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neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi 
kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), 
Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission 
asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 
91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta

Neuvoston yhteinen kanta (7524/2006 – C6-0267/2006 – 2003/0256(COD) – muutossäädös)

Neuvoston yhteinen kanta Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Philippe Busquin, Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Dan 
Jørgensen ja Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 51
JOHDANTO-OSAN 1 KAPPALE

(1) Tällä asetuksella pitäisi varmistaa 
korkeatasoinen terveyden ja ympäristön 
suojelu sekä sellaisenaan, valmisteissa ja 
esineissä esiintyvien aineiden vapaa 
liikkuvuus samalla edistäen kilpailukykyä ja 
innovaatioita.

(1) Tällä asetuksella pitäisi varmistaa 
korkeatasoinen terveyden ja ympäristön 
suojelu sekä sellaisenaan, valmisteissa ja 
esineissä esiintyvien aineiden vapaa 
liikkuvuus, lisääntynyt avoimuus sekä 
eläinkokeiden vaihtoehtojen edistäminen,
samalla edistäen kilpailukykyä ja 
innovaatioita.

Or. en
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Perustelu

Sopusoinnussa ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytyn tarkistuksen 1 kanssa.

Liittyy 1 artiklan 1 kohtaan tehtyyn tarkistukseen. Neuvosto on poistanut kaksi tavoitetta  
tämän asetuksen perusteluosasta, ja ne olisi palautettava, koska lisääntyvä avoimuus ja 
eläinkokeiden vaihtoehdot ovat tärkeitä kaikille asianosaisille sekä Euroopan kansalaisille. 
(Busquin, Jørgensen, Oomen-Ruijten)

Neuvosto lisäsi tämän johdanto-osan kappaleen Reachin tavoitteisiin, mutta unohti 
lisääntyvän avoimuuden ja eläinkokeiden vaihtoehtojen edistämisen, kuten komission 
ehdotuksen perusteluosassa todettiin. (Lucas, Schlyter and Breyer)

Tarkistuksen esittäjä(t): Amalia Sartori, Chris Davies, Alessandro Foglietta, Adriana Poli 
Bortone

Tarkistus 52
JOHDANTO-OSAN 4 A KAPPALE (uusi)

(4 a) REACH-järjestelmä on suunniteltava 
ja sitä on sovellettava siten, ettei se 
heikennä Euroopan elinkeinoelämän 
kilpailukykyä eikä vaikuta kolmansien 
maiden kanssa käytävään kauppaan. 
Asetuksella ei pidä säätää Euroopan 
unionin kauppakumppaneille muita 
vaatimuksia kuin ne, jotka ovat 
voimassaolevien vapaakauppaa koskevien 
periaatteiden mukaisia WTO:n määräysten 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn tarkistuksella onnistuttiin edistämään Euroopan teollisuuden 
kilpailukykyä. (Davies)

Euroopan teollisuuden kilpailukyvyn turvaamiseksi kolmansista maista tulevalta tuonnilta. 
Tarkistuksella palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistus 416. (Foglietta & Poli Bortone)

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries, Chris Davies

Tarkistus 53
JOHDANTO-OSAN 7 KAPPALE
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(7) Sisämarkkinoiden yhtenäisyyden 
säilyttämiseksi ja ihmisten terveyden, 
erityisesti työntekijöiden terveyden, sekä 
ympäristön suojelun korkean tason 
takaamiseksi on tarpeen varmistaa, että 
aineiden valmistaminen yhteisössä on 
yhteisön lainsäädännön mukaista, vaikka 
kyseiset aineet menisivätkin vientiin.

(7) Sisämarkkinoiden yhtenäisyyden 
säilyttämiseksi sekä ihmisten terveyden, 
erityisesti työntekijöiden ja heikossa 
asemassa olevien väestöryhmien terveyden 
suojelun korkean tason takaamiseksi on 
tarpeen varmistaa, että kaikki yhteisössä 
valmistetut tai yhteisön markkinoille 
saatetut aineet ovat yhteisön lainsäädännön 
mukaisia, vaikka ne menisivätkin vientiin.

Or. en

Perustelu

Ihmisten terveyden suojelua koskevaan normiin kuuluvat sekä alttiimpina olevat (työntekijät) 
että heikossa asemassa olevat.  Palautetaan parlamentin esittämä tarkistus 6. 

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

Tarkistus 54
JOHDANTO-OSAN 7 KAPPALE

(7) Sisämarkkinoiden yhtenäisyyden 
säilyttämiseksi ja ihmisten terveyden, 
erityisesti työntekijöiden terveyden, sekä 
ympäristön suojelun korkean tason 
takaamiseksi on tarpeen varmistaa, että 
aineiden valmistaminen yhteisössä on 
yhteisön lainsäädännön mukaista, vaikka
kyseiset aineet menisivätkin vientiin.

(7) Sisämarkkinoiden yhtenäisyyden 
säilyttämiseksi ja ympäristön sekä ihmisten 
terveyden, erityisesti työntekijöiden 
terveyden, sekä heikossa asemassa olevien 
väestöryhmien suojelun korkean tason 
takaamiseksi on tarpeen varmistaa, että 
kaikkien aineiden valmistaminen yhteisössä 
on yhteisön lainsäädännön mukaista, vaikka 
kyseiset aineet menisivätkin vientiin.

Or. en

(Tarkistus 6 – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Ihmisten terveyden suojelua koskevaan normiin kuuluvat kemikaalien vaikutuksen kannalta 
erityisen heikossa asemassa olevat väestöryhmät. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 55
JOHDANTO-OSAN 7 KAPPALE
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(7) Sisämarkkinoiden yhtenäisyyden 
säilyttämiseksi ja ihmisten terveyden, 
erityisesti työntekijöiden terveyden, sekä 
ympäristön suojelun korkean tason 
takaamiseksi on tarpeen varmistaa, että 
aineiden valmistaminen yhteisössä on 
yhteisön lainsäädännön mukaista, vaikka 
kyseiset aineet menisivätkin vientiin.

(7) Sisämarkkinoiden yhtenäisyyden 
säilyttämiseksi ja ympäristön sekä ihmisten 
terveyden, erityisesti työntekijöiden 
terveyden, sekä heikossa asemassa olevien 
väestöryhmien suojelun korkean tason 
takaamiseksi on tarpeen varmistaa, että 
aineiden valmistaminen tai markkinoille 
saattaminen yhteisössä on yhteisön 
lainsäädännön mukaista, vaikka kyseiset 
aineet menisivätkin vientiin.

Or. en

Perustelu

Ihmisten terveyden suojelua koskevaan normiin kuuluvat sekä alttiimpina olevat (työntekijät) 
että heikossa asemassa olevat.  Palautetaan parlamentin esittämä tarkistus 6.

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

Tarkistus 56
JOHDANTO-OSAN 9 KAPPALE

(9) Neljän tärkeimmän kemikaaleja 
yhteisössä sääntelevän säädöksen eli 
vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista 
ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 
päivänä kesäkuuta 1967 annetun neuvoston 
direktiivin 67/548/ETY , tiettyjen 
vaarallisten aineiden ja valmisteiden 
markkinoille saattamisen ja käytön 
rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976 
annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY , 
vaarallisten valmisteiden luokitusta, 
pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
lähentämisestä 31 päivänä toukokuuta 1999 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 1999/45/EY  ja olemassa olevien 
aineiden vaarojen arvioinnista ja valvonnasta 
23 päivänä maaliskuuta 1993 annetun 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93  
toimintaa arvioitaessa todettiin useita 

(9) Vaarallisten aineiden luokitusta, 
pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
lähentämisestä 27 päivänä kesäkuuta 1967 
annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY, 
tiettyjen vaarallisten aineiden ja 
valmisteiden markkinoille saattamisen ja 
käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden 
lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten lähentämisestä 27 päivänä 
heinäkuuta 1976 annetun neuvoston 
direktiivin 76/769/ETY, vaarallisten 
valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja 
merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten lähentämisestä 31 
päivänä toukokuuta 1999 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 1999/45/EY ja olemassa olevien 
aineiden vaarojen arvioinnista ja valvonnasta 
23 päivänä maaliskuuta 1993 annetun 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93 
toimintaa arvioitaessa todettiin useita 
yhteisön kemikaalilainsäädännön toimintaan 
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yhteisön kemikaalilainsäädännön toimintaan 
liittyviä ongelmia, jotka ovat johtaneet 
eroavuuksiin jäsenvaltioiden laeissa, 
asetuksissa ja hallinnollisissa määräyksissä, 
jotka vaikuttavat suoraan sisämarkkinoiden 
toimintaan tällä alalla, sekä tarve tehdä 
enemmän ihmisten terveyden ja ympäristön 
suojelemiseksi ennalta varautumisen 
periaatteen mukaisesti.

liittyviä ongelmia, jotka ovat johtaneet 
eroavuuksiin jäsenvaltioiden laeissa, 
asetuksissa ja hallinnollisissa määräyksissä, 
jotka vaikuttavat suoraan sisämarkkinoiden 
toimintaan tällä alalla, sekä (poistetaan)
ihmisten terveyden ja ympäristön ennakolta 
suojelemisen laiminlyönti. 

Or. en

(Tarkistus 7 – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Olisi tunnustettava, että REACH täyttää ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseen 
liittyvässä tietämyksessä olevat aukot.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 57
JOHDANTO-OSAN 11 KAPPALE

(11) Jätteiden kierrätyksen ja hyödyntämisen 
toimivuuden varmistamiseksi ja tähän 
kannustamiseksi jätteitä ei tulisi katsoa tässä 
asetuksessa tarkoitetuiksi aineiksi, 
valmisteiksi tai esineiksi.

(11) Jätteiden kierrätyksen ja hyödyntämisen 
toimivuuden varmistamiseksi ja tähän 
kannustamiseksi jätteitä ja uusioraaka-
aineita ei tulisi katsoa tässä asetuksessa 
tarkoitetuiksi aineiksi, valmisteiksi tai 
esineiksi. Sellaisten jätteiden ja 
materiaalien hyödyntäminen 
("valorisaatio"), joita käytetään 
uusioraaka-aineena tai energialähteenä, 
tukee osaltaan EU:n tavoitetta kestävästä 
kehityksestä, ja tässä asetuksessa ei pidä 
esittää vaatimuksia, jotka vähentävät 
kannustimia tällaiseen kierrätykseen ja 
hyödyntämiseen.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistus 424 yhdessä yhteisen kannan 
johdanto-osan 11 kappaleen  kanssa. Sen tarkoituksena on ottaa toisaalta huomioon 
uusioraaka-aineista käytävää keskustelua jätealalla ja toisaalta tarjota lisäkannustimia 
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jätteen kierrätykseen kestävän kehityksen nimissä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête, Anne Laperrouze, Vittorio Prodi, Ria Oomen-
Ruijten

Tarkistus 58
JOHDANTO-OSAN 11 A KAPPALE ( uusi)

(11 a) Resurssien tehokkaan käytön ja 
kestävän kehityksen nimissä tuotannosta, 
jalostuksesta ja romuista kierrättämällä 
saatavat uusioraaka-aineet olisi 
vapautettava sääntelystä;   Sellaisten 
jätteiden ja materiaalien hyödyntäminen 
("valorisaatio"), joita käytetään 
toissijaisena raaka-aineena, tukee osaltaan 
EU:n tavoitetta kestävästä kehityksestä, ja 
tässä asetuksessa ei pidä esittää 
vaatimuksia, jotka vähentävät kannustimia 
tällaiseen kierrätykseen ja hyödyntämiseen.

Or. en

Perustelu

Uusioraaka-aineiden käsitteleminen REACHin yhteydessä voisi vakavasti haitata kierrätystä 
ja talteenottoa ja lisätä siten uusiutumattomien luonnonvarojen tarvetta. Olisi tehtävä 
selväksi, että REACH ei haittaa kierrätystä ja resurssien tehokasta käyttöä millään tavalla. 
(Grossetête, Laperrouze & Prodi)

Ensimmäisen käsittelyn tarkistus 424. Uusioraaka-aineiden sisällyttäminen REACHiin 
voisi haitata huomattavasti materiaalien kiertoa ja lisätä siten raaka-aineiden kysyntää. On 
tarpeen varmistaa, että  REACH ei millään tavalla haittaa kierrätystä ja resurssien tehokasta
käyttöä. (Oomen-Ruijten)

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 59
JOHDANTO-OSAN 11 A KAPPALE ( uusi)

(11 a) Järjestelmän toimivuuteen liittyvistä 
syistä jätteet ja materiaalit, joita käytetään 
toissijaisena raaka-aineena tai energian 
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lähteenä, olisi vapautettava sääntelystä. 
Sellaisten jätteiden ja materiaalien 
hyödyntäminen ("valorisaatio"), joita 
käytetään toissijaisena raaka-aineena tai 
energian lähteenä hyödyntämistoimissa, 
tukee osaltaan EU:n tavoitetta kestävästä 
kehityksestä, ja tässä asetuksessa ei pidä 
esittää vaatimuksia, jotka vähentävät 
kannustimia tällaiseen kierrätykseen ja 
hyödyntämiseen.

Or. en

Perustelu

Palauttaa ensimmäisessä käsittelyssä esitetyn tarkistuksen 424.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 60
JOHDANTO-OSAN 11 A KAPPALE ( uusi)

(11 a) Tällä asetuksella perustettavan 
uuden järjestelmän tavoitteena on käsitellä 
vaarallisimpia aineita ensisijaisina. 
Vaarojen ja riskien arvioinnissa on myös 
otettava huomioon aineiden vaikutukset 
riskiryhmiin.

Or. en

Perustelu

Ihmisten terveyden suojelussa on tulevien sukupolvien suojelemiseksi otettava huomioon 
keinotekoisten kemikaalien terveysvaikutukset riskiryhmiin.  Palautetaan parlamentin 
esittämä tarkistus 9.

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

Tarkistus 61
JOHDANTO-OSAN 11 A KAPPALE ( uusi)

 (11 a) Tällä asetuksella perustettavan 
uuden järjestelmän tavoitteena on käsitellä 
vaarallisimpia aineita ensisijaisina.
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Vaarojen ja riskien arvioinnissa on myös 
otettava huomioon aineiden vaikutukset 
sikiön kehittymiseen ja naisten ja lasten 
terveyteen.

Or. en

(Tarkistus 9 – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Ihmisten terveyden suojelussa on tulevien sukupolvien suojelemiseksi otettava huomioon 
keinotekoisten kemikaalien terveysvaikutukset riskiryhmiin. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 62
JOHDANTO-OSAN 12 KAPPALE

(12) Tällä asetuksella perustettavan uuden 
järjestelmän yhtenä tärkeänä tavoitteena on 
kannustaa ja tietyissä tapauksissa 
varmistaa, että erityistä huolta aiheuttavat
aineet korvataan lopulta vähemmän 
vaarallisilla aineilla tai tekniikoilla, jos 
taloudellisesti ja teknisesti 
toteuttamiskelpoisia soveltuvia vaihtoehtoja 
on saatavilla. Tämä asetus ei vaikuta 
työntekijöiden suojelua ja ympäristöä 
koskevien direktiivien soveltamiseen, 
erityisesti työntekijöiden suojelemisesta 
syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille 
tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille 
altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta 29 
päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2004/37/EY (kuudes neuvoston direktiivin 
89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu erityisdirektiivi)  ja 
työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden 
suojelemisesta työpaikalla esiintyviin 
kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä 7 
päivänä huhtikuuta 1998 annetun neuvoston 
direktiivin 98/24/EY (neljästoista direktiivin 
89/391/ETY  16 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu erityisdirektiivi) soveltamiseen, 

(12) 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 ja ympäristöä 
koskevien direktiivien soveltamiseen, 
erityisesti työntekijöiden suojelemisesta 
syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille 
tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille 
altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta 
29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/37/EY (kuudes neuvoston 
direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) ja 
työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden 
suojelemisesta työpaikalla esiintyviin 
kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä 7 
päivänä huhtikuuta 1998 annetun neuvoston 
direktiivin 98/24/EY (neljästoista direktiivin 
89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu erityisdirektiivi) soveltamiseen, 
joiden mukaan työnantajien on poistettava 
vaaralliset aineet, aina kun se on teknisesti 
mahdollista, tai korvattava vaaralliset aineet 
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joiden mukaan työnantajien on poistettava 
vaaralliset aineet, aina kun se on teknisesti 
mahdollista, tai korvattava vaaralliset aineet 
vähemmän vaarallisilla aineilla.

vähemmän vaarallisilla aineilla.

Or. en

(Tarkistus 8 – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Korvaavien aineiden periaatteen pitäisi olla tärkeä osa REACHia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries, Chris Davies

Tarkistus 63
JOHDANTO-OSAN 12 A KAPPALE ( uusi)

(12 a) Tällä asetuksella perustettavan 
uuden järjestelmän tavoitteena on käsitellä 
vaarallisimpia aineita ensisijaisina.
Vaarojen ja riskien arvioinnissa on myös 
otettava huomioon aineiden vaikutukset 
riskiryhmiin.

Or. en

Perustelu

Ihmisten terveyden suojelussa on tulevien sukupolvien suojelemiseksi otettava huomioon 
riskiryhmät.  Palautetaan parlamentin esittämä tarkistus 9.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 64
JOHDANTO-OSAN 18 KAPPALE

(18) Lupamenettelyä koskevilla 
säännöksillä pitäisi varmistaa 
sisämarkkinoiden moitteeton toiminta ja 
huolehtia samalla siitä, että erityistä huolta 
aiheuttavista aineista johtuvat riskit ovat 
asianmukaisesti hallinnassa. Komission 
pitäisi myöntää luvan markkinoille 
saattamiselle ja käytölle vain, jos aineiden

(18) Lupamenettelyä koskevissa 
säännöksissä säädetään, että komission on 
myönnettävä määräaikainen lupa erityistä 
huolta aiheuttavien aineiden markkinoille 
saattamiselle ja käytölle, jos asianmukaisia 
vaihtoehtoisia aineita tai tekniikkaa ei ole 
ja jos kyseisten aineiden käyttö on 
oikeutettua sosioekonomisilla perusteilla ja
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käytöstä aiheutuvat riskit ovat riittävän 
hyvin hallinnassa, mikäli mahdollista, tai 
jos niiden käyttö on oikeutettua 
sosioekonomisin perustein eikä 
taloudellisesti ja teknisesti 
toteuttamiskelpoisia soveltuvia vaihtoehtoja 
ole saatavilla.

niiden käytöstä aiheutuvat riskit ovat 
riittävän hyvin hallinnassa (poistetaan).

Or. en

(Tarkistus 15 – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

On tärkeää yhdistää korvaavien aineiden periaate luvan myöntämiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, Lena Ek

Tarkistus 65
JOHDANTO-OSAN 18 KAPPALE

(18) Lupamenettelyä koskevilla säännöksillä 
pitäisi varmistaa sisämarkkinoiden 
moitteeton toiminta ja huolehtia samalla 
siitä, että erityistä huolta aiheuttavista 
aineista johtuvat riskit ovat asianmukaisesti 
hallinnassa. Komission pitäisi myöntää 
luvan markkinoille saattamiselle ja käytölle 
vain, jos aineiden käytöstä aiheutuvat riskit 
ovat riittävän hyvin hallinnassa, mikäli 
mahdollista, tai jos niiden käyttö on 
oikeutettua sosioekonomisin perustein eikä 
taloudellisesti ja teknisesti 
toteuttamiskelpoisia soveltuvia vaihtoehtoja 
ole saatavilla.

(18) Lupamenettelyä koskevilla säännöksillä 
pitäisi varmistaa sisämarkkinoiden 
moitteeton toiminta. Komission pitäisi 
myöntää lupa markkinoille saattamiselle ja 
käytölle vain, jos aineiden käytöstä 
aiheutuvat riskit ovat riittävän hyvin 
hallinnassa, mikäli mahdollista, ja jos niiden 
käyttö on oikeutettua sosioekonomisin 
perustein eikä taloudellisesti ja teknisesti 
toteuttamiskelpoisia soveltuvia vaihtoehtoja 
ole saatavilla.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selkeytetään, että lupamenettelyn tavoitteena on vaarallisten kemikaalien 
lopullinen korvaaminen. Liittyy 52 artiklaan tehtyyn tarkistukseen. Euroopan parlamentin 
tarkistus 15 palautetaan. 



AM\629993FI.doc 11/115 PE 378.589v01-00

FI

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

Tarkistus 66
JOHDANTO-OSAN 31 KAPPALE

(31) Jäsenvaltioiden, kemikaaliviraston ja 
kaikkien asiaankuuluvien osapuolten olisi 
otettava täysimääräisesti huomioon 
REACHin täytäntöönpanohankkeiden 
tulokset erityisesti luonnossa esiintyvien 
aineiden rekisteröinnin osalta.

(31) Jäsenvaltioiden, kemikaaliviraston ja 
kaikkien asiaankuuluvien osapuolten olisi 
otettava täysimääräisesti huomioon 
REACHin täytäntöönpanohankkeiden 
tulokset erityisesti luonnossa esiintyvien 
aineiden rekisteröinnin osalta, kun otetaan 
huomioon, että luonnossa esiintyvien 
aineiden monitahoinen ja vaihteleva 
koostumus saattaisi edellyttää 
ilmoitusvaatimusten muuttamista..

Or. en

(Työjärjestyksen 62 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukainen uusi tarkistus)

Perustelu

Olisi täsmennettävä, että luonnossa esiintyvien aineiden erityisluonne saattaa edellyttää 
ilmoitusvaatimusten muuttamista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter 
Olajos, Avril Doyle, Amalia Sartori, Ria Oomen-Ruijten, Alessandro Foglietta, Adriana Poli 

Bortone, Chris Davies, Lena Ek

Tarkistus 67
JOHDANTO-OSAN 35 A KAPPALE (uusi)

(35 a) Pk-yritysten erityistilanteen vuoksi 
jäsenvaltioiden olisi syytä toteuttaa niiden 
hyväksi erityisiä ja tarvittaessa myös 
erityistukitoimia asetuksessa vaadittavien 
tietojen hankkimiseksi tarvittavien 
kokeiden tekemiseen.

Or. en

Perustelu

On tärkeää ottaa huomioon pk-yritysten tarpeet ja antaa niille erityistukea. (Wijkman ja 
muut, Oomen-Ruijten)

Tarkistus vastaa ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyä tarkistusta 21. (Oomen-Ruijten)
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On tärkeää varmistaa, että pk-yritykset saavat asianmukaista tukea tämän asetuksen 
soveltamisen helpottamiseksi. Vastaa ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyä tarkistusta 363. 
(Foglietta ja Poli Bortone)

Ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus. (Davies)

Pk-yritykset tarvitsevat erityistukea. Tarkistus vastaa ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyä 
tarkistusta 363. (Ek)

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek, Chris Davies, Ria Oomen-Ruijten, Alessandro Foglietta, 
Adriana Poli Bortone

Tarkistus 68
JOHDANTO-OSAN 35 B KAPPALE ( uusi)

(35 b) Yritysten, ja varsinkin pienten ja 
keskisuurten yritysten, auttamiseksi 
täyttämään tämän asetuksen vaatimukset 
jäsenvaltioiden on yhdessä komission 
kanssa luotava kattava tukiverkosto.

Or. en

Perustelu

Pk-yritykset tarvitsevat erityistukea. Tarkistus vastaa ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyä 
tarkistusta 22. (Ek)

Ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus. (Davies)

Tarkistus vastaa ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyä tarkistusta 22. Tarkistus ei kaipaa 
perusteluja. (Oomen-Ruijten)

Palauttaa ensimmäisen käsittelyn tarkistuksen 22, jolla tuetaan pk-yrityksiä tämän asetuksen 
soveltamisen suhteen. (Foglietta & Poli Bortone)

Tarkistuksen esittäjä(t): Amalia Sartori, Frieda Brepoels, Anders Wijkman, Caroline Lucas, 
Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone

Tarkistus 69
JOHDANTO-OSAN 43 A KAPPALE (uusi)

(43 a) Muilla kuin eläimillä tehtävän 
testauksen edistämiseksi komission, 
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jäsenvaltioiden ja alan yritysten olisi 
myönnettävä enemmän varoja muilla kuin 
eläimillä tehtävän testauksen 
kehittämiseen, validointiin ja 
hyväksymiseen. Osa virastolle 
suoritettavista maksuista pitäisi kohdistaa 
tähän tarkoitukseen.

Or. en

Perustelu

In order to achieve the objective of this Regulation to promote non-animal testing, it is 
necessary to make available more resources for the development, validation and acceptance 
of non-animal test methods that can be used to meet the information requirements of this 
Regulation. Amendment first reading 25. (Brepoels & Wijkman)

The use of non-animal tests is preferable from both an ethical and a scientific view. To 
promote non-animal testing to meet the information requirements of this Regulation, it is 
necessary to make available more resources for the development, validation and acceptance 
of non-animal test methods. (Lucas & others)

Il contrasto alla sperimentazione sugli animali può avvenire efficacemente soltanto attraverso 
la ricerca e lo sviluppo di metodologie alternative. Reintroduce l'emendamento 25 della 
prima lettura del PE. (Foglietta & Poli Bortone)

Tarkistuksen esittäjä(t): Amalia Sartori

Tarkistus 71
JOHDANTO-OSAN 46 A KAPPALE (uusi)

(46 a) Jos selkärankaisilla tehtäviä testejä 
sisältävän tutkimuksen tai muun 
eläinkokeiden tekemistä mahdollisesti 
ehkäisevän tutkimuksen omistajat eivät 
anna tutkimusta viraston ja/tai muiden 
mahdollisten rekisteröijien käytettäväksi, 
ne eivät saisi rekisteröidä ainettaan.

Or. en

Perustelu

Ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus 28.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Amalia Sartori

Tarkistus 72
JOHDANTO-OSAN 50 A KAPPALE (uusi)

(50 a) Jos mahdolliset rekisteröijät ja/tai 
rekisteröitäviä aineita koskevien 
tietojenvaihtofoorumien osallistujat eivät 
maksa osuuttaan selkärankaisilla tehtäviä 
testejä sisältävän tutkimuksen tai muun 
eläinkokeiden tekemistä mahdollisesti 
ehkäisevän tutkimuksen kustannuksista, ne 
eivät saisi rekisteröidä ainettaan.

Or. en

Perustelu

Ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus 27.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, Amalia Sartori

Tarkistus 73
JOHDANTO-OSAN 51 A KAPPALE (uusi)

(51 a) Jos joko sellaisenaan käytettävän tai 
valmisteessa olevan aineen valmistaja tai 
maahantuoja ei aio rekisteröidä ainetta, 
hänen on ilmoitettava tästä 
kemikaalivirastolle ja jatkokäyttäjille.

Or. en

Perustelu

Ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 34. (Davies)

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi, Chris Davies, Marie-Noëlle 
Lienemann, Anne Ferreira

Tarkistus 74
JOHDANTO-OSAN 51 A KAPPALE ( uusi)
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(51 a) Riskien ilmoittaminen on keskeisessä 
asemassa, kun ihmisille tiedotetaan ja 
annetaan ohjeita siitä, miten he voivat 
hallita mahdolliset riskit ja käyttää ainetta 
tai valmistetta turvallisesti ja tehokkaasti. 
Riskien ilmoittaminen vaatii, että 
valmistaja ymmärtää käyttäjien 
tiedontarpeen ja antaa kyseisen tiedon, 
ohjeet ja avun, jotta loppukäyttäjä voi 
käyttää tuotetta tai valmistetta turvallisesti. 
Tällaisen riskiin perustuvan 
tiedotusjärjestelmän kehittämiseen, 
mukaan lukien ylimääräisen tiedon 
antaminen käyttämällä esimerkiksi 
verkkosivuja ja valistuskampanjoita, olisi 
pyrittävä, jotta vastattaisiin kuluttajien 
oikeuteen saada tietoa käyttämistään 
tuotteista. Tämä edistäisi aineiden ja 
valmisteiden turvallista käyttöä ja 
luottamusta niihin. Tällainen järjestelmä 
olisi arvokas kuluttajajärjestöille, sillä sen 
avulla voitaisiin vastata REACHin 
välityksellä kuluttajien todellisiin 
huolenaiheisiin, ja alan yrityksille, sillä se 
lisäisi kuluttajien luottamusta kemiallisia 
aineita sisältävän tuotteen käyttämiseen.

Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyä tarkistusta 30. 
An appropriate and consistent communication system based on risk will provide consumers 
with the necessary information and advice to enable them to manage their risk safely and 
effectively when using a substance or preparation. (Oomen-Ruijten & Prodi)

Successful First Reading amendment. (Davies)

Lié à l'amendement au considérant 21. Un système de communication approprié et cohérent 
reposant sur le risque apportera aux consommateurs les informations et conseils nécessaires 
pour lui permettre de gérer en toute sécurité et de façon efficace les risques liées à une 
substance ou à une préparation.
Dépôt de l'amendement 30 de la première lecture du Parlement européen. (Lienemann & 
Ferreira)

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa 
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Westlund, Lena Ek, Urszula Krupa

Tarkistus 75
JOHDANTO-OSAN 54 KAPPALE

(54) Myös jatkokäyttäjiä koskevat 
vaatimukset kemikaaliturvallisuusarviointien 
suorittamisesta olisi kuvattava 
yksityiskohtaisesti, jotta jatkokäyttäjät 
voisivat täyttää velvollisuutensa. Näitä 
vaatimuksia olisi sovellettava ainoastaan kun 
aineen tai valmisteen kokonaismäärä ylittää 
yhden tonnin. Jatkokäyttäjien olisi kuitenkin 
kaikissa tapauksissa harkittava aineen 
käyttöä sekä määritettävä asianmukaiset 
riskinhallintatoimet ja sovellettava niitä. 
Jatkokäyttäjien olisi toimitettava tietyt 
käyttöä koskevat perustiedot 
kemikaalivirastolle.

(54) Myös jatkokäyttäjiä koskeva vaatimus 
kemikaaliturvallisuusarviointien 
suorittamisesta olisi kuvattava 
yksityiskohtaisesti, jotta jatkokäyttäjät 
voisivat täyttää velvollisuutensa. 
Jatkokäyttäjien olisi kuitenkin kaikissa 
tapauksissa harkittava aineen käyttöä sekä 
määritettävä asianmukaiset 
riskinhallintatoimet ja sovellettava niitä. 
Jatkokäyttäjien on ilmoitettava 
kemikaaliturvallisuusarvioinneissa 
korostetut riskit aineen tai valmisteen 
käyttäjälle tietyssä 
toimitusketjun/elinkaaren vaiheessa 
mahdollisimman tehokkaalla ja 
asianmukaisella tavalla ja annettava 
kuluttajille ohjeita turvallisesta käytöstä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan toimitusketjun nopea ja tehokas  tiedonkulku ja tuotteiden 
turvallinen toimittaminen asiakkaille ja käyttäjille, mukaan luettuna työpaikoilla aineita 
käyttävät. Keskeinen osa parlamentin esittämästä tarkistuksesta 33 esitetään uudelleen.

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

Tarkistus 76
JOHDANTO-OSAN 54 KAPPALE

(54) Myös jatkokäyttäjiä koskevat 
vaatimukset kemikaaliturvallisuusarviointien 
suorittamisesta olisi kuvattava 
yksityiskohtaisesti, jotta jatkokäyttäjät 
voisivat täyttää velvollisuutensa. Näitä 
vaatimuksia olisi sovellettava ainoastaan kun 
aineen tai valmisteen kokonaismäärä ylittää 
yhden tonnin. Jatkokäyttäjien olisi kuitenkin 
kaikissa tapauksissa harkittava aineen 
käyttöä sekä määritettävä asianmukaiset 
riskinhallintatoimet ja sovellettava niitä. 

(54) Myös jatkokäyttäjiä koskeva vaatimus 
kemikaaliturvallisuusarviointien 
suorittamisesta olisi kuvattava 
yksityiskohtaisesti, jotta jatkokäyttäjät 
voisivat täyttää velvollisuutensa. 
Jatkokäyttäjien olisi kuitenkin kaikissa 
tapauksissa harkittava aineen käyttöä sekä 
määritettävä asianmukaiset 
riskinhallintatoimet ja sovellettava niitä. 
Jatkokäyttäjien olisi ilmoitettava 
kemikaaliturvallisuusarvioinneissa 
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Jatkokäyttäjien olisi toimitettava tietyt 
käyttöä koskevat perustiedot 
kemikaalivirastolle.

korostetuista riskeistä aineen tai valmisteen 
käyttäjälle tietyssä 
toimitusketjun/elinkaaren vaiheessa 
mahdollisimman tehokkaalla ja 
asianmukaisella tavalla ja annettava 
kuluttajille ohjeita turvallisesta käytöstä. 
Jatkokäyttäjien olisi toimitettava tietyt 
käyttöä koskevat perustiedot 
kemikaalivirastolle.

Or. en

(Työjärjestyksen 62 artiklan 2 kohdan c alakohdan ja ensimmäisen käsittelyn tarkistuksen 33 
mukainen uusi tarkistus)

(Liittyy 36 artiklan 4 kohdan c alakohtaan)

Perustelu

Jatkokäyttäjiä koskeva alaraja kemikaaliturvallisuusraportissa antaisi valmistajille oudon 
kannustimen jättää alle 1 tonnin käyttäjät raportin ulkopuolelle, sillä asiasta ei aiheutuisi 
velvoitteita jatkokäyttäjille. Tästä aiheutuu vakava porsaanreikä pienimuotoisen käytön 
turvallisuustietojen suhteen. 

Tällä tarkistuksella ilmennetään edelleen jatkokäyttäjien velvollisuutta ilmoittaa 
toimitusketjulle ja kuluttajille. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, Frieda 
Brepoels, Anders Wijkman, Dan Jørgensen

Tarkistus 77
JOHDANTO-OSAN 58 A KAPPALE (uusi)

(58 a) Eläinkokeiden välttämiseksi ja 
kustannusten säästämiseksi olisi kuultava 
Euroopan vaihtoehtoisten 
tutkimusmenetelmien keskusta (ECVAM) 
käsiteltäessä ehdotuksia selkärankaisilla 
eläimillä tehtäviksi testeiksi.

Or. en

(Tarkistus 37 – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

ECVAM on Euroopan johtava vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien laitos. Koska uusia 
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tutkimusmenetelmiä kehitetään jatkuvasti, ECVAM:ia olisi kuultava selkärankaisilla 
tehtävistä kokeista uusimman tiedon saamiseksi. (Lucas ja muut)

Koska vaihtoehtoisten testimenetelmien alalla tapahtuu jatkuvaa edistystä, kemikaaliviraston 
olisi kuultava asiantuntijoita, joilla on viimeisimmät tiedot, kokemusta ja tietoa 
vaihtoehtoisista menetelmistä. Ensimmäisen käsittelyn tarkistus 37.  (Brepoels & Wijkman, 
Jørgensen)

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 78
JOHDANTO-OSAN 63 KAPPALE

(63) Ihmisten terveyden ja ympäristön 
suojelun riittävän korkean tason 
varmistamiseksi, ottaen huomioon 
relevantit väestöryhmät ja mahdollisesti 
tietyt haavoittuvat alaryhmät, olisi erittäin 
suurta huolta aiheuttaviin aineisiin 
kiinnitettävä ennalta varautumisen 
periaatteen mukaisesti erityistä huomiota. 
Lupa olisi myönnettävä, jos lupaa hakevat 
luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt 
osoittavat lupaviranomaiselle, että aineiden 
käytöstä ihmisten terveydelle ja 
ympäristölle aiheutuvat riskit ovat 
asianmukaisesti hallinnassa. Muulloin 
käyttö voidaan silti sallia, jos voidaan 
osoittaa, että aineen käytöstä aiheutuvat 
sosioekonomiset hyödyt ylittävät sen 
käyttöön liittyvät riskit ja että sellaisia 
soveltuvia vaihtoehtoisia aineita tai 
tekniikoita ei ole saatavilla, jotka olisivat 
taloudellisesti ja teknisesti toimivia. 
Sisämarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan kannalta on aiheellista, että 
myöntävänä viranomaisena olisi komissio.

(63) Ihmisten ja erityisesti riskiryhmien
terveyden ja ympäristön suojelun riittävän 
korkean tason varmistamiseksi olisi erittäin 
suurta huolta aiheuttavia aineita käsiteltävä 
ennalta varautuen, ja se olisi sallittava vain 
sillä ehdolla, että niitä käyttävät yritykset 
osoittavat lupaviranomaiselle, että 
vaihtoehtoisia aineita tai tekniikoita ei ole 
saatavilla, että aineen käytöstä 
yhteiskunnalle aiheutuvat hyödyt ylittävät 
sen käyttöön liittyvät riskit ja että 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 lupaviranomainen.

Or. en

(Tarkistus 41 – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Erittäin vaaralliset aineet on mahdollisuuksien mukaan korvattava turvallisemmilla aineilla, 
ja käytön yhteydessä on otettava huomioon sosioekonomiset edut ja riskejä on tarkkailtava 
asianmukaisella tavalla. 
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Lupamenettelyn yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota riskiryhmiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, Lena Ek

Tarkistus 79
JOHDANTO-OSAN 63 KAPPALE

(63) Ihmisten terveyden ja ympäristön 
suojelun riittävän korkean tason 
varmistamiseksi, ottaen huomioon relevantit 
väestöryhmät ja mahdollisesti tietyt 
haavoittuvat alaryhmät, olisi erittäin suurta 
huolta aiheuttaviin aineisiin kiinnitettävä 
ennalta varautumisen periaatteen mukaisesti 
erityistä huomiota. Lupa olisi myönnettävä, 
jos lupaa hakevat luonnolliset henkilöt tai 
oikeushenkilöt osoittavat 
lupaviranomaiselle, että aineiden käytöstä 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle 
aiheutuvat riskit ovat asianmukaisesti 
hallinnassa. Muulloin käyttö voidaan silti 
sallia, jos voidaan osoittaa, että aineen 
käytöstä aiheutuvat sosioekonomiset hyödyt 
ylittävät sen käyttöön liittyvät riskit ja että 
sellaisia soveltuvia vaihtoehtoisia aineita 
tai tekniikoita ei ole saatavilla, jotka 
olisivat taloudellisesti ja teknisesti toimivia.
Sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan 
kannalta on aiheellista, että myöntävänä 
viranomaisena olisi komissio.

(63) Ihmisten terveyden ja ympäristön 
suojelun riittävän korkean tason 
varmistamiseksi, ottaen huomioon relevantit 
väestöryhmät ja mahdollisesti tietyt 
haavoittuvat alaryhmät, olisi erittäin suurta 
huolta aiheuttaviin aineisiin kiinnitettävä 
ennalta varautumisen periaatteen mukaisesti 
erityistä huomiota. Lupa olisi myönnettävä, 
jos lupaa hakevat luonnolliset henkilöt tai 
oikeushenkilöt osoittavat 
lupaviranomaiselle, että vaihtoehtoisia 
aineita tai tekniikoita ei ole saatavilla, että 
aineen käytöstä yhteiskunnalle aiheutuvat 
hyödyt ylittävät sen käyttöön liittyvät riskit 
ja että riskit ovat asianmukaisesti 
hallinnassa. Sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan kannalta on 
aiheellista, että myöntävänä viranomaisena 
olisi komissio.

Or. en

Perustelu

Turvallisempiin ratkaisuihin investoivat proaktiiviset yritykset ovat tällä hetkellä 
epäsuotuisassa asemassa markkinoilla. Turvallisempien vaihtoehtojen saatavuus olisi aina 
selvitettävä ensin, mikä parantaisi kilpailukykyä, innovaatioita ja vaarallisten kemikaalien 
korvaamista. Keskeinen osa parlamentin esittämästä tarkistuksesta 41 esitetään uudelleen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries, Chris Davies

Tarkistus 80
JOHDANTO-OSAN 63 KAPPALE
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(63) Ihmisten terveyden ja ympäristön 
suojelun riittävän korkean tason 
varmistamiseksi, ottaen huomioon 
relevantit väestöryhmät ja mahdollisesti 
tietyt haavoittuvat alaryhmät, olisi erittäin 
suurta huolta aiheuttaviin aineisiin 
kiinnitettävä ennalta varautumisen 
periaatteen mukaisesti erityistä huomiota. 
Lupa olisi myönnettävä, jos lupaa hakevat 
luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt
osoittavat lupaviranomaiselle, että aineiden 
käytöstä ihmisten terveydelle ja 
ympäristölle aiheutuvat riskit ovat 
asianmukaisesti hallinnassa. Muulloin 
käyttö voidaan silti sallia, jos voidaan 
osoittaa, että aineen käytöstä aiheutuvat 
sosioekonomiset hyödyt ylittävät sen 
käyttöön liittyvät riskit ja että sellaisia 
soveltuvia vaihtoehtoisia aineita tai 
tekniikoita ei ole saatavilla, jotka olisivat 
taloudellisesti ja teknisesti toimivia.
Sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan 
kannalta on aiheellista, että myöntävänä 
viranomaisena olisi komissio.

(63) Ihmisten ja erityisesti riskiryhmien
terveyden ja ympäristön suojelun riittävän 
korkean tason varmistamiseksi olisi erittäin 
suurta huolta aiheuttavia aineita käsiteltävä 
ennalta varautuen, ja se olisi sallittava vain 
sillä ehdolla, että niitä käyttävät yritykset
osoittavat lupaviranomaiselle, että 
vaihtoehtoisia aineita tai tekniikoita ei ole 
saatavilla, että aineen käytöstä 
yhteiskunnalle aiheutuvat hyödyt ylittävät 
sen käyttöön liittyvät riskit ja että riskit ovat 
asianmukaisesti hallinnassa.
Sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan 
kannalta on aiheellista, että  myöntävänä 
viranomaisena olisi komissio. 
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 lupaviranomainen.

Or. en

Perustelu

Ihmisten terveyden suojelun riittävän korkean tason varmistaminen edellyttää suojelun tason 
asettamista myös riskiryhmien kannalta riittävälle tasolle. Neuvoston versio on heikompi kuin 
tämä tarkistus, jossa palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistus 41.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-
Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle, Chris Davies

Tarkistus 81
JOHDANTO-OSAN 64 KAPPALE

(64) REACHin täytäntöönpanohankkeiden 
tulosten pohjalta voidaan kehittää 
metodologioita syöpää aiheuttavia ja 
perimää vaurioittavia aineita koskevien 
kynnysarvojen määrittämiseksi. 
Asianomaista liitettä voidaan muuttaa 
näiden metodologioiden pohjalta, jotta 

Poistetaan.
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kynnysarvoja voidaan tarvittaessa käyttää 
syöpää aiheuttavien ja perimää 
vaurioittavien aineiden käyttöä koskevan 
lupamenettelyn yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Deletes a new provision in the common position, since one single procedure should be used 
for the authorisation of substances of high concern. (Sacconi) 

For substances, substitution should always be the first option, taking social economic aspects 
and adequate control into account. The Coucil focuses to a too large degree upon adequate 
control. It is not advisable to start to try to develop "safe" threshold levels for continued use 
of substances that can lead to cancer and change the DNA. (Wijkman & others)

The European Parliament should be involved in any decision to agree ‘acceptable death 
limits’ from chemicals that cause cancer and/or damage DNA. Such a change to the definition 
of ‘adequate control’ would allow almost all substances of high concern to claim ‘adequate 
control’, thereby fundamentally undermining REACH and the European Parliament’s view.  
(Davies)

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi, Marie-Noëlle Lienemann, Anne 
Ferreira

Tarkistus 82
JOHDANTO-OSAN 85 KAPPALE

(85) Kemikaaliviraston rakenteen olisi 
sovelluttava sen tehtäviin. Vastaavien 
yhteisön virastojen toiminnasta saatu 
kokemus on tässä mielessä suuntaa-antava, 
mutta rakenne olisi mukautettava 
vastaamaan tästä asetuksesta johtuvia 
erityistarpeita.

(85) Kemikaaliviraston rakenteen olisi 
sovelluttava sen tehtäviin. Vastaavien 
yhteisön virastojen toiminnasta saatu 
kokemus on tässä mielessä suuntaa-antava, 
mutta rakenne olisi mukautettava 
vastaamaan tästä asetuksesta johtuvia 
erityistarpeita. Tässä mielessä virastoon 
pitäisi perustaa tiettyihin aineisiin ja
valmisteisiin liittyvistä riskeistä ja vaaroista 
tiedottamiseen erikoistunut osaamiskeskus.

Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyä tarkistusta 45. (Oomen-Ruijten & 
Prodi)
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Liittyy tarkistukseen 84. Palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistus 45. (Lienemann & 
Ferreira)

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels, Anders Wijkman, Chris Davies

Tarkistus 83
JOHDANTO-OSAN 88 A KAPPALE ( uusi)

(88 a) Muilla kuin eläimillä tehtävän 
testauksen edistämiseksi osa maksusta 
pitäisi kohdistaa muilla kuin eläimillä 
tehtävän testauksen menetelmien 
kehittämiseen.

Or. en

Perustelu

In order to achieve the objective of this Regulation to promote non-animal testing, it is 
necessary to make available more resources through the Agency for the development of non-
animal test methods that can be used to meet the information requirements of this Regulation, 
also in view of the current lack of resources, the fact that companies have much to gain from 
alternative methods in terms of costs and accuracy, and that much research still needs to be 
done that companies are unable or unwilling to fund. Amendment first reading 47. (Brepoels 
& Wijkman)

Reducing non-animal tests. Successful first reading amendment. Development of non-animal 
testing methods has been often delayed by the refusal of companies to contribute towards the 
costs, even though the alternatives may prove cheaper and more accurate. (Davies)

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

Tarkistus 84
JOHDANTO-OSAN 92 KAPPALE

(92) On tarpeen varmistaa tiivis yhteistyö 
kemikaaliviraston ja jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten välillä, jotta 
riskinarviointikomitean ja 
sosioekonomisesta analyysista vastaavan 
komitean tieteelliset lausunnot perustuisivat 
mahdollisimman laajaan yhteisössä 
saatavilla olevaan tieteelliseen ja tekniseen 
asiantuntemukseen; samasta syystä 
komiteoiden olisi voitava turvautua 

(92) On tarpeen varmistaa tiivis yhteistyö 
kemikaaliviraston ja jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten välillä, jotta 
riskinarviointikomitean ja 
sosioekonomisesta analyysista vastaavan 
komitean sekä vaihtoehtoisten 
testimenetelmien komitean tieteelliset 
lausunnot perustuisivat mahdollisimman 
laajaan yhteisössä saatavilla olevaan 
tieteelliseen ja tekniseen asiantuntemukseen; 
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erityisalojen lisäasiantuntemukseen. samasta syystä komiteoiden olisi voitava 
turvautua erityisalojen 
lisäasiantuntemukseen.

Or. en

(Uusi tarkistus esittelijän tarkistuksen 27 hengessä (Lucas & muut)

Perustelu

Liittyy esittelijän tarkistukseen 27 yhteneväisyyden varmistamiseksi. Jos kemikaalivirastossa 
perustetaan tällainen  uusi komitea, se pitäisi mainita myös tässä yhteydessä, sillä tämän 
johdanto-osan kappaleen määräykset liittyvät olennaisesti vaihtoehtoisten testimenetelmien 
komitean toimintaan. (Lucas ja muut)

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 85
JOHDANTO-OSAN 92 A KAPPALE (uusi)

(92 a) Muilla kuin eläimillä tehtävän 
testauksen edistämiseksi 
kemikaalivirastolle olisi annettava 
tehtäväksi kehittää ja panna täytäntöön 
muilla kuin eläimillä tehtävän 
asianmukaisen testauksen 
toimintaperiaatteet, jotta riskien arviointiin 
voidaan kerätä tietoja tämän asetuksen 
vaatimusten täyttämiseksi. Tähän 
pyrkimiseksi kemikaalivirasto toimii 
tiiviissä yhteistyössä olemassa olevien 
rakenteiden kanssa, joita ovat esimerkiksi 
Euroopan vaihtoehtoisten 
tutkimusmenetelmien keskus (ECVAM) ja 
sen neuvoa-antavat tieteelliset komiteat 
(ESAC) sekä eläinkokeille vaihtoehtoisia 
menetelmiä edistävä eurooppalainen 
kumppanuus (EPAA); tarkoituksena on 
hyötyä mahdollisimman laajasta 
tieteellisestä ja teknisestä alan 
asiantuntemuksesta yhteisön alueella. 

Or. en
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Perustelu

Tarkistus perustuu ensimmäisessä käsittelyssä esitettyyn tarkistukseen 361. Tarkistuksen 
sanamuotoa on muutettu, jotta se menisi helpommin läpi neuvostossa. Lisäksi päällekkäisten 
rakenteiden välttämiseksi otetaan huomioon uusi kehitys, kuten eläinkokeille vaihtoehtoisia 
menetelmiä edistävä eurooppalainen kumppanuus (EPAA). Tarkistus liittyy saman tekijän 
tarkistukseen, joka koskee 76 artiklaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Philippe Busquin

Tarkistus 86
JOHDANTO-OSAN 104 KAPPALE

(104) Jäsenvaltioiden ja kemikaaliviraston 
säännölliset kertomukset tämän asetuksen 
toiminnasta auttavat olennaisesti valvomaan 
sen täytäntöönpanoa samoin kuin 
seuraamaan alan suuntauksia. Kertomusten 
tuloksista tehtävät päätelmät ovat tärkeää 
aineistoa tarkasteltaessa tätä asetusta ja 
laadittaessa mahdollisia muutosehdotuksia.

(104) Jäsenvaltioiden ja kemikaaliviraston 
säännölliset kertomukset tämän asetuksen 
toiminnasta auttavat olennaisesti 
valvottaessa kemikaalilainsäädännön 
täytäntöönpanoa samoin kuin seurattaessa 
alan suuntauksia; Kertomusten tuloksista 
tehtävät päätelmät ovat tärkeää aineistoa 
tarkasteltaessa asetusta ja laadittaessa 
mahdollisia muutosehdotuksia. Tätä 
tarkoitusta varten komission olisi tehtävä 
jälkikäteisarvio asetuksen vaikutuksista, 
ennen kuin viisi vuotta on kulunut sen 
täytäntöönpanosta, saadakseen selville, 
onko asetuksella saavutettu alun perin 
asetetut tavoitteet ja onko sisämarkkinoiden 
toiminta ja kilpailu sisämarkkinoilla 
säilynyt.

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon sen sääntelyjärjestelmän merkittävyys, joka Reach:lla luodaan, on 
tarpeen arvioida sen täytäntöönpanon ensimmäisinä vuosina saatuja tuloksia, jotta voidaan 
selvittää, voidaanko alkuperäiset tavoitteet saavuttaa ja tarpeen vaatiessa tehdä vaaditut 
muutokset.  Ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus 51.

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

Tarkistus 87
JOHDANTO-OSAN 104 A KAPPALE ( uusi)
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 (104 a) Kehittymässä olevia ja vastikään 
havaittuja terveysriskejä käsittelevä 
komission tiedekomitea (SCENIHR)  totesi 
10. maaliskuuta 2006 antamassaan 
lausunnossa "The appropriateness of 
existing methodologies to assess the 
potential risks associated with engineered 
and adventitious products of 
nanotechnologies", että riskien arvioinnin 
kannalta tarvittavissa tiedoissa on suuria 
aukkoja muun muassa seuraavissa 
asioissa: nanohiukkasten määrittely, 
havaitseminen ja mittaaminen, ihmisen 
elimistössä ja luonnossa olevien 
nanohiukkasten annosvastine, biologinen 
hajoavuus ja sen kesto, ja kaikki 
nanohiukkasten toksikologiaan ja 
ympäristötoksikologiaan liittyvät 
näkökohdat. Tiedekomitea totesi 
päätteeksi, että nykyiset riskien arvioinnin 
menetelmiä on muutettava 
nanoteknologian myötä ilmenevien 
vaarojen ottamiseksi huomioon ja että 
nykyiset toksikologiset ja ekotoksikologiset 
menetelmät eivät ehkä riitä vastaamaan 
kaikkiin nanohiukkasten myötä ilmeneviin 
seikkoihin. Tämän asetuksen määräyksillä 
olisi varmistettava riittävä nanohiukkasten 
turvallisuusarviointi ennakkoehdoksi 
niiden valmistukselle ja markkinoille 
pääsylle.

Or. en

(Uusi tarkistus - työjärjestyksen 62 artiklan 2 kohdan d alakohta 10. maaliskuuta 2006 
annetun SCENIHR:n muutetun lausunnon huomioon ottamiseksi).

Perustelu

SCENIHR:n toteamat nanohiukkasten riskinarviointia koskevan tietämyksen suuret puutteet 
sekä sen päätelmissä esiintuotu tarve muuttaa nykymenetelmiä on tuotava esille. Tällä on 
seurauksia nanohiukkasten turvallisuusarviointiin ja sen pitäisi johtaa erityisiin määräyksiin 
ja nanohiukkasten erityistarkasteluun tämän asetuksen yhteydessä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 88
JOHDANTO-OSAN 112 A KAPPALE (uusi)

(112 a) Luonnossa ilmeneviä aineita, joita 
jäljitellään valmistusprosessin kautta on 
pidettävä identtisinä luonnossa esiintyvien 
vastineidensa kanssa, jos puhtausaste, 
epäpuhtauksien laatu ja niiden 
toksisuusprofiili ovat samankaltaisia. 

Or. en

Perustelu

Toimivuuden kannalta tässä johdanto-osan kappaleessa selvennetään, että luonnollisia 
aineita ja vastaavia synteettisiä aineita on kohdeltava yhdenmukaisesti, jos ne kemiallisesti ja 
fyysisesti ovat samanlaisia. Terveyden ja ympäristön suojelun kannalta on samantekevää 
tuleeko esimerkiksi kalkkikivi (kalsiumkarbonaatti) luonnosta vai onko se valmistettu 
kemiallisen prosessin avulla. Valmistusprosessi kuuluu toisen lainsäädännön piiriin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 89
JOHDANTO-OSAN 113 A KAPPALE (uusi)

(113 a) Komission olisi annettava 
viimeistään ...* ehdotus tupakkatuotteissa 
sallittujen ainesosien yhteisestä luettelosta, 
kuten säädetään (12 artikla) Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 5 päivänä 
kesäkuuta 2001 antamassa direktiivissä 
2001/37/EY tupakkatuotteiden 
valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä 
koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten 
ja hallinnollisten määräysten 
lähentämisestä 
* Kuuden kuukauden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta.
1 EYVL L 194, 18.07.2001, s. 26.

Or. en
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Perustelu

Tupakkatuotteiden lisäaineet ovat jo monen vuoden ajan kuuluneet tupakka-alan 
kehysdirektiivin 2001/37/EY mukaisen rekisteröinti- ja lupamenettelyn piiriin. Komission oli 
määrä antaa vuoden 2004 loppuun mennessä ehdotus yhteiseksi luetteloksi tupakkatuotteissa 
sallituista lisäaineista jäsenvaltioiden antamien tietojen pohjalta.  Komissio ei vieläkään ole 
antanut tätä listaa. Nyt komissio vihdoinkin vaatii jäsenvaltioita panemaan täytäntöön 
tupakkatuotedirektiivin ja noudattamaan myös parlamentin ja neuvoston direktiivillä niille 
asettamia velvoitteita. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone

Tarkistus 90
JOHDANTO-OSAN 114 A KAPPALE (uusi)

(114 a) Jotta kuluttajat voisivat käyttää 
valmisteita ja aineita turvallisesti ja 
kestävällä tavalla, valmistajien on 
tarjottava riskejä koskevaa tietoa 
varustamalla kukin markkinoille saatettu ja 
kuluttajille myytävä valmiste 
pakkausmerkinnöillä, joista käyvät ilmi 
suositeltavaan käyttöön tai ennustettavissa 
oleviin väärinkäyttötilanteisiin liittyvät 
riskit. Pakkausmerkintöjen lisäksi olisi 
tarvittaessa käytettävä muita 
tiedotuskanavia valmisteen tai aineen 
turvallisuutta ja käyttöä koskevien 
yksityiskohtaisempien tietojen antamiseksi.
Direktiivit 1999/45/EY ja 67/548/ETY 
muutetaan vastaavasti.

Or. it

Perustelu

Asianmukaisen ja johdonmukaiseen riskiin perustuvan kommunikaatiojärjestelmän 
kehittämisen on tarjottava kuluttajille tarpeellista tietoa ja neuvottava heitä käyttämään 
kemikaaleja ja niitä sisältäviä valmisteita turvallisesti ja tehokkaasti.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Dan Jørgensen, Ria 
Oomen-Ruijten

Tarkistus 91
1 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Tämän asetuksen tarkoituksena on 
varmistaa korkeatasoinen ihmisten 
terveyden ja ympäristön suojelu sekä 
aineiden vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla 
samalla kilpailukykyä ja innovointia 
edistäen.

1. Tämän asetuksen tarkoituksena on 
varmistaa korkeatasoinen ihmisten 
terveyden ja ympäristön suojelu sekä 
aineiden vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla , 
lisääntyvä avoimuus ja eläinkokeiden 
vaihtoehtojen edistäminen samalla 
kilpailukykyä ja innovointia edistäen.

Or. en

(Uusi tarkistus, jolla pyritään yhdenmukaisuuteen vastaavan johdanto-osan kappaleen 
muuttamisen seurauksena (Lucas & muut))

Perustelu

Liittyy samojen tekijöiden esittämään tarkistukseen, joka koskee johdanto-osan 1 kappaletta. 
(Lucas ja muut)

Liittyy johdanto-osan 1 kappaleen tarkistukseen. Neuvosto on poistanut kaksi tavoitetta  
tämän asetuksen perusteluosasta, ja ne olisi palautettava, koska lisääntyvä avoimuus ja 
eläinkokeiden vaihtoehdot ovat tärkeitä kaikille asianosaisille sekä Euroopan kansalaisille. 
(Jørgensen, Oomen-Ruijten)

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 92
1 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Tämän asetuksen tarkoituksena on 
varmistaa korkeatasoinen ihmisten 
terveyden ja ympäristön suojelu sekä 
aineiden vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla 
samalla kilpailukykyä ja innovointia 
edistäen.

1. Tämän asetuksen tarkoituksena on 
varmistaa korkeatasoinen ihmisten 
terveyden ja ympäristön suojelu sekä 
aineiden vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla , 
avoin päätöksenteko ja eläinkokeiden 
vaihtoehtojen edistäminen samalla 
kilpailukykyä ja innovointia edistäen.

Or. en

Perustelu

Neuvosto poisti nämä kaksi tavoitetta ja ne olisi palautettava.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Amalia Sartori, Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi, Chris Davies, 
Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Tarkistus 93
1 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

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 tavanomaisissa tai kohtuudella 
ennakoitavissa käyttöolosuhteissa vaikuta
haitallisesti ihmisten terveyteen tai 
ympäristöön. Asetuksen säännökset 
perustuvat ennalta varautumisen 
periaatteeseen.

Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyä tarkistusta 60. 

Se vastaa yleisessä tuoteturvallisuusdirektiivissä (2001/95/EY) määritellyn "turvallisen 
tuotteen" määritelmää, ja on tarpeen määriteltäessä tämän asetuksen soveltamisalan 
kehyksiä ja rajoja. (Oomen-Ruijten & Prodi)

Ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus. (Davies)

Se vastaa yleisessä tuoteturvallisuusdirektiivissä (2001/95/EY) määritellyn "turvallisen 
tuotteen" määritelmää, ja on tarpeen määriteltäessä tämän asetuksen soveltamisalan 
kehyksiä ja rajoja.

Tarkistuksella palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistus 60 (Lienemann & Ferreira)

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland, Jens-Peter Bonde

Tarkistus 94
1 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)

3a. Asetuksella ei estetä yksittäisiä 
jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai 
ottamasta käyttöön tiukempia suojatoimia.
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Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden välillä nykyisin vallitsevat erot kemikaalipitoisuuksien valvonnan välillä 
pakottavat antamaan jäsenvaltioille mahdollisuuden pitää voimassa tai ottaa käyttöön 
tiukempia toimia ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun korkean tason varmistamiseksi. 
Tämä tehdään EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan 3 kohdan, 152 artiklan 1 kohdan ja 
153 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Jos asetus pannaan täytäntöön ilman tätä takuuta, jotkut jäsenvaltiot joutuvat tyytymään 
nykyistä alhaisempaan suojelun tasoon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, Amalia Sartori

Tarkistus 95
1 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)

3 a. Tähän asetukseen sisältyvien 
säännösten soveltaminen ja 
täytäntöönpano ei saa missään tapauksessa 
merkitä pk-yritysten byrokraattisen ja 
hallinnollisen taakan kasvua.

Or. en

Perustelu

Ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 63, jolla pyritään välttämään yritysten ja 
etenkin pk-yritysten turhaa byrokratiaa. (Davies)

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter 
Olajos, Avril Doyle

Tarkistus 96
1 ARTIKLAN 3 A – C KOHTA (uusi)

3 a. Valmistajan, maahantuojan tai 
jatkokäyttäjän, joka toteuttaa tai aikoo 
toteuttaa toimia, joihin liittyy jokin aine tai 
kyseistä ainetta sisältävä valmiste tai tuote, 
näiden valmistus, maahantuonti ja käyttö 
mukaan luettuina, ja joka tietää tai voi 
kohtuudella ennakoida, että toimet voivat 
vaikuttaa haitallisesti ihmisten terveyteen 
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tai ympäristöön, on tehtävä kaikki 
kohtuudella vaadittavissa oleva haitallisten 
vaikutusten ehkäisemiseksi, rajoittamiseksi 
tai korjaamiseksi mieluiten 
korvaussuunnitelman avulla. Tuottajien ja 
jatkokäyttäjien on valittava tuotettava tai 
käytettävä aine kaikkein turvallisimmista 
käytettävissä olevista aineista. Jos 
vaihtoehtoja ei ole saatavilla, niiden on 
jatkettava ihmisten terveyteen tai 
ympäristöön kielteisesti vaikuttavien 
aineiden korvaamiseen pyrkiviä toimia.
3 b. Valmistajan, maahantuojan tai 
jatkokäyttäjän, joka ammattiaan tai 
liiketoimintaansa harjoittaessaan toimittaa 
jonkin aineen tai kyseistä ainetta sisältävän 
valmisteen tai tuotteen valmistajalle, 
maahantuojalle tai jatkokäyttäjälle, on 
siinä määrin kuin häneltä voidaan 
kohtuudella vaatia varmistettava 
asianmukainen tiedonvälitys ja tietojen 
vaihto, tarvittaessa myös tekninen apu, 
jotka ovat kohtuudella tarpeen ihmisten 
terveydelle tai ympäristölle haitallisten 
vaikutusten ehkäisemiseksi, rajoittamiseksi 
tai korjaamiseksi.
3 c. Tähän sisältyy myös velvollisuus 
kuvata, dokumentoida ja ilmoittaa 
avoimesti ja asianmukaisella tavalla riskit, 
joita kunkin aineen tuotantoon, käyttöön ja 
jätteiden käsittelyyn liittyy. 

Or. en

Perustelu

On sovellettava yleistä huolehtimisvelvollisuuden periaatetta. Ensimmäisessä käsittelyssä 
esitetty tarkistus 364. Sanamuotoa on hieman muutettu vastaamaan paremmin korvaamista 
koskevia tarkistuksia. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek

Tarkistus 97
1 ARTIKLAN 3 A JA 3 B KOHTA (uusi)
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3 a. Valmistajan, maahantuojan tai 
jatkokäyttäjän
(a)  joka toteuttaa tai aikoo toteuttaa 
toimia, joihin liittyy jokin aine tai kyseistä 
ainetta sisältävä valmiste tai tuote, näiden 
valmistus, maahantuonti ja käyttö mukaan 
luettuina, ja joka tietää tai voi kohtuudella 
ennakoida, että toimet voivat vaikuttaa 
haitallisesti ihmisten terveyteen tai 
ympäristöön:
(i) on tehtävä kaikki kohtuudella 
vaadittavissa oleva haitallisten vaikutusten 
ehkäisemiseksi, rajoittamiseksi tai 
korjaamiseksi, ja
(ii) on kuvattava, dokumentoitava ja 
ilmoitettava asianmukaisella ja avoimella 
tavalla riskit, joita kunkin aineen 
tuotantoon, käyttöön ja hävittämiseen 
liittyy;
(b) joka ammattiaan tai liiketoimintaansa 
harjoittaessaan toimittaa jonkin aineen tai 
kyseistä ainetta sisältävän valmisteen tai 
tuotteen valmistajalle, maahantuojalle tai 
jatkokäyttäjälle, on siinä määrin kuin 
häneltä voidaan kohtuudella vaatia: 
(i) varmistettava asianmukainen 
tiedonvälitys ja tietojen vaihto, tarvittaessa 
myös tekninen apu, jotka ovat kohtuudella 
tarpeen ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle haitallisten vaikutusten 
ehkäisemiseksi, rajoittamiseksi tai 
korjaamiseksi, ja 
(ii) kuvattava, dokumentoitava ja 
ilmoitettava asianmukaisella ja avoimella 
tavalla riskit, joita kunkin aineen 
tuotantoon, käyttöön ja hävittämiseen 
liittyy.
3 b. Tuottajien ja jatkokäyttäjien on 
valittava tuotettava tai käytettävä aine 
kaikkein turvallisimmista käytettävissä 
olevista aineista.

Or. en
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Perustelu

Ensimmäisessä käsittelyssä esitetyn tarkistuksen 364 tärkeiden osien uudelleen esittäminen. 
Huolehtimisvelvollisuus on tärkeä osa Euroopan parlamentin ensimmäistä käsittelyä ja on 
siksi esitettävä uudelleen. Tarkistus on kuitenkin laadittu uudelleen siten, että se on selkeämpi 
ja helpompi ymmärtää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek, Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Amalia Sartori

Tarkistus 98
1 ARTIKLAN 3 C KOHTA (uusi)

3 c. Tämän asetuksen soveltamiseksi 
Euroopan unioni perustaa avustus- ja 
tukijärjestelmiä pk-yrityksille.

Or. en

Perustelu

Pk-yritykset ovat taloudellisesti ja teknisesti heikompia kuin suuryritykset ja tarvitsevat 
erityistukea. Tarkistus vastaa ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyä tarkistusta 64. (Ek)

On tärkeää, että REACH-asetuksen toiminnallisessa osassa otetaan huomioon pk-yritysten 
erityisluonne, joka edellyttää lisätukea REACH-asetuksen noudattamiseksi. Ensimmäisen 
käsittelyn tarkistus 64. (Foglietta & Poli Bortone) 

Ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus 64. (Sartori)

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 99
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN C A ALAKOHTA (uusi)

(c a) paristoissa olevat aineet, paitsi 
direktiivin 2006/xx/EY 4 artiklan 2 ja 3 
kohdan mukaisesti sääntelyn ulkopuolelle 
jätetyt aineet; 

Or. en

Perustelu

Paristoja koskevassa direktiivissä on käsitelty kadmiumin ja elohopean vaarallisuutta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Georgs Andrejevs, Mojca Drčar Murko, Holger Krahmer, Anne 
Laperrouze, Marios Matsakis, Vittorio Prodi, Ria Oomen-Ruijten 

Tarkistus 100
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN C A ALAKOHTA (uusi)

(c a) paristoissa olevat aineet, jotka 
kuuluvat direktiivin 91/157/ETY 
(muutettuna direktiiveillä, 91/86/ETY ja 
98/101/EY) soveltamisalaan;

Or. en

Perustelu

A directive on batteries has just been adopted and will come into force soon. Therefore, there 
is no need for REACH to cover it. We need to avoid double legislation. (Andrejevs & others, 
Krahmer & Laperrouze)

Corresponds to Amendment 464 adopted in First Reading.

Nach der Einigung im Vermittlungsausschuss zur Revision der Batterierichtlinie liegt der 
Hauptzweck der Batterierichtlinie nun auf dem Vermarktungsverbot von Batterien, die 
gefährliche Substanzen enthalten (Artikel 1 (1) Batterierichtlinie). Bisher lag der Fokus nur 
auf den Schwermetallen Quecksilber, Cadmium und Blei. Mit dieser neuen Zielrichtung der
Batterierichtlinie können zukünftig alle Aspekte hinsichtlich der stofflichen Risiken, der 
Risiken beim Umgang und der Substitutionsmöglichkeiten bei allen Batterieinhaltsstoffen bei 
Bedarf im Rahmen weiterer Revisionen der Batterierichtlinie geregelt werden. 
Bei der Ausnahme geht es ausschließlich um die Verwendung von Stoffen in Batterien nicht
um die Herstellung. Die Herstellung von heutigen und zukünftigen Batterieinhaltsstoffen 
unterliegt in jedem Fall der kommenden REACH-Verordnung. Das heißt, die Hersteller 
(inklusive Importeure) von Batterieinhaltsstoffen (dies kann auch die Batterieindustrie selbst 
sein) sind in jedem Fall verpflichtet, diese Stoffe unter REACH zu registrieren und 
hinsichtlich ihrer intrinsischen Eigenschaften zu bewerten, so dass hier keine Lücken 
entstehen. Die tatsächlichen Risiken bei der Verwendung werden dann unter der 
Batterierichtlinie geprüft. Sofern die Stoffe einer anderen Verwendung als in Batterien 
zugeführt werden, gilt die REACH-Verordnung in vollem Umfang. (Oomen-Ruijten)

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten, Françoise Grossetête

Tarkistus 101
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN D A ALAKOHTA (uusi)
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(b a) lentokoneissa, jos kyseinen poikkeus 
on tarpeen varmistamaan 
lentoturvallisuutta ja matkustajien 
turvallisuutta koskevien olennaisten 
vaatimusten täyttämisen siviili-ilmailussa  
yhteisistä siviili-ilmailua koskevista 
säännöistä ja Euroopan 
lentoturvallisuusviraston perustamisesta 15 
päivänä heinäkuuta 2002 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1592/2002 mukaisesti;
1EYVL L 240, 7. 9. 2002, s. 1. Asetus 
sellaisena kuin se on muutettuna komission 
asetuksella (EY) N:o 1701/2003 (EYVL L 
243, 27.9.2003, s. 1).

Or. en

Perustelu

Lentokoneita koskevat poikkeukset taattaisiin ainoastaan, jos voitaisiin osoittaa, että  on 
tarpeen varmistaa yhteisön turvallisuusvaatimukset siviili-ilmailussa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 102
2 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2006/12/EY määritelty jäte ei 
ole tämän asetuksen 3 artiklassa tarkoitettu 
aine, valmiste tai esine.

2. Tätä asetusta ei sovelleta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2006/12/EY määriteltyyn jätteeseen.

Or. en

Perustelu

Palauttaa osittain ensimmäisessä käsittelyssä esitetyn tarkistuksen 55.  Jäte on tärkeä raaka-
aine monella teollisuuden alalla. Jätteen sisällyttäminen REACH:iin voisi aiheuttaa vakavan 
uhan kierrätyssektorille.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt

Tarkistus 103
2 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Jäsenvaltiot voivat sallia vapautukset 
tämän asetuksen noudattamisesta 
erityisissä tapauksissa tiettyjen aineiden 
osalta sellaisenaan, valmisteessa tai 
esineessä, jos se on tarpeen maan 
puolustuksen vuoksi.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä kohta on ristiriidassa yhtäläisten toimintamahdollisuuksien käsitteen kanssa. Kun 
jäsenvaltiot voivat päättää omista poikkeuksistaan, se johtaisi sisämarkkinoiden 
vääristymiseen. Lisäksi on yhtä tärkeää suojella työntekijöitä ja ympäristöä 
puolustusteollisuudessa tuotetuilta aineilta kuin muiltakin aineilta. (Krupa) 

Näin hämärälle ja laajalle poikkeukselle ei ole mitään perusteita. Työntekijöiden, kuluttajien 
ja ympäristön on saatava suojelua myös puolustusteollisuudessa käytettyjä aineita vastaan. 
(Schlyter ja muut)

Tarkistuksen esittäjä(t): Philippe Busquin, Vittorio Prodi, Chris Davies

Tarkistus 104
2 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta 
työpaikkoja ja ympäristöä koskevaa yhteisön 
lainsäädäntöä, johon sisältyvät 
toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden 
ja terveyden parantamisen edistämiseksi 
työssä 12 päivänä kesäkuuta 1989 annettu 
neuvoston direktiivi 89/391/ETY , 
ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja 
vähentämisen yhtenäistämiseksi 24 päivänä 
syyskuuta 1996 annettu neuvoston direktiivi 
96/61/EY , direktiivi 98/24/EY, yhteisön 
vesipolitiikan puitteista 23 päivänä 
lokakuuta 2000 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2000/60/EY  ja direktiivi 2004/37/EY.

4. Tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta 
työpaikkoja ja ympäristöä koskevaa yhteisön 
lainsäädäntöä, johon sisältyvät 
toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden 
ja terveyden parantamisen edistämiseksi 
työssä 12 päivänä kesäkuuta 1989 annettu 
neuvoston direktiivi 89/391/ETY , 
ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja 
vähentämisen yhtenäistämiseksi 24 päivänä 
syyskuuta 1996 annettu neuvoston direktiivi 
96/61/EY ,  direktiivi 98/24/EY, yhteisön 
vesipolitiikan puitteista 23 päivänä 
lokakuuta 2000 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2000/60/EY  ja direktiivi 2004/37/EY ja 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
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asetuksen (EY) N:o 1592 soveltamista, kun 
sitä tarvitaan luomaan ja ylläpitämään 
korkea yhtenäinen siviili-ilmailun 
turvallisuus Euroopassa.

Or. en

Perustelu

The words "without prejudice to" must be understood as meaning "shall not affect" 
Community legislation. In other words, the implementation of REACH shall not prevent the 
achievement of objectives laid down by the Community legislation that is referred to in 
provision. In that respect, it must be noted that the main objective pursued by the EC 
Regulation 1592/2002 is to establish and maintain a high uniform level of civil aviation safety
in Europe. In implementing REACH, the Commission and Member States' national competent 
authorities shall take account of the obligation incumbent to aircraft manufacturers to comply 
with safety standards established by the EASA, in particular with regard to suitable 
alternatives and maintenance constraints. (Busquin & Prodi) 

The words “without prejudice to” must be understood as meaning “shall not affect” 
Community legislation. In implementing REACH account must be taken of the obligation 
incumbent to aircraft manufacturers to comply with safety standards established by the 
European Aviation Safety Agency, in particular with regard to suitable alternatives and 
maintenance constraints. This amendment should be read in parallel with the proposed 
amendment to Article 59§8. (Davies)

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 105
2 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta 
työpaikkoja ja ympäristöä koskevaa yhteisön 
lainsäädäntöä, johon sisältyvät 
toimenpiteistä työntekijöiden 
turvallisuuden ja terveyden parantamisen 
edistämiseksi työssä 12 päivänä kesäkuuta 
1989 annettu neuvoston direktiivi 
89/391/ETY , ympäristön pilaantumisen 
ehkäisemisen ja vähentämisen 
yhtenäistämiseksi 24 päivänä syyskuuta 
1996 annettu neuvoston direktiivi 96/61/EY 
, direktiivi 98/24/EY, yhteisön vesipolitiikan 
puitteista 23 päivänä lokakuuta 2000 
annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2000/60/EY  ja 

4. Tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta 
työpaikkoja ja ympäristöä koskevaa yhteisön 
lainsäädäntöä ja tiukempia kansallisia 
säännöksiä, joilla tällaista lainsäädäntöä 
pannaan täytäntöön, mukaan lukien:
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direktiivi 2004/37/EY.
(a) neuvoston direktiivi 89/391/ETY,
(b) neuvoston direktiivi 90/394/ETY,
(c) neuvoston direktiivi 98/24/EY,
(d) neuvoston direktiivi 96/61/EY,
(e) neuvoston direktiivi 2000/60/EY,
(f) direktiivi 2004/37/EY.

Or. en

Perustelu

Muun muassa Ruotsissa työntekijöiden turvallisuutta koskevat vaatimukset ovat tiukemmat. 
Tarkoituksena on selvittää mahdollisuus säilyttää nämä kireämmät vaatimukset, ja siksi 
ehdotettua sanamuotoa esitetään. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Tarkistus 106
2 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta 
työpaikkoja ja ympäristöä koskevaa yhteisön 
lainsäädäntöä, johon sisältyvät 
toimenpiteistä työntekijöiden 
turvallisuuden ja terveyden parantamisen 
edistämiseksi työssä 12 päivänä kesäkuuta 
1989 annettu neuvoston direktiivi 
89/391/ETY , ympäristön pilaantumisen 
ehkäisemisen ja vähentämisen 
yhtenäistämiseksi 24 päivänä syyskuuta 
1996 annettu neuvoston direktiivi 96/61/EY 
, direktiivi 98/24/EY, yhteisön vesipolitiikan 
puitteista 23 päivänä lokakuuta 2000 
annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2000/60/EY  ja 
direktiivi 2004/37/EY.

4. Tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta 
työpaikkoja ja ympäristöä koskevaa yhteisön 
lainsäädäntöä ja tiukempia kansallisia 
säännöksiä, joilla tällaista lainsäädäntöä 
pannaan täytäntöön, mukaan lukien:

(a) neuvoston direktiivi 89/391/ETY
(b) neuvoston direktiivi 90/394/ETY

(c) neuvoston direktiivi 98/24/EY 
(d) neuvoston direktiivi 96/61/EY 
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(e) neuvoston direktiivi 2000/60/EY,  

Or. en

Perustelu

Nämä EY-direktiivit työpaikkalainsäädännöstä perustuvat Rooman sopimuksen 137 artiklaan. 
137 artiklassa todetaan, että määräykset eivät estä jäsenvaltioita pitämässä voimassa tai 
toteuttamasta tiukempaa työpaikka- tai ympäristölainsäädäntöä 

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt, Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 107
2 ARTIKLAN 4 A KOHTA (uusi)

 4 a. Tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta 
27 päivänä heinäkuuta 1976 annetussa 
neuvoston direktiivisissä 76/768/ETY 
jäsenvaltioiden kosmeettisia valmisteita1.

koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä vahvistettuja kieltoja ja 
rajoituksia, jotka  koskevat: 
(i) kieltoa testata valmiita kosmeettisia 
valmisteita ja niiden ainesosia tai 
ainesosien yhdistelmiä eläinkokein;  ja
(ii) sellaisten kosmeettisten valmisteiden 
kaupan pitämistä, joiden jotkut tai kaikki 
ainesosat tai lopullinen muoto on testattu 
eläinkokein.
Siltä osin kuin tämä asetus koskee 
pelkästään kosmetiikan ainesosina 
käytettäviä aineita, direktiivin 76/768/ETY 
sellaisena kuin se on muutettuna 
mukaisesti kiellettyjä eläinkokeita ei sallita 
tämän asetuksen edellyttämän aineiden 
arvioinnin suorittamiseksi.
1EUVL L 262, 27.7.1976, s. 169. Direktiivi 
sellaisena kuin se on  muutettuna 
direktiivillä 2003/15/EY (EUVL L 66, 
11.3.2003, s. 26 ja sellaisena kun se on 
viimeksi muutettuna komission direktiivillä 
2006/65/EY (EUVL L 198, 20.7.2006).
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Or. en

Perustelu

Successful First Reading amendment 65. Ensures that relevant provisions of the Cosmetics 
Directive, intended to curb animal testing, will still apply under this Regulation. (Davies)

Cosmetic products and ingredients are covered by Council Directive 76/768/EEC. Article 4a 
of Directive 2003/15/EC of the European Parliament and of the Council, amending Directive 
76/768/EEC, prohibits animal testing of cosmetic ingredients in the Community after 11 
March 2009 and restricts the marketing in the Community of cosmetic products that have 
been tested on animals. This amendment ensures that the provisions of Directive 76/768/EEC 
as amended will apply under this Regulation. (Lucas & others)

Partly reinstates amendment 65 as adopted in first reading. The 7th amendment to the 
Cosmetic Directive aims at stepwise removing animal testing from the Cosmetic sector. This 
should not be undermined by REACH. (Roth-Behrendt)

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 108
2 ARTIKLAN 5 KOHDAN B A – B C ALAKOHTA (uusi)

(b a) direktiivien 90/385/ETY, 93/42/ETY 
tai 98/79/EY soveltamisalaan kuuluvat 
lääkinnälliset laitteet;
(b b) direktiivin 91/414/ETY 
soveltamisalaan kuuluvat 
kasvinsuojeluaineet;
(b c) direktiivin 98/8/EY soveltamisalaan 
kuuluvat biosidituotteet;

Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyä tarkistusta 466.

Se parantaa ja täydentää neuvoston kantaa ja kuvastaa ensimmäisen käsittelyn äänestystä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Philippe Busquin

Tarkistus 109
2 ARTIKLAN 5 KOHDAN B A ALAKOHTA (uusi)
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(b a) lentokoneissa lentoturvallisuutta ja 
matkustajien turvallisuutta koskevien 
olennaisten vaatimusten täyttämiseksi 
siviili-ilmailussa  yhteisistä siviili-ilmailua 
koskevista säännöistä ja Euroopan 
lentoturvallisuusviraston perustamisesta 15 
päivänä heinäkuuta 2002 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1592/2002 mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Lentokoneita koskevat poikkeukset taattaisiin ainoastaan, jos voitaisiin osoittaa, että  on 
tarpeen varmistaa yhteisön turvallisuusvaatimukset siviili-ilmailussa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mojca Drčar Murko, Holger Krahmer, Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 110
2 ARTIKLAN 5 KOHDAN B A ALAKOHTA (uusi)

(b a) direktiivien 90/385/ETY, 93/42/ETY 
tai 98/79/EY soveltamisalaan kuuluvat 
lääkinnälliset laitteet;

Or. en

Perustelu

Eritysten direktiivien olemassaolon ja riskiarvioinnin tai hallinnoinnin vuoksi lääkinnällisille 
laitteille olisi taattava poikkeus REACHistä. Suurin osa oli tätä mieltä EP:n ensimmäisessä 
käsittelyssä. (Drčar Murko) 

Palauttaa osittain ensimmäisessä käsittelyssä esitetyn tarkistuksen 466. (Roth-Behrendt)

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt, Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 111
2 ARTIKLAN 5 KOHDAN B A ALAKOHTA (uusi)

(b a) direktiivin [2006/…/EC] 
soveltamisalaan kuuluvat patterit;

Or. en
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Perustelu

Partly reinstates amendment 464 as adopted in first reading. Other than the amendment 
adopted in first reading, this amendment excludes the recently revised batteries directive not 
from the entire scope of the Regulation. This should open the way to a compromise with 
Council. (Roth-Behrendt)

Nach der Einigung im Vermittlungsausschuss zur Revision der Batterierichtlinie liegt der 
Hauptzweck der Batterierichtlinie nun auf dem Vermarktungsverbot von Batterien, die 
gefährliche Substanzen enthalten (Artikel 1 (1) Batterierichtlinie). Bisher lag der Fokus nur 
auf den Schwermetallen Quecksilber, Cadmium und Blei. Mit dieser neuen Zielrichtung der
Batterierichtlinie können zukünftig alle Aspekte hinsichtlich der stofflichen Risiken, der 
Risiken beim Umgang und der Substitutionsmöglichkeiten bei allen Batterieinhaltsstoffen bei 
Bedarf im Rahmen weiterer Revisionen der Batterierichtlinie geregelt werden.

Bei der Ausnahme geht es ausschließlich um die Verwendung von Stoffen in Batterien nicht
um die Herstellung. Die Herstellung von heutigen und zukünftigen Batterieinhaltsstoffen 
unterliegt in jedem Fall der kommenden REACH-Verordnung. Das heißt, die Hersteller 
(inklusive Importeure) von Batterieinhaltsstoffen (dies kann auch die Batterieindustrie selbst 
sein) sind in jedem Fall verpflichtet, diese Stoffe unter REACH zu registrieren und 
hinsichtlich ihrer intrinsischen Eigenschaften zu bewerten, so dass hier keine Lücken 
entstehen. Die tatsächlichen Risiken bei der Verwendung werden dann unter der 
Batterierichtlinie geprüft. Sofern die Stoffe einer anderen Verwendung als in Batterien 
zugeführt werden, gilt die REACH-Verordnung in vollem Umfang. (Oomen-Ruijten)

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 112
3 ARTIKLAN 2 ALAKOHTA

2. 'valmisteella' seosta tai liuosta, joka 
koostuu kahdesta tai useammasta aineesta;

2. 'valmisteella' seosta tai liuosta, joka 
koostuu kahdesta tai useammasta aineesta; 
erityisvalmisteet (kuten metalliseokset) ovat 
valmisteita, joita voidaan arvioida niiden 
omien erityisominaisuuksien perusteella;

Or. de

Perustelu

Tarkistus vastaa ensimmäisen käsittelyn tarkistusta 67. On tarpeen sisällyttää tekstiin 
yhteisen kannan johdanto-osan 27 kappaleessa ilmaistu tarkoitus ja ottaa paremmin 
huomioon erityisvalmisteiden (kuten metalliseosten, mutta mahdollisesti myös lasin)
ominaisuudet. .
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Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Tarkistus 113
3 ARTIKLAN 3 ALAKOHTA 

3. 'esineellä' tuotetta, jolle annetaan 
tuotannossa erityinen muoto, pinta tai 
rakenne, joka määrittää sen käyttötarkoitusta 
enemmän kuin sen kemiallinen koostumus;

3. 'esineellä' ihmisen tekemää tuotetta, joka 
koostuu yhdestä tai useammasta osasta,
joista jokainen koostuu yhdestä tai 
useammasta homogeenisestä materiaalista, 
joka sisältää ainetta/aineita ja/tai 
valmistetta/valmisteita ja jolle annetaan 
tuotannossa erityinen muoto, pinta tai 
rakenne, joka määrittää sen käyttötarkoitusta 
enemmän kuin sen kemiallinen koostumus;

Or. en

(Yhdistelmä tarkistuksista 479/rev ja 352 - ensimmäinen käsittely ja uusi tarkistus, 
työjärjestyksen 62 artiklan 2 kohdan d alakohta – RIP:n lopullinen kertomus 3.8. ainaista 

koskevista vaatimuksista esineissä, hyväksytty 26. toukokuuta 2006, edustaa uutta seikkaa.)

Perustelu

Esineen määrittelyssä pitäisi viitata yksiselitteisesti siihen, että se on tehty yhdestä tai 
useammasta osasta, joista kukin koostuu yhdestä tai useammasta homogeenisestä 
materiaalista, jotka puolestaan voivat sisältää aineita tai valmisteita, etenkin mitä tulee 7 
artiklan 2 kohdan 0,1 prosentin kynnykseen. Tätä tarvitaan RIP:n 3 kohdan 8 alakohdan 
vastustamiseksi. Kynnystä olisi sovellettava aineisiin esineen homogeenisissä materiaaleissa 
eikä koko esineeseen yhteisön muun lainsäädännön mukaisesti (esim. tiettyjen vaarallisten 
aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskeva lainsäädäntö ). 
Muutoin 7 artiklan 2 kohta olisi lähes merkityksetön ja loisi epäsuhteisen tilanteen EU:n 
tuottajien ja maahantuojien välillä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa, Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan 
Jørgensen, Åsa Westlund

Tarkistus 114
3 ARTIKLAN 3 ALAKOHTA

3. 'esineellä' tuotetta, jolle annetaan 
tuotannossa erityinen muoto, pinta tai 
rakenne, joka määrittää sen käyttötarkoitusta 
enemmän kuin sen kemiallinen koostumus;

3. 'esineellä' tuotetta, joka koostuu 
homogeenisestä materiaalista ja jolle 
annetaan tuotannossa erityinen muoto, pinta
tai rakenne, joka määrittää sen 
käyttötarkoitusta enemmän kuin sen 
kemiallinen koostumus;
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Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella varmistetaan nykyisen EU:n lainsäädännön noudattaminen (direktiivi 
76/769/ETY rajoituksista, direktiivi 2000/53/EY romuajoneuvoista ja tiettyjen vaarallisten 
aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskeva lainsäädäntö). Lisäksi 
neuvoston teksti aiheuttaisi haittaa EU:n teollisuudelle, koska se johtaisi vaikeuksiin EU:n 
tuottajien kilpailuedulle monimutkaisissa tuotteissa verrattuna monimutkaisten tuotteiden 
tuojiin. 

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

Tarkistus 115
3 ARTIKLAN 5 A ALAKOHTA (uusi)

5 a. 'nanohiukkasella' 
teknologista ainetta, jonka yksi tai useampi 
ulottuvuus on sata nanometriä tai 
vähemmän,

Or. en

(Uusi tarkistus – työjärjestyksen 62 artiklan 2 kohdan d alakohta, jotta otettaisiin huomioon 
kehittymässä olevia ja vastikään havaittuja terveysriskejä käsittelevän komission 
tiedekomitean (SCENIHR) 10. maaliskuuta 2006 antama muutettu lausunto "The 

appropriateness of existing methodologies to assess the potential risks associated with 
engineered and adventitious products of nanotechnologies") 

Perustelu

Liittyy samojen tekijöiden artikloihin 14, 56 ja 57 ja liitteeseen III  tekemiin tarkistuksiin. 
Nanohiukkasten määritelmää tarvitaan selventämään uudelleen mukaan otettuja säännöksiä 
nanohiukkasista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 116
3 ARTIKLAN 22 ALAKOHTA 

22. 'tieteellisellä tutkimuksella ja 
kehittämisellä' tieteellisiä kokeita, analyyseja 
tai kemiallista tutkimusta, jotka suoritetaan 
valvotuissa olosuhteissa määrän ollessa alle 
yksi tonni vuodessa;

22. 'tieteellisellä tutkimuksella ja 
kehittämisellä' tieteellisiä kokeita, 
analyyseja tai kemiallista tutkimusta, jotka 
suoritetaan valvotuissa olosuhteissa;  
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Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyä tarkistusta 75. 

Yhden tonnin yläraja rajoittaa tieteen ja tutkimuksen vapautta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek

Tarkistus 117
3 ARTIKLAN 23 A ALAKOHTA (uusi)

 23 a. 'hylätyllä käyttötavalla'   
jatkokäyttäjien suorittamaa käyttöä, jota 
rekisteröijä ei suosittele ja josta hän pystyy 
esittämään tieteellisesti perusteltuja syitä, 
jotka eivät puolla käytön turvallisuutta;

Or. en

Perustelu

Olisi annettava perusteet, miksi käyttö on hylätty. Tarkistus vastaa ensimmäisessä käsittelyssä 
hyväksyttyjä tarkistuksia 76-77.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 118
3 ARTIKLAN 25 ALAKOHTA

25. 'tunnistetulla käytöllä' aineen käyttöä 
sellaisenaan tai valmisteessa tai 
toimitusketjun toimijan tarkoittamaa 
valmisteen käyttöä, kyseisen toimijan 
oma käyttö mukaan luettuna, tai 
toimitusketjussa seuraavan jatkokäyttäjän 
kyseiselle toimijalle kirjallisesti 
ilmoittamaa käyttöä;

25. 'tunnistetulla käytöllä' aineen käyttöä 
sellaisenaan tai valmisteessa tai 
toimitusketjun toimijan tarkoittamaa 
valmisteen käyttöä, kyseisen toimijan oma 
käyttö mukaan luettuna, tai toimitusketjussa 
seuraavan jatkokäyttäjän kyseiselle 
toimijalle kirjallisesti ilmoittamaa käyttöä, ja 
se on annettu kyseiselle jatkokäyttäjälle 
tiedoksi;

Or. en
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Perustelu

Tuottajan ja toimittajien velvollisuutena on oltava antaa tiedoksi jatkokäyttäjälle, mitä 
käyttöä tuetaan,  muutoin jatkokäyttäjä ei tiedä, pitäisikö hänen rekisteröidä itsensä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek, Amalia Sartori

Tarkistus 119
3 ARTIKLAN 29 ALAKOHTA

29. 'vuodella' kalenterivuotta, ellei toisin 
määrätä;

29. 'vuodella' kalenterivuotta, paitsi uusien 
aineiden osalta ja, ellei toisin määrätä, 
vuosittaiset määrät lasketaan kolmen 
edellisen kalenterivuoden, jolloin
valmistaja on todella tuottanut ainetta, 
tuotantomäärien keskiarvon perusteella;

Or. en

Perustelu

Markkinavirtaukset olisi otettava huomioon, jotta estettäisiin, etteivät ne vaikuta 
rekisteröintiin, arviointiin ja luvanantoon (nykyiset aineet). Tarkistus vastaa ensimmäisessä 
käsittelyssä hyväksyttyä tarkistusta 78. (Ek)

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, 
Frédérique Ries, Chris Davies, Urszula Krupa

Tarkistus 120
3 ARTIKLAN 30 A ALAKOHTA (uusi)

30 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
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(Tarkistus 80 – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

The Council wording of Article 3 has no definition of the term vulnerable populations 
although is used in the text. A definition is essential to ensure that susceptible populations are 
identified and that measures can be taken accordingly to reduce the risks to and exposures of 
these populations. (Schlyter & others)

The Council wording of Article 3 has no definition of the term 'vulnerable populations' which 
is used in the text. The EP amendment adopted at 1st reading (Am. 80) specifies the meaning 
of this term, and this amendment simply retables the Parliament's definition. (Ries, Davies) 

The Council wording of Article 3 has no definition of the term ’vulnerable populations’ 
although it is used in the text. EP amendment 80 providing this definition is re-tabled. 
(Krupa)

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 121
3 ARTIKLAN 35 ALAKOHTA

35. 'altistumisskenaariolla' edellytyksiä, 
joissa kuvataan miten aine valmistetaan tai 
miten sitä käytetään sen elinkaaren aikana ja 
miten valmistaja tai maahantuoja hallitsee 
tai suosittaa jatkokäyttäjiä hallitsemaan 
ihmisten ja ympäristön altistumista. Nämä 
altistumisskenaariot voivat kattaa yhden 
tietyn prosessin tai käyttötavan tai 
tarvittaessa useita prosesseja tai 
käyttötapoja;

35. 'altistusskenaariolla' olosuhteita, 
riskinhallintatoimet mukaan luettuina, 
jotka kuvaavat, miten aine on valmistettu ja 
miten sitä käytetään elinkaarensa aikana 
sekä miten valmistaja ja maahantuoja valvoo 
ihmisten ja ympäristön altistumista tai 
neuvoo jatkokäyttäjiä tekemään tämän 
valvomiseksi. Altistusskenaariot voivat 
tilanteen mukaan kattaa joko yhden erityisen 
menetelmän tai käytön taikka useita 
menetelmiä tai käyttöjä, kun kyseiset 
menetelmät tai käytöt voidaan kuvata 
käyttö- ja altistustapaluokkina, siten kuin 
nämä on määritelty;

Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyä tarkistusta 376.

Määritelmässä selvennetään, että riskinhallinta on merkittävä osa altistusskenaariota, kuten 
liitteessä I on todettu. Se selventää lisäksi monia käyttöjä ja prosesseja voidaan kuvata myös 
käyttö- ja altistumisluokilla. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 122
3 ARTIKLAN 36 ALAKOHTA

36. 'käyttö- ja altistumisluokalla' 
altistumisskenaariota, joka kattaa laajan 
joukon prosesseja tai käyttötapoja;

36. 'käyttö ja altistumisluokalla' 
pääasiallisten käyttötapojen luokkia (esim. 
teollinen käyttötapa, ammattimainen 
käyttötapa, kulutuskäyttö) ja altistusreittejä 
(esim. suun kautta, ihokosketuksessa, 
hengitysteitse, ympäristö) ja altistusmalleja 
(esim. usein, vahingossa, satunnaisesti, 
jatkuvasti);

Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyä tarkistusta 377.

Määritelmä kuvaa käyttö- ja altistumisluokkien rakennetta liitteen VI 6 kohdan mukaisesti. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 123
3 ARTIKLAN 36 A JA 36 B ALAKOHTA (uusi)

36 a. 'käyttötapojen luokilla' käyttötapojen 
luokittelemista seuraavan jaottelun 
mukaisesti: teollinen käyttötapa, 
ammatillinen käyttötapa ja kulutuskäyttö;
36 b. 'altistustapojen luokilla' 
altistustapojen luokittelemista ihmisen 
kannalta merkittävien altistumisreittien, 
ympäristöön kulkeutumistapojen sekä 
altistumiskeston ja -tiheyden mukaisesti;

Or. de

Perustelu

Tarkistus vastaa ensimmäisen käsittelyn tarkistuksia 434 ja 435. Yhteisen kannan 3 artiklan 
36 kohdan mukaisesti se selkeyttää mitä tarkoitetaan käyttötarkoitusten luokilla ja 
altistustapojen luokilla. Tämä selkeä määritelmä asetuksen tekstissä voisi toisaalta olla 
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tarpeen ennakkorekisteröintivaiheessa, jotta jatkokäyttäjät voivat helposti päättää, 
rekisteröikö aiempi toimittaja oikean käyttötarkoituksen.  Toisaalta selkeä ja yksinkertainen 
määritelmä on tarpeen altistuksen arvioimiseksi ja tuotantoketjun sisällä laajennetulla 
käyttöturvallisuustiedotteella viestimistä varten ja tietysti myös jatkokäyttäjiä varten.

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 124
3 ARTIKLAN 39 A ALAKOHTA (uusi)

39 a. 'mineraalilla' epäorgaanisten
ainesosien yhdistelmää, joka esiintyy 
maankuoressa ja jolla on sille ominainen 
kemiallisen ainesosien yhdistelmä, 
kidemuodot ja fysikaalis-kemialliset 
ominaisuudet.

Or. en

Perustelu

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus 676.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 125
6 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, 
valmistajan tai maahantuojan, joka valmistaa 
tai tuo ainetta joko sellaisenaan tai yhdessä 
tai useammassa valmisteessa vuodessa 
yhden tonnin tai enemmän, on toimitettava 
rekisteröinti kemikaalivirastolle.

1. Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, 
valmistajan tai maahantuojan, joka valmistaa 
tai tuo ainetta joko sellaisenaan tai yhdessä 
tai useammassa valmisteessa vuodessa 
yhden tonnin tai enemmän, on toimitettava 
rekisteröinti kemikaalivirastolle. Sen sijaan, 
että valmistaja tai maahantuoja toimittaa 
useita rekisteröintejä tietyn valmisteen 
kustakin aineesta, voidaan vaihtoehtoisesti 
toimittaa valmisteen rekisteröinti; tässä 
tapauksessa valmisteeseen sovelletaan 
ainetta koskevia vaatimuksia.

Or. en



PE 378.589v01-00 50/115 AM\629993FI.doc

FI

Perustelu

Valmisteet ovat välttämättömiä tiettyjen tuotteiden tuotantoon. Koska yhdessä valmisteessa on 
usein yli kymmentä ainetta, yksittäisissä tapauksissa pitäisi olla mahdollista rekisteröidä 
valmiste kokonaisuudessaan. Ei ole juurikaan järkeä ensin testata ja rekisteröidä kaikki 
yksittäiset aineet (ekstensiivisin eläinkokein) vain kaiken tiedon vakauttamiseksi yhteen 
ainoaan arviointiin jälkeenpäin tehtävää valmistusta varten. Uusi sanamuoto mahdollistaa, 
että eläinkokeita voidaan vähentää huomattavasti. Yrityksillä on usein  tiedot valmistetta 
varten mutta ei kaikista yksittäisistä aineista valmisteissa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 126
6 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, 
valmistajan tai maahantuojan, joka valmistaa 
tai tuo ainetta joko sellaisenaan tai yhdessä 
tai useammassa valmisteessa vuodessa 
yhden tonnin tai enemmän, on toimitettava 
rekisteröinti kemikaalivirastolle.

1. Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, 
valmistajan tai maahantuojan, joka valmistaa 
tai tuo ainetta sellaisenaan vuodessa yhden 
tonnin tai enemmän, on toimitettava 
rekisteröinti kemikaalivirastolle.

Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, 
valmistajan tai maahantuojan, joka 
valmistaa tai tuo ainetta yhdessä tai 
useammassa valmisteessa vuodessa yhden 
tonnin tai enemmän, on toimitettava 
rekisteröinti kemikaalivirastolle ellei se ole 
jo rekisteröitynyt 1 alakohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella on tarkoitus päästä kompromissiin neuvoston kanssa palauttamalla 
osittain ensimmäisen käsittelyn teksti.

Tämänhetkinen sanamuoto johtaa velvoitteita koskevaan sekavuuteen tuottajien ja 
maahantuojien välillä. Ei ole selvää, onko pakko toimittaa rekisteröinti valmisteiden aineista 
siitä huolimatta, ovatko  itse aineet rekisteröity ja päinvastoin.  Tätä selkeytystä tarvitaan 
oikeudellisen varmuuden vuoksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 127
6 ARTIKLAN 3 KOHTA
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3. Polymeerin valmistajan tai maahantuojan 
on toimitettava kemikaalivirastolle 
rekisteröinti monomeeriaineesta (-aineista) 
tai muusta aineesta (aineista), joita jokin 
toimitusketjun aiempi toimija ei ole vielä 
rekisteröinyt, jos molemmat seuraavista 
edellytyksistä täyttyvät:

3. Polymeerin valmistajan tai maahantuojan 
on toimitettava kemikaalivirastolle ilmoitus 
rekisteröimättömälle monomeeriaineelle (-
aineille) tai muulle aineelle (aineille), 
jo(i)ta toimitusketjun aiempi toimija ei ole 
rekisteröinyt, paitsi silloin, kun 
monomeeriaineet ovat muodostuneet 
synteesin aikana eikä niitä voida erottaa,
jos molemmat seuraavista edellytyksistä 
täyttyvät 

a) polymeerin painosta (p/p) 2 prosenttia tai 
enemmän koostuu tällaisesta 
monomeeriaineesta (-aineista) tai muusta 
aineesta (aineista), jotka ovat 
monomeeriyksikköjen ja kemiallisesti 
sidottujen aineiden muodossa;

a) polymeerin painosta (p/p) 2 prosenttia tai 
enemmän koostuu tällaisesta 
monomeeriaineesta (-aineista) tai muusta 
aineesta (aineista),

b) tällaisen monomeeriaineen (-aineiden) tai 
muun aineen (aineiden) määräksi tulee 
yhteensä vähintään yksi tonni vuodessa.

b) tällaisen monomeeriaineen (-aineiden) tai 
muun aineen (aineiden) määräksi tulee 
yhteensä vähintään yksi tonni vuodessa.

Tällaista monomeeriainetta/ainetta 
koskevan ilmoituksen on sisällettävä 
seuraavat tiedot kemikaaliviraston 110 
artiklan mukaisesti täsmentämässä 
muodossa:
(i) valmistajan tai maahantuojan 
tunnistetiedot ja yhteystiedot;
(ii) monomeerin/aineen tunnistetiedot siten 
kuin liitteessä IV olevassa 2 jaksossa 
täsmennetään;
(iii) aineen luokitus;
(iv) lyhyt kuvaus polymeerin käyttötavasta.
Tämän osaston mukainen rekisteröinti 
koskee rekisteröimättömiä 
monomeeriaineita ja muita 
rekisteröimättömiä aineita, joita 
valmistetaan tai tuodaan maahan 
vähintään 1 000 tonnin määrinä vuodessa. 
Edellä mainittujen tietojen lisäksi 
rekisteröintiin on sisällyttävä liitteessä VII 
yksilöidyt tiedot.
Jos polymeerien valmistajalle 
monomeeriaineita tai muita aineita 
toimittava valmistaja ei ole rekisteröinyt 
kyseisiä aineita, ne katsotaan 
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rekisteröimättömiksi.
Jos kuitenkin alkuperäinen valmistaja tai 
hänen nimittämänsä edustaja on jo 
rekisteröinyt rekisteröimättömät 
monomeeriaineet tai muut aineet, 
polymeerien valmistaja voi käyttää tätä 
rekisteröintiä edellyttäen, että rekisteröijä 
on ilmoittanut, että aineita käytetään 
polymeerien valmistuksessa.

Or. en

Perustelu

Re-tabling of Amendment 433 / 584 (first reading). Importers/manufacturers of polymers do 
not place monomer substances or other substances used to make polymers on the EU market. 
The purpose of monomers is to react with other monomers to form polymers. As a result, 
monomers no longer exist in the end-product, i.e. the polymer. Polymers, which are 
temporarily exempted from REACH, are recognised as being generally safe, posing limited 
risks to human health and the environment.

Requiring full registration of reacted monomers, or of substances that no longer exist in 
polymers, is therefore disproportionate to the potential risks that these monomers may 
present to health or the environment. To ensure proportionality and consistency with 
provisions on Substances in Articles, a notification of the monomer substances used to make 
polymers should be submitted to the Agency. The Agency may, in turn, require manufacturers 
or importers of polymers to submit a registration for any residual monomers or monomers 
that have only incompletely reacted to form the polymer if they present a risk to health and/or 
the environment.

In addition, and consistent with the underlying tonnage/exposure philosophy of REACH, 
where the 1000 tonne threshold is exceeded, manufacturers and importers should register 
monomer substances used to make polymers in accordance with the set conditions.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, Holger Krahmer, Anne Laperrouze, Vittorio Prodi

Tarkistus 128
6 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Polymeerin valmistajan tai maahantuojan 
on toimitettava kemikaalivirastolle 
rekisteröinti monomeeriaineesta (-aineista) 
tai muusta aineesta (aineista), joita jokin 
toimitusketjun aiempi toimija ei ole vielä 
rekisteröinyt, jos molemmat seuraavista 

3. Polymeerin valmistajan tai maahantuojan 
on toimitettava kemikaalivirastolle ilmoitus
monomeeriaineesta (-aineista) tai muusta 
aineesta (aineista), joita ei ole vielä 
ilmoitettu tai rekisteröity, jos molemmat 
seuraavista edellytyksistä täyttyvät:
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edellytyksistä täyttyvät:
a) polymeerin painosta (p/p) 2 prosenttia tai 
enemmän koostuu tällaisesta 
monomeeriaineesta (-aineista) tai muusta 
aineesta (aineista), jotka ovat 
monomeeriyksikköjen ja kemiallisesti 
sidottujen aineiden muodossa;

a) polymeerin painosta (p/p) 2 prosenttia tai 
enemmän koostuu tällaisesta 
monomeeriaineesta (-aineista) tai muusta 
aineesta (aineista), jotka ovat 
monomeeriyksikköjen ja kemiallisesti 
sidottujen aineiden muodossa;

b) tällaisen monomeeriaineen (-aineiden) tai 
muun aineen (aineiden) määräksi tulee 
yhteensä vähintään yksi tonni vuodessa.

b) tällaisen monomeeriaineen (-aineiden) tai 
muun aineen (aineiden) määräksi tulee 
yhteensä vähintään yksi tonni vuodessa.

Tällaista monomeeriainetta/-aineita tai 
muita aineita koskevan ilmoituksen on 
sisällettävä seuraavat tiedot 
kemikaaliviraston 110 artiklan mukaisesti 
täsmentämässä muodossa:
(i) polymeerin valmistajan tai 
maahantuojan tunnistetiedot ja 
yhteystiedot;
(ii) monomeeriaineen/-aineiden tai muiden 
aineiden  tunnistetiedot siten kuin liitteessä 
IV olevassa 2 jaksossa täsmennetään;
(iii) aineen luokitus;
(iv) lyhyt kuvaus polymeerin/polymeerien 
käyttötavasta;
(v) ilmoitus siitä, onko aine epäpuhtautena 
polymeerissä 0,1 prosenttia tai enemmän 
painoprosentista (p/p).
3a. Kemikaalivirasto voi tehdä päätöksiä, 
joissa edellytetään, että polymeerien 
tuottajat tai maahantuojat ilmoittavat 
rekisteröitäväksi monomeeriaineen tai -
aineet, jotka on ilmoitettu  6 artiklan 3 
kohdan mukaisesti, jos kaikki seuraavista 
edellytyksistä täyttyvät:
(a) monomeeriaine tai muu aine on 
epäpuhtaassa muodossa polymeerin 
muodostusreaktion seurauksena; 
(b) epäpuhtauden pitoisuus on enemmän 
kuin 0,1 painoprosenttia (p/p);
(c) virastolla on syytä epäillä, että 
epäpuhtaus on vapautunut polymeeristä ja 
että tämä merkitsee uhkaa ihmisen 
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terveydelle tai ympäristölle.

Or. en

Perustelu

(Pyrkimyksenä kompromissi neuvoston kanssa.)

Monomeerien tarkoituksena on reagoida toisten monomeerien kanssa polymeerien 
muodostamiseksi.  Reagoinnin tapahduttua polymeerissä ei ole enää monomeerejä. Vaatimus 
rekisteröidä täysin reagoituneet monomeerit on suhteeton verrattuna mahdollisiin riskeihin, 
joita nämä monomeerit voivat aiheuttaa terveydelle ja ympäristölle.  Suhteellisuuden ja 
johdonmukaisuuden 7 artiklan kanssa vuoksi virastolle olisi toimitettava ilmoitus polymeerien 
tekemiseen käytettävistä monomeereistä.  Virasto voi sitten vaatia polymeerien tuottajia tai 
maahantuojia toimittamaan rekisteröinnin kaikista jäljelle jääneistä monomeereistä, jos ne 
aiheuttavat uhkaa terveydelle tai ympäristölle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 129
6 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Polymeerin valmistajan tai maahantuojan 
on toimitettava kemikaalivirastolle 
rekisteröinti monomeeriaineesta (-aineista) 
tai muusta aineesta (aineista), joita jokin 
toimitusketjun aiempi toimija ei ole vielä 
rekisteröinyt, jos molemmat seuraavista 
edellytyksistä täyttyvät:

3. Polymeerin valmistajan tai maahantuojan 
on toimitettava kemikaalivirastolle 
rekisteröinti monomeeriaineesta (-aineista) 
tai muusta aineesta (aineista), joita jokin 
toimitusketjun aiempi toimija ei ole vielä 
rekisteröinyt, paitsi silloin, kun synteesin 
aikana muodostuneita monomeeriaineita ei 
voida erottaa, jos molemmat seuraavista 
edellytyksistä täyttyvät:

a) polymeerin painosta (p/p) 2 prosenttia tai 
enemmän koostuu tällaisesta 
monomeeriaineesta (-aineista) tai muusta 
aineesta (aineista), jotka ovat 
monomeeriyksikköjen ja kemiallisesti 
sidottujen aineiden muodossa;

a) polymeerin painosta (p/p) 2 prosenttia tai 
enemmän koostuu tällaisesta 
monomeeriaineesta (-aineista) tai muusta 
aineesta (aineista), jotka ovat 
monomeeriyksikköjen ja kemiallisesti 
sidottujen aineiden muodossa;

b) tällaisen monomeeriaineen (-aineiden) tai 
muun aineen (aineiden) määräksi tulee 
yhteensä vähintään yksi tonni vuodessa.

b) tällaisen monomeeriaineen (-aineiden) tai 
muun aineen (aineiden) määräksi tulee 
yhteensä vähintään yksi tonni vuodessa.

Tällaista monomeeria/monomeerejä tai 
muita aineita koskevan ilmoituksen on 
sisällettävä seuraavat tiedot 
kemikaaliviraston 110 artiklan mukaisesti 
täsmentämässä muodossa:
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(i) valmistajan tai maahantuojan 
tunnistetiedot ja yhteystiedot;
(ii) monomeerin/aineen tunnistetiedot siten 
kuin liitteessä VI olevassa 2 jaksossa 
täsmennetään;
(iii) aineen luokitus;
(iv) lyhyt kuvaus polymeerin käyttötavasta.
Tämän osaston mukainen rekisteröinti 
koskee rekisteröimättömiä monomeerejä tai 
muita rekisteröimättömiä aineita, joita 
valmistetaan tai tuodaan maahan 
vähintään 1 000 tonnin määrinä vuodessa. 
Edellä mainittujen tietojen lisäksi 
rekisteröintiin on sisällyttävä liitteessä VII 
yksilöidyt tiedot.

Or. en

Perustelu

In line with Amendments 584 & 433 adopted in First Reading. 

Polymers, which are temporarily exempted from REACH, are recognised as being generally 
safe.

Requiring full registration of reacted monomers, is therefore disproportionate to the potential 
risks that these monomers may present to health or the environment once they have been 
converted into polymers. To ensure proportionality and consistency with provisions on 
Substances in Articles, a notification of the monomer substances used to make polymers 
should be submitted to the Agency. 

In addition, and consistent with the underlying tonnage/exposure philosophy of REACH, 
where the 1000 tonne threshold is exceeded, manufacturers and importers should register 
monomer substances used to make polymers in accordance with the set conditions.
Further, some monomers are formed in the production process and immediately continue to 
react. Registration is thus impossible except at an indefensibly high cost.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-
Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle , Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan 

Jørgensen, Åsa Westlund

Tarkistus 130
7 ARTIKLA

1. Esineiden tuottajan tai maahantuojan on 1. Esineiden tuottajan tai maahantuojan on 
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toimitettava kemikaalivirastolle rekisteröinti 
esineiden sisältämästä aineesta, jos 
kumpikin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

toimitettava kemikaalivirastolle rekisteröinti 
esineiden sisältämästä aineesta, jos 
kumpikin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

a) kyseiset esineet sisältävät ainetta yhteensä 
enemmän kuin yhden tonnin vuodessa 
tuottajaa tai maahantuojaa kohden;

a) kyseiset esineet sisältävät ainetta yhteensä 
enemmän kuin yhden tonnin vuodessa 
tuottajaa tai maahantuojaa kohden;

b) ainetta on tarkoitus vapautua tavallisissa 
tai kohtuullisesti ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa.

b) ainetta on tarkoitus vapautua tavallisissa 
tai kohtuullisesti ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa.

Rekisteröintiin on liitettävä IX osaston 
mukainen maksu.

Rekisteröintiin on liitettävä IX osaston 
mukainen maksu.

2. Esineiden tuottajan tai maahantuojan on 
tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti 
ilmoitettava kemikaalivirastolle, jos aine 
täyttää 56 artiklan perusteet ja se 
tunnistetaan 58 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti, jos kumpikin seuraavista 
edellytyksistä täyttyy:

2. Esineiden tuottajan tai maahantuojan on 
tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti 
ilmoitettava kemikaalivirastolle, jos aine 
täyttää 56 artiklan perusteet ja se 
tunnistetaan 58 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti, jos:

a) kyseiset esineet sisältävät ainetta 
yhteensä enemmän kuin yhden tonnin 
vuodessa tuottajaa tai maahantuojaa 
kohden; 
b) aineen pitoisuus esineissä on enemmän 
kuin 0,1 painoprosenttia (p/p);

(b)aineen pitoisuus esineissä on enemmän 
kuin 0,1 painoprosenttia (p/p) esineiden 
homogeenisessä osassa;

(b a) aineen erityiset alle 0,1 prosentin 
pitoisuusrajat  voidaan hyväksyä 
130 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen;
(b b) valmistaja tai maahantuoja ei voi 
sulkea pois yleisön tai ympäristön 
altistumista aineelle tuotteen koko 
elinkaaren aikana.

3. Edellä 2 kohtaa ei sovelleta, jos tuottaja 
tai maahantuoja voi sulkea pois 
mahdollisuuden, että ihmiset tai ympäristö 
voisivat altistua aineelle tavallisissa tai 
kohtuullisesti ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa, mukaan lukien 
hävittäminen. Tällaisissa tapauksissa 
tuottajan tai maahantuojan on toimitettava 
esineen vastaanottajalle asianmukaiset 
ohjeet 32 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
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4. Ilmoituksen on sisällettävä seuraavat 
tiedot:

4. Ilmoituksen on sisällettävä seuraavat 
tiedot:

a) tuottajan tai maahantuojan tunnistetiedot 
ja yhteystiedot siten kuin liitteessä VI 
olevassa 1 jaksossa täsmennetään, lukuun 
ottamatta niiden omia käyttötiloja;

a) tuottajan tai maahantuojan tunnistetiedot 
ja yhteystiedot siten kuin liitteessä VI 
olevassa 1 jaksossa täsmennetään, lukuun 
ottamatta niiden omia käyttötiloja;

b) 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
rekisteröintinumero (tarkoitetut 
rekisteröintinumerot), jos saatavilla;

b) 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
rekisteröintinumero (tarkoitetut 
rekisteröintinumerot), jos saatavilla;

c) aineen tunnistetiedot siten kuin liitteessä 
VI olevan 2 jakson 2.1–2.3.4 kohdassa 
täsmennetään;

c) aineen tunnistetiedot siten kuin liitteessä 
VI olevan 2 jakson 2.1–2.3.4 kohdassa 
täsmennetään;

d) aineen (aineiden) luokitus siten kuin 
liitteessä VI olevan 4 jakson 4.1 ja 4.2 
kohdassa täsmennetään;

d) aineen (aineiden) luokitus siten kuin 
liitteessä VI olevan 4 jakson 4.1 ja 4.2 
kohdassa täsmennetään;

e)lyhyt kuvaus aineen (aineiden) 
käyttötavasta (käyttötavoista) esineessä 
liitteessä VI olevan 3 jakson 5 kohdan 
mukaisesti ja esineen (esineiden) 
käyttötavoista; 

e)lyhyt kuvaus aineen (aineiden) 
käyttötavasta (käyttötavoista) esineessä 
liitteessä VI olevan 3 jakson 5 kohdan 
mukaisesti ja esineen (esineiden) 
käyttötavoista; 

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

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

5. Kemikaalivirasto voi tehdä päätöksiä, 
joissa edellytetään, että esineiden tuottajat 
tai maahantuojat ilmoittavat 
rekisteröitäväksi tämän osaston mukaisesti 
kyseisten esineiden sisältämät aineet, jos 
kaikki seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

5. Kemikaalivirasto voi tehdä päätöksiä, 
joissa edellytetään, että esineiden tuottajat 
tai maahantuojat ilmoittavat 
rekisteröitäväksi tämän osaston mukaisesti 
kyseisten esineiden sisältämät aineet, jos 
kaikki seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

a) kyseiset esineet sisältävät ainetta 
yhteensä enemmän kuin yhden tonnin 
vuodessa tuottajaa tai maahantuojaa 
kohden;
b) kemikaalivirastolla on perusteita epäillä, 
että:

b) kemikaalivirastolla on perusteita epäillä, 
että:

i) ainetta vapautuu esineistä, ja i) ainetta vapautuu esineistä, ja

ii) aineen vapautuminen esineistä muodostaa 
riskin ihmisten terveydelle ja ympäristölle;

ii) aineen vapautuminen esineistä muodostaa 
riskin ihmisten terveydelle ja ympäristölle;

c) aineeseen ei sovelleta 1 kohtaa. c) aineeseen ei sovelleta 1 kohtaa.
Rekisteröintiin on liitettävä IX osaston 
mukainen maksu.

Rekisteröintiin on liitettävä IX osaston 
mukainen maksu.

6. Edellä 1–5 kohtaa ei sovelleta aineisiin, 6. Edellä 1–5 kohtaa ei sovelleta aineisiin, 
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jotka on jo rekisteröity kyseistä käyttöä 
varten.

jotka on jo rekisteröity kyseistä käyttöä 
varten, jos käyttövolyymi esineissä on 
samassa tai alemmassa tonnimäärässä kuin 
rekisteröity volyymi.

7. Tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohtaa aletaan 
soveltaa kuusi kuukautta sen jälkeen, kun 
aine on tunnistettu 58 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti, …* alkaen.

7. Tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohtaa aletaan 
soveltaa kuusi kuukautta sen jälkeen, kun 
aine on tunnistettu 58 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti, …* alkaen.

8. Edellä 1–7 kohdan edellyttämistä 
täytäntöönpanotoimista päätetään 132 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

8. Edellä 1–7 kohdan edellyttämistä 
täytäntöönpanotoimista päätetään 132 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

This amendment is a compromise between EP and Council and is in line with the compromise 
package on substances in articles agreed by a majority of political groups (first reading 
amendment 357). It simplifies the work for producers and importers. 

This amendment helps to protect the competitiveness of EU producers of articles by providing 
the same level playing field within the framework of the WTO agreements. It will also provide 
a high level protection for consumer. (Ek)

It is very important to ensure that not only the whole car is viewed as an article, but also the 
steering wheel to give an example. If the definition of articles is not clarified, almost no 
information will be made available for articles. Amendment 357 from first reading. (Wijkman 
& others)

This amendment is a compromise between EP and Council and is in line with the compromise 
package on substances in articles agreed by a majority of political groups (Euroopan 
parlamentin tarkistus 357). It simplifies the work for producers and importers. 

This amendment helps to protect the competitiveness of EU producers of articles by providing 
the same level playing field within the framework of the WTO agreements. It will also provide 
a high level protection for consumers. (Hegyi & others)

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

Tarkistus 131
7 ARTIKLA

1. Esineiden tuottajan tai maahantuojan on 
toimitettava kemikaalivirastolle rekisteröinti 
esineiden sisältämästä aineesta, jos 

1. Esineiden tuottajan tai maahantuojan on 
toimitettava kemikaalivirastolle rekisteröinti 
esineiden sisältämästä aineesta, jos 
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kumpikin seuraavista edellytyksistä täyttyy: kumpikin seuraavista edellytyksistä täyttyy:
a) kyseiset esineet sisältävät ainetta yhteensä 
enemmän kuin yhden tonnin vuodessa 
tuottajaa tai maahantuojaa kohden;

a) kyseiset esineet sisältävät ainetta yhteensä 
enemmän kuin yhden tonnin vuodessa 
tuottajaa tai maahantuojaa kohden;

b) ainetta on tarkoitus vapautua tavallisissa 
tai kohtuullisesti ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa.

b) ainetta on tarkoitus vapautua tavallisissa 
tai kohtuullisesti ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa.

Rekisteröintiin on liitettävä IX osaston 
mukainen maksu.

Rekisteröintiä koskevaan hakemukseen on 
liitettävä IX  osaston mukainen maksu.

2. Esineiden tuottajan tai maahantuojan on 
tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti 
ilmoitettava kemikaalivirastolle, jos aine 
täyttää 56 artiklan perusteet ja se 
tunnistetaan 58 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti, jos kumpikin seuraavista 
edellytyksistä täyttyy:

2. Esineiden tuottajan tai maahantuojan on 
tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti 
ilmoitettava kemikaalivirastolle, jos aine 
täyttää 56 artiklan perusteet ja se 
tunnistetaan 58 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti, jos:

a) kyseiset esineet sisältävät ainetta 
yhteensä enemmän kuin yhden tonnin 
vuodessa tuottajaa tai maahantuojaa 
kohden; 
b) aineen pitoisuus esineissä on enemmän 
kuin 0,1 painoprosenttia (p/p);

(b)aineen pitoisuus esineissä on enemmän 
kuin 0,1 painoprosenttia (p/p) 
homogeenisessä materiaalissa;

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

3. Edellä 2 kohtaa ei sovelleta, jos tuottaja 
tai maahantuoja voi sulkea pois 
mahdollisuuden, että ihmiset tai ympäristö 
voisivat altistua aineelle tavallisissa tai 
kohtuullisesti ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa, mukaan lukien 
hävittäminen. Tällaisissa tapauksissa 
tuottajan tai maahantuojan on toimitettava 
esineen vastaanottajalle asianmukaiset 
ohjeet 32 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
4. Ilmoituksen on sisällettävä seuraavat 
tiedot:

4. Ilmoituksen on sisällettävä seuraavat 
tiedot:

a) tuottajan tai maahantuojan tunnistetiedot 
ja yhteystiedot siten kuin liitteessä VI 
olevassa 1 jaksossa täsmennetään, lukuun 
ottamatta niiden omia käyttötiloja;

a) tuottajan tai maahantuojan tunnistetiedot 
ja yhteystiedot siten kuin liitteessä VI 
olevassa 1 jaksossa täsmennetään, lukuun 
ottamatta niiden omia käyttötiloja;
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b) 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
rekisteröintinumero (tarkoitetut 
rekisteröintinumerot), jos saatavilla;

b) 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
rekisteröintinumero (tarkoitetut 
rekisteröintinumerot), jos saatavilla;

c) aineen tunnistetiedot siten kuin liitteessä 
VI olevan 2 jakson 2.1–2.3.4 kohdassa 
täsmennetään;

c) aineen tunnistetiedot siten kuin liitteessä 
VI olevan 2 jakson 2.1–2.3.4 kohdassa 
täsmennetään;

d) aineen (aineiden) luokitus siten kuin 
liitteessä VI olevan 4 jakson 4.1 ja 4.2 
kohdassa täsmennetään;

d) aineen (aineiden) luokitus siten kuin 
liitteessä VI olevan 4 jakson 4.1 ja 4.2 
kohdassa täsmennetään;

e)lyhyt kuvaus aineen (aineiden) 
käyttötavasta (käyttötavoista) esineessä 
liitteessä VI olevan 3 jakson 5 kohdan 
mukaisesti ja esineen (esineiden) 
käyttötavoista; 

e)lyhyt kuvaus aineen (aineiden) 
käyttötavasta (käyttötavoista) esineessä 
liitteessä VI olevan 3 jakson 5 kohdan 
mukaisesti ja esineen (esineiden) 
käyttötavoista; 

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

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

5. Kemikaalivirasto voi tehdä päätöksiä, 
joissa edellytetään, että esineiden tuottajat 
tai maahantuojat ilmoittavat 
rekisteröitäväksi tämän osaston mukaisesti 
kyseisten esineiden sisältämät aineet, jos 
kaikki seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

5. Kemikaalivirasto voi tehdä päätöksiä, 
joissa edellytetään, että esineiden tuottajat 
tai maahantuojat ilmoittavat 
rekisteröitäväksi tämän osaston mukaisesti 
kyseisten esineiden sisältämät aineet, jos 
kaikki seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

a) kyseiset esineet sisältävät ainetta 
yhteensä enemmän kuin yhden tonnin 
vuodessa tuottajaa tai maahantuojaa 
kohden;
b) kemikaalivirastolla on perusteita epäillä, 
että:

b) kemikaalivirastolla on perusteita epäillä, 
että:

i) ainetta vapautuu esineistä, ja i) ainetta vapautuu esineistä, ja

ii) aineen vapautuminen esineistä muodostaa 
riskin ihmisten terveydelle ja ympäristölle;

ii) aineen vapautuminen esineistä muodostaa 
riskin ihmisten terveydelle ja ympäristölle;

c) aineeseen ei sovelleta 1 kohtaa. c) aineeseen ei sovelleta 1 kohtaa.
Rekisteröintiin on liitettävä IX osaston 
mukainen maksu.

Rekisteröintiin on liitettävä IX osaston 
mukainen maksu.

6. Edellä 1–5 kohtaa ei sovelleta aineisiin, 
jotka on jo rekisteröity kyseistä käyttöä 
varten.

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

7. Tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohtaa aletaan 
soveltaa kuusi kuukautta sen jälkeen, kun 
aine on tunnistettu 58 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti, …* alkaen.

7. Tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohtaa aletaan 
soveltaa kuusi kuukautta sen jälkeen, kun 
aine on tunnistettu 58 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti, …* alkaen.
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8. Edellä 1–7 kohdan edellyttämistä 
täytäntöönpanotoimista päätetään 132 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

8. Edellä 1–7 kohdan edellyttämistä 
täytäntöönpanotoimista päätetään 132 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

The use of substances of very high concern in articles should be notified as soon as it exceeds 
0,1%, no matter the total quantity, or when exposure cannot be excluded, to facilitate 
calculations and to provide a high level of protection. 

The addition "in a homogeneous material" is needed to counter RIP 3.8., otherwise the whole 
article would be almost meaningless and create an uneven playing field between EU 
manufacturers and importers. The threshold should apply to homogenous materials in an 
article, and not to the whole article, in line with other Community legislation (e.g. RoHS, 
ELV).

The derogation from the notification requirement of substances in articles in the Council text 
only refers to exposure during use and disposal, whereas the derogation adopted by 
Parliament (see Art. 7 (2)(ba) refers to the full lifecycle. Exposure from manufacture should 
be included as well.

The Agency should be able to require a registration as soon as it has ground for suspecting a 
risk, irrespective of the total quantity, to avoid cumbersome calculations and to provide a 
high level of protection.

If the reference to "an actor up the supply chain" is not added, importers would not need to 
inform the agency anymore about the presence of substances of very high concern in their 
article as soon as anyone else has registered such a use. As a result, the agency would have 
no information about the presence of such substances in imported articles, even if present in 
high concentrations. However, such information may be essential for authorisation or 
restriction purposes with a view to protect human health and the environment.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 132
7 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

 1 a. Edellä 1 kohdan a alakohtaa ei 
sovelleta aineisiin, jotka ovat 
tupakkatuotteiden valmistamista, 
esittämistapaa ja myyntiä koskevien 
jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja 
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hallinnollisten määräysten lähentämisestä 
annetun direktiivin 2001/37/EY 2 artiklan 1 
ja 5 kohdassa tarkoitettuja 
tupakkatuotteisiin lisättäviä ainesosia.

Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyä tarkistusta 88.

Altistumisskenaarion kaltaisesti tupakan lisäaineista johtuvat myrkylliset vaikutukset eivät 
oikeuta mihinkään poikkeuksiin velvoitteesta rekisteröidä nämä aineet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 133
7 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1a. Edellä 1 kohdan a alakohtaa ei 
sovelleta aineisiin, jotka ovat muista 
valmistetun tupakan kulutukseen 
kohdistuvista veroista kuin 
liikevaihtoveroista annetun direktiivin 
95/59/EY 4 artiklassa  tarkoitettuja 
tupakkatuotteisiin lisättäviä ainesosia.

Or. en

Perustelu

Kompromissitarkistus parlamentin ensimmäisen käsittelyn 88 tarkistuksen ja neuvoston 
yhteisen kannan välillä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 134
7 ARTIKLAN 7 KOHTA

7. Tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohtaa aletaan 
soveltaa kuusi kuukautta sen jälkeen, kun 
aine on tunnistettu 58 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti, …* alkaen.

7. Edellä tarkoitettua 1 ja 5 kohtaa aletaan 
soveltaa kolme kuukautta 23 artiklan 3 
kohdassa säädetyn määräajan jälkeen.

Edellä tarkoitettua 2, 3 ja 4 kohtaa aletaan 
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soveltaa kuusi kuukautta sen jälkeen, kun 
aine on tunnistettu 58 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti edellyttäen, että 23 artiklan 3 
kohdassa määritellystä määräajasta on 
kulunut kolme kuukautta. 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan komission alkuperäisen ehdotuksen määräajat. Tarkistus liittyy 
saman tekijän tarkistukseen, joka koskee 23 artiklaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 135
7 ARTIKLAN 7 KOHTA

7. Tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohtaa aletaan 
soveltaa kuusi kuukautta sen jälkeen, kun 
aine on tunnistettu 58 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti, …* alkaen.

7. Edellä tarkoitettua 1 ja 5 kohtaa aletaan 
soveltaa kolme kuukautta 23 artiklan 3 
kohdassa säädetyn määräajan jälkeen.

Edellä tarkoitettua 2, 3 ja 4 kohtaa aletaan 
soveltaa kuusi kuukautta sen jälkeen, kun 
aine on tunnistettu 58 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti edellyttäen, että 23 artiklan 3 
kohdassa määritellystä määräajasta on 
kulunut kuusi kuukautta. 

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena on olla joustava säännösten käytäntöyönpanossa kyseen ollessa aineista 
esineissä ja rajoittaa mahdollisia häiriöitä toimitusketjussa. Tuottajan velvollisuutena ei
pitäisi olla siirtää toimitusketjua esim. jatkokäyttäjälle. Jatkokäyttäjät voivat samanaikaisesti 
olla esineiden tuottajia – suurin osa niistä on pk-yrityksiä. Jotta 7 artikla toimisi, esineiden 
tuottajilla pitäisi olla mahdollisuus 7 artiklan 6 kohdan mukaisesti perustaa 
rekisteröintinsä/ilmoituksensa aiempiin rekisteröinteihin, millä vältettäisiin velvoitteen siirto 
aineesta tuottajalta jatkokäyttäjälle.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 136
7 ARTIKLAN 7 KOHTA

7. Tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohtaa aletaan 
soveltaa kuusi kuukautta sen jälkeen, kun 
aine on tunnistettu 58 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti, …* alkaen.

7. Tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohtaa aletaan 
soveltaa 18 kuukautta sen jälkeen, kun aine 
on tunnistettu 58 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti, …* alkaen.

Or. en

Perustelu

Vähittäismyyntikauppiaat ja postimyyntiyritykset tilaavat tuotteensa 18 kuukautta ennen 
tuontia. Jo silloin, kun tilaukset esitetään, esineen tuojan pitäisi pystyä tarjoamaan 
hankkijalle ja formuloijalle  positiivinen luettelo aineista, joita voidaan käsitellä varovaisesti 
tai välttää tuotannon aikana.  Ehdokasluettelo – yhdessä REACHin liitteen XIV kanssa –
toimii tällaisena positiivisena luettelona. Jos 7 artiklan määräaika on liian lyhyt, eikä siinä 
oteta huomioon nykyisiä ostosyklejä, tuojalle ei synny ainoastaan epäoikeudellista varmuutta, 
vaan hän ei myöskään pysty vaikuttamaan vastaavasti tuotantomenettelyihin. Siksi 
määräaikaa on pidennettävä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies

Tarkistus 137
7 ARTIKLAN 7 A KOHTA (uusi)

7a. Kemikaalivirasto antaa ohjeet 
tuotteiden tuottajille ja maahantuojille sekä 
toimivaltaisille viranomaisille.

Or. en

Perustelu

REACH represents a huge organisational challenge for importers of articles. The Council 
proposal foresees several sector specific guidelines; however, the sector specific guidelines 
for producers and importers of articles, on which the EP agreed in 1st plenary reading, are no 
longer mentioned. Project 3.8 (initially supposed to replace the guidelines for the consumer 
goods sector) has not produced a workable result. Nonetheless the sector depends on 
professional and knowledgeable help– just as the different authorities involved in the import 
procedures. Guidelines drafted by the agency would provide a uniform level of support for 
companies and authorities in all EU Member States and likewise for non-European 
companies who may lack a thorough knowledge of the REACH legislation. (Oomen-Ruijten)

Successful first reading amendment ensuring the leading role of the Agency in providing 
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guidelines. (Davies)

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 138
8 A ARTIKLA (uusi)

8 a artikla
Rekisteröintien ja ryhmärekisteröintien 

siirtäminen ja jakaminen
1. Rekisteröinnillä hankittu oikeus on sekä 
siirrettävissä että jaettavissa. Edunsaaja 
ottaa vastaan alkuperäisen rekisteröijän 
oikeudet ja velvollisuudet. Jos rekisteröinti 
jaetaan, kemikaalivirasto osoittaa uudelle 
haltijalle uuden rekisteröintinumeron.  
2. Jos valmistaja on toisen oikeushenkilön 
(niin kutsutun emoyhtiön) tytäryhtiö, 
emoyhtiö voi suorittaa rekisteröinnin ja 
pitää sitä voimassa tytäryhtiön puolesta. 
Tytäryhtiö voi vastaavasti suorittaa 
rekisteröinnin ja pitää sitä voimassa 
emoyhtiön tai muiden tytäryhtiöiden 
puolesta. Tällaisissa tapauksissa vaaditaan 
ainoastaan yksi rekisteröinti. Ryhmän 
rekisteröintiä varten nimeämä 
oikeushenkilö vastaa tämän asetuksen 
mukaisten velvollisuuksien täyttämisestä.
3. Edellä 2 kohtaa sovelletaan myös siinä 
tapauksessa, että emo- tai tytäryhtiön 
toimipaikka ei ole Euroopan unionin 
alueella. Ryhmän rekisteröintiä varten 
nimeämän oikeushenkilön toimipaikan on 
oltava Euroopan unionin alueella.

Or. en

Perustelu

Corresponds to Amendments 593,594,595 & 596 adopted in First Reading.

1. If a registrant no longer wishes to make use of his registration it must be possible for him 
to transfer the rights arising from the registration. The divisibility of rights arising from a 
registration is necessary in cases in which only part of a firm is transferred to a new owner. 
Since each manufacturer or importer must have a registration number as evidence of 
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registration status, in such cases the Agency must assign a new registration number to the 
new owner.

2. Within conglomerates products are delivered from changing production plants to 
downstream users within the European Union who may belong to different subsidiaries. The 
delivery of products within a conglomerate is often coordinated by a unit which may be part 
of either the parent company or a subsidiary. The proposed group registration would be an 
appropriate way of reducing costs and bureaucracy.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 139
9 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Edellä 1 kohdan soveltamiseksi 
valmistajan tai maahantuojan tai esineiden 
tuottajan on ilmoitettava kemikaalivirastolle 
seuraavat tiedot:

2. Edellä 1 kohdan soveltamiseksi 
valmistajan tai maahantuojan tai esineiden 
tuottajan on ilmoitettava kemikaalivirastolle 
seuraavat tiedot markkinoille saatetuista 
aineista:

a) valmistajan tai maahantuojan tai esineiden 
tuottajan tunnistetiedot siten kuin liitteessä 
VI olevassa 1 jaksossa täsmennetään;

a) valmistajan tai maahantuojan tai esineiden 
tuottajan tunnistetiedot siten kuin liitteessä 
VI olevassa 1 jaksossa täsmennetään;

b) aineen tunnistetiedot siten kuin liitteessä 
VI olevassa 2 jaksossa täsmennetään;

b) aineen tunnistetiedot siten kuin liitteessä 
VI olevassa 2 jaksossa täsmennetään;

c) aineen mahdollinen luokitus siten kuin 
liitteessä VI olevassa 4 jaksossa 
täsmennetään;

c) aineen mahdollinen luokitus siten kuin 
liitteessä VI olevassa 4 jaksossa 
täsmennetään;

d) arvioitu määrä siten kuin liitteessä VI 
olevan 3 jakson 3.1 kohdassa täsmennetään;

d) arvioitu määrä siten kuin liitteessä VI 
olevan 3 jakson 3.1 kohdassa täsmennetään;

e) luettelo 1 kohdassa tarkoitetuista
asiakkaista, mukaan lukien heidän nimensä 
ja osoitteensa.

(e) tarvittaessa luettelo asiakkaista, joille 
ainetta toimitetaan.

Ilmoitukseen on liitettävä IX osaston 
mukainen maksu.

Ilmoitukseen on liitettävä IX osaston 
mukainen maksu.

Edellä 1 kohdassa säädetty aika alkaa siitä, 
kun kemikaalivirasto vastaanottaa 
ilmoituksen.

Edellä 1 kohdassa säädetty aika alkaa siitä, 
kun kemikaalivirasto vastaanottaa 
ilmoituksen.

Or. en

Perustelu

Sellaisten aineiden ilmoitusvelvoitetta, jotka on valmistettu tai ovat tärkeitä tutkimukselle ja 
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kehitykselle, olisi sovellettava vain, jos ne saatetaan markkinoille. Tätä voitaisiin soveltaa 
EU:n nykyiseen kemikaalilakiin. Muutoin myös yrityksen sisäiset t&k-toiminnot olisi 
ilmoitettava, mikä johtaisi tarpeettomaan byrokratiaan ja näin ollen tarpeettomaan taakkaan 
t&k-toiminnalle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 140
9 ARTIKLAN 7 KOHTA

7. Kemikaalivirasto voi pyynnöstä päättää 
pidentää viiden vuoden poikkeusaikaa 
enintään viidellä lisävuodella tai, jos on kyse 
aineiden käytöstä yksinomaan ihmisillä tai 
eläimillä käytettäväksi tarkoitettujen 
lääkkeiden kehittämiseen, enintään 
kymmenellä lisävuodella, jos valmistaja tai 
maahantuoja tai esineiden tuottaja voi 
osoittaa, että tällainen pidennys on 
oikeutettu tutkimus- ja kehittämisohjelman 
perusteella.

7. Kemikaalivirasto voi valmistajan tai 
maahantuojan pyynnöstä pidentää viiden 
vuoden poikkeusaikaa enintään kymmenellä 
lisävuodella, jos valmistaja tai maahantuoja 
voi osoittaa, että tällainen pidennys on 
oikeutettu tutkimus- ja kehittämisohjelman 
perusteella.

Or. en

Perustelu

Sellaisten aineiden ilmoitusvelvoitetta, jotka on valmistettu tai ovat tärkeitä tutkimukselle ja 
kehitykselle, olisi sovellettava vain, jos ne saatetaan markkinoille. Tätä voitaisiin soveltaa 
EU:n nykyiseen kemikaalilakiin. Muutoin myös yrityksen sisäiset t&k-toiminnot olisi 
ilmoitettava, mikä johtaisi tarpeettomaan byrokratiaan ja näin ollen tarpeettomaan taakkaan 
t&k-toiminnalle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 141
9 ARTIKLAN 9 KOHTA

9. Kemikaaliviraston ja asianomaisten 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on kaikissa tapauksissa 
käsiteltävä 1–8 kohdan mukaisesti 
toimitettuja tietoja luottamuksellisina.

9. Kemikaaliviraston ja asianomaisen 
jäsenvaltion tai asianomaisten 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on kaikissa tapauksissa 
käsiteltävä 1 kohdan mukaisesti toimitettuja 
tietoja luottamuksellisina. Virasto ei anna 
näitä tietoja millekään muulle 
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toimivaltaiselle viranomaiselle. 

Or. en

Perustelu

Sellaisten aineiden ilmoitusvelvoitetta, jotka on valmistettu tai ovat tärkeitä tutkimukselle ja 
kehitykselle, olisi sovellettava vain, jos ne saatetaan markkinoille. Tätä voitaisiin soveltaa 
EU:n nykyiseen kemikaalilakiin. Muutoin myös yrityksen sisäiset t&k-toiminnot olisi 
ilmoitettava, mikä johtaisi tarpeettomaan byrokratiaan ja näin ollen tarpeettomaan taakkaan 
t&k-toiminnalle.

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

Tarkistus 142
10 ARTIKLAN A ALAKOHDAN VIII A ALAKOHTA (uusi)

 (viii a) ilmoituksen siitä, onko tietoja 
tuotettu selkärankaisilla tehdyillä testeillä, 
mukaan luettuna tiedot siitä, mitä testejä 
selkärankaisilla on tehty, sekä tiedot 
käytettyjen eläinten määrästä;

Or. en

(Euroopan parlamentin tarkistus 96 – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Pitäisi antaa tiedot eläinkokeista ja käytettyjen eläinten määrästä.

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

Tarkistus 143
10 ARTIKLAN A ALAKOHDAN XI ALAKOHTA

xi) pyyntö, joka koskee niitä 118 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettuja tietoja, jotka olisi 
valmistajan tai maahantuojan mielestä 
jätettävä julkaisematta Internetissä 76 
artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti, 
mukaan lukien perustelut sille, miksi 
julkaiseminen voisi haitata hänen tai jonkin 
toisen asianomaisen kaupallisia etuja

xi) pyyntö, joka koskee niitä 118 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettuja tietoja, jotka olisi 
valmistajan tai maahantuojan mielestä 
jätettävä julkaisematta Internetissä 
76 artiklan 2 kohdan d alakohdan 
mukaisesti, mukaan lukien perustelut sille, 
miksi julkaiseminen haittaisi hänen tai 
jonkin toisen asianomaisen kaupallisia etuja.
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Or. en

(Työjärjestyksen 62 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukainen uusi tarkistus)

Perustelu

Luottamuksellisuutta koskeva pyyntö pitäisi olla mahdollinen ainoastaan, jos julkisuus 
haittaisi kaupallisia etuja, eikä ainoastaan mahdollisesti, jotta tätä lauseketta ei käytettäisi 
väärin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 144
10 ARTIKLAN A A ALAKOHTA (uusi) 

a a) ensimmäisessä kohdassa vaaditut ja 
muiden EU:n, OECD:n tai vastaavien 
kansainvälisten säädösten ja/tai 
kemikaaliohjelmien mukaisesti laaditut ja 
tarkistetut  tiedot voidaan toimittaa ja 
niiden oletetaan täyttävän tässä artiklassa 
asetetut vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyä tarkistusta 575/600. 

Data already collected or reports already compiled on a substance under other EU or 
international programmes or legislation should be permitted and presented as such, without 
the need for modification and/or unnecessary redrafting or re-testing. Examples of such 
programmes are:  the OECD programme for the production of internationally agreed 
Screening Information Data Sets (SIDS), the International Chemical Council Association 
High Production Volume (ICCA/HPV) assessments of chemicals, the Human and 
Environmental Risk Assessment Project (HERA) of chemicals used in the home for laundry 
and household cleaning, the monographs of the European Toxicology & Ecotoxicology 
Centre (ECETOC) on individual chemicals, or the EPA HPV Challenge.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek, Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 145
10 ARTIKLAN B A ALAKOHTA (uusi) 

(b a) Ensi sijassa käytetään in vitro -
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menetelmiä ja kvantitatiivisia rakenne-
aktiivisuussuhdemalleja ((Q)SAR). Tätä 
varten komissio asettaa yritysten käyttöön 
luettelon kokeista, tietokannoista ja 
päteviksi osoitetuista malleista.

Or. en

Perustelu

In vitro -menetelmät rajoittavat tarpeettomia eläinkokeita. Tarkistus vastaa ensimmäisessä 
käsittelyssä hyväksyttyä tarkistusta 106. (Ek)

Tarkistus vastaa ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyä tarkistusta 106.

In vitro -menetelmät rajoittavat tarpeettomia eläinkokeita. (Oomen-Ruijten) 

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 146
11 ARTIKLAN 3 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

3. Valmistaja tai maahantuoja voi toimittaa 
10 artiklan a alakohdan iv, vi, vii ja ix 
alakohdassa tarkoitetut tiedot erikseen, jos:

3. Valmistaja tai maahantuoja voi sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta III osaston 
soveltamista toimittaa 10 artiklan a 
alakohdan iv, vi, vii ja ix alakohdassa 
tarkoitetut tiedot erikseen, jos:

Or. en

Perustelu

Sellaisten eläinkoeyritysten päällekkäisyyden vähentämiseksi, jotka vetäytyvät 
velvollisuudesta toimittaa yhdessä tiedot, on kuitenkin vaadittava tietojen antamista 
eläinkokeista. III osaston vaatimuksia tiedon jakamisesta olisi sovellettava riippumatta siitä, 
toimitetaanko tiedot yhdessä vai erikseen.

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

Tarkistus 147
11 ARTIKLAN 3 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

3. Valmistaja tai maahantuoja voi toimittaa 
10 artiklan a alakohdan iv, vi, vii ja ix 
alakohdassa tarkoitetut tiedot erikseen, jos:

3. Valmistaja tai maahantuoja voi, ellei kyse 
ole eläinkokeilla saatavia tietoja 
edellyttävistä seikoista, toimittaa 10 artiklan 
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a alakohdan iv, vi, vii ja ix alakohdassa 
tarkoitetut tiedot erikseen, jos:

Or. en

(Keskeinen osa tarkistuksesta 379 – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

On määriteltävä yksiselitteisesti, että ei ole mahdollisuutta vetäytyä vastuusta antaa tietoja 
eläinkokeista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 148
12 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Ensi sijassa käytetään in vitro -
menetelmiä,  kvantitatiivisia rakenne-
aktiivisuussuhdemalleja ((Q)SAR) ja 
toksikogenomiikkaa. Tätä varten virasto 
asettaa yritysten käyttöön luettelon 
kokeista, tietokannoista ja päteviksi 
osoitetuista malleista.

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena on vähentää tarpeettomia eläinkokeita varmistamalla, että yritykset, varsinkin 
pk-yritykset, saavat tiedot jo saatavilla olevista tiedoista. Menestynyt ensimmäisen käsittelyn 
tarkistus (106 ja osa tarkistuksesta 549).

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

Tarkistus 149
12 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Ensi sijassa käytetään in vitro -
menetelmiä ja kvantitatiivisia rakenne-
aktiivisuussuhdemalleja ((Q)SAR). Tätä 
varten virasto asettaa yritysten käyttöön 
luettelon kokeista, tietokannoista ja 
päteviksi osoitetuista malleista.
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Or. en

(Tarkistus 106 – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Eläinkokeisiin liittyvien eettisten ja tieteellisten ongelmien valossa etusijalle olisi asetettava 
vaihtoehtoiset strategiat. Viraston olisi annettava yrityksille kaikki mahdolliset tiedot.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 150
12 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Asteittain rekisteröitävien aineiden 
vuosittaisten määrien laskemisen perustan 
muodostaa keskimääräinen määrä, joka on 
valmistettu tai tuotu alueelle 
rekisteröintiasiakirjojen jättämistä 
edeltävien kolmen vuoden aikana.

Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyä tarkistusta 611. 

Poikkeukselliset aaltoilut tuotantomäärissä voisivat lisätä tietovaatimuksia huomattavasti 
aina, kun tonnikynnys ylitettäisiin. Tämän vuoksi on sallittava joustavuutta alhaisen 
tonnimäärän aineissa varsinkin hankintojen yhteydessä. Kolmen vuoden keskimäärä 
varmistaisi, että laajempia rekisteröintivaatimuksia sovellettaisiin vain, kun rekisteröijä on 
jatkuvasti ylittänyt annetun tonnikynnyksensä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Tarkistus 151
13 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Tietoa aineiden luontaisista 
ominaisuuksista voidaan tuottaa muilla 
keinoilla kuin testaamalla, erityisesti 
käyttämällä kvalitatiivisia tai kvantitatiivisia 
rakenneaktiivisuusmalleja tai tietoja 
rakenteellisesti läheisistä aineista (ryhmittely 
tai interpolaation käyttö (read-across)), 

1. Tietoa aineiden luontaisista 
ominaisuuksista, erityisesti niiden 
myrkyllisyydestä ihmiselle, tuotetaan aina 
kun se on mahdollista muilla keinoilla kuin 
selkärankaisilla eläimillä testaamalla, 
erityisesti käyttämällä kvalitatiivisia tai 
kvantitatiivisia rakenne-aktiivisuusmalleja 
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edellyttäen että liitteessä XI asetetut 
edellytykset täyttyvät. Testausta liitteen VIII 
8.6 ja 8.7 kohdan sekä liitteiden IX ja X 
mukaan ei tarvitse tehdä, jos se voidaan 
perustella liitteessä XI olevassa 3 kohdassa 
täsmennetyillä tiedoilla altistumisesta ja 
toteutetuista riskinhallintatoimenpiteistä.

tai tietoja rakenteellisesti läheisistä aineista, 
edellyttäen että liitteessä IX asetetut 
edellytykset täyttyvät, taikka 
toksikogenomiikan avulla.

Or. en

Perustelu

Selkärankaisilla eläimillä testaamiseen liittyvien eettisten kysymysten lisäksi on lukuisia 
tieteellisiä ongelmia, jotka koskevat näiden eläintestien pätevyyttä ihmisiin. Aineiden 
ominaisuuksia koskevissa tiedoissa ei pitäisi siis käyttää hyväksi vain vaihtoehtoisia keinoja ( 
kuten ((Q)SAR) vaan myös uusia ja lupaavia keinoja testata kemikaaleja arvioimalla niiden 
vaikutukset markkerigeenien kautta.  

(EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 549.)

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

Tarkistus 152
13 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Tietoa aineiden luontaisista 
ominaisuuksista voidaan tuottaa muilla 
keinoilla kuin testaamalla, erityisesti 
käyttämällä kvalitatiivisia tai kvantitatiivisia 
rakenneaktiivisuusmalleja tai tietoja 
rakenteellisesti läheisistä aineista (ryhmittely 
tai interpolaation käyttö (read-across)), 
edellyttäen että liitteessä XI asetetut 
edellytykset täyttyvät. Testausta liitteen VIII 
8.6 ja 8.7 kohdan sekä liitteiden IX ja X 
mukaan ei tarvitse tehdä, jos se voidaan 
perustella liitteessä XI olevassa 3 kohdassa 
täsmennetyillä tiedoilla altistumisesta ja 
toteutetuista riskinhallintatoimenpiteistä.

1. Tietoa aineiden luontaisista 
ominaisuuksista, erityisesti niiden 
myrkyllisyydestä ihmiselle, tuotetaan aina 
kun se on mahdollista muilla keinoilla kuin
selkärankaisilla eläimillä testaamalla,
erityisesti käyttämällä kvalitatiivisia tai 
kvantitatiivisia rakenne-aktiivisuusmalleja 
tai tietoja rakenteellisesti läheisistä aineista, 
edellyttäen että liitteessä IX asetetut 
edellytykset täyttyvät, taikka 
toksikogenomiikan avulla. Testausta liitteen 
VIII 8.6 ja 8.7 kohdan sekä liitteiden IX ja X 
mukaan ei tarvitse tehdä, jos se voidaan 
perustella liitteessä XI olevassa 3 kohdassa 
täsmennetyillä tiedoilla altistumisesta ja 
toteutetuista riskinhallintatoimenpiteistä.

Or. en
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(Tarkistus 549 – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Selkärankaisilla eläimillä testaamiseen liittyvien eettisten kysymysten lisäksi on lukuisia 
tieteellisiä ongelmia, jotka koskevat näiden eläintestien pätevyyttä ihmisiin. Aineiden 
ominaisuuksia koskevissa tiedoissa ei pitäisi siis käyttää hyväksi vain vaihtoehtoisia keinoja ( 
kuten ((Q)SAR) vaan myös uusia ja lupaavia keinoja testata kemikaaleja arvioimalla niiden 
vaikutukset markkerigeenien reagoinnin kautta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 153
13 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 ALAKOHTA

2. Jos aineiden luontaisia ominaisuuksia 
koskevan tiedon tuottamiseksi vaaditaan 
testausta, on testit suoritettava noudattaen 
132 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti annetussa komission 
asetuksessa säädettyjä testausmenetelmiä, 
joita tarkistetaan tarvittaessa erityisesti 
eläinkokeiden parantamiseksi, 
vähentämiseksi tai korvaamiseksi, tai 
noudattaen muita komission tai 
kemikaaliviraston asianmukaisiksi 
tunnustamia kansainvälisiä 
testausmenetelmiä.

2. Jos aineiden luontaisia ominaisuuksia 
koskevan tiedon tuottamiseksi vaaditaan 
testausta, on testit suoritettava noudattaen 
132 artiklan 3 a kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti annetussa komission 
asetuksessa säädettyjä testausmenetelmiä, 
joita tarkistetaan tarvittaessa erityisesti 
eläinkokeiden parantamiseksi, 
vähentämiseksi tai korvaamiseksi, tai 
noudattaen muita komission tai 
kemikaaliviraston asianmukaisiksi 
tunnustamia kansainvälisiä 
testausmenetelmiä.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, jotta teksti voidaan saattaa vastaamaan uuden "komitologiapäätöksen" 
määräyksiä ja erityisesti jotta tavanomainen "sääntelykomiteamenettely" voidaan korvata 
tarkastelevalla sääntelykomitealla, koska kyseiset toimenpiteet ovat yleisluonteisia 
toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on muuttaa lainsäädäntöluonnoksen vähemmän keskeisiä 
elementtejä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 154
13 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Ympäristötoksikologiset ja toksikologiset 3. Selkärankaisilla eläimillä tehtävät uudet 
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kokeet ja analyysit on suoritettava 
direktiivissä 2004/10/EY säädettyjen hyvän 
laboratoriokäytännön periaatteiden tai 
muiden komission tai kemikaaliviraston 
vastaaviksi tunnustamien kansainvälisten 
standardien mukaisesti ja tarvittaessa 
direktiivin 86/609/ETY säännösten 
mukaisesti.

laboratoriokokeet on suoritettava 
direktiivissä 87/18/ETY säädettyjen hyvän 
laboratoriokäytännön periaatteiden ja 
direktiivin 86/609/ETY säännösten 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyä tarkistusta 375. 

Hyvän laboratoriokäytännön periaatejärjestelmä (GLP) on laboratorioiden ja 
dokumentoinnin systeemi. Se ei koske testimenetelmiä tai testitulosten laatua. GLP on 
kuitenkin äärimmäisen kallis ja johtaisi suhteettomiin testauskuluihin, varsinkin kyseen 
ollessa pienempimääräisistä aineista ilman tulosten paranemista. Tästä syystä GLP:tä olisi 
sovellettava vain selkärankaisilla tehtäviin testeihin.. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 155
13 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Jos aine on jo rekisteröity, uudella 
rekisteröijällä on oikeus viitata 
tutkimustiivistelmiin tai yksityiskohtaisiin 
tutkimustiivistelmiin, jotka on aiemmin 
toimitettu samasta aineesta, edellyttäen että 
hän voi osoittaa, että hän on nyt 
rekisteröimässä ainetta, joka on sama kuin 
aiemmin rekisteröity, että myös sen 
puhtausaste ja epäpuhtauksien laatu ovat 
samat ja että aiempi rekisteröijä on antanut 
(aiemmat rekisteröijät ovat antaneet) luvan 
viitata täydellisiin tutkimusraportteihin 
rekisteröintiä varten.

4. Jos aine on jo rekisteröity, uudella 
rekisteröijällä on oikeus viitata tutkimuksiin 
ja testiraportteihin, jäljempänä 
'tutkimukset', jotka on aiemmin toimitettu 
samasta aineesta, edellyttäen että hän voi 
osoittaa, että hän on nyt rekisteröimässä 
ainetta, joka on sama kuin aiemmin 
rekisteröity, että myös sen puhtausaste ja 
epäpuhtauksien laatu ovat samat, ja että hän 
voi toimittaa aiemman rekisteröijän 
(aiempien rekisteröijien) antaman luvan.

Uusi rekisteröijä ei saa viitata tällaisiin 
tutkimuksiin niiden tietojen 
toimittamiseksi, joita edellytetään liitteessä 
VI olevassa 2 jaksossa.

Or. en
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Perustelu

Tarkistus vastaa ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyä tarkistusta 615.

On taattava oikeus tutustua tietoihin testeistä, joita ei ole tehty eläimillä, kuten on jo säädetty 
eläinkokeiden yhteydessä. Tämä liittyy tutkimusten omistajien omistusoikeuksien suojeluun.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt

Tarkistus 156
14 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

1. Rajoittamatta direktiivin 98/24/EY 4 
artiklan soveltamista 
kemikaaliturvallisuusarviointi on 
suoritettava ja kemikaaliturvallisuusraportti 
laadittava kaikista tämän luvun mukaisesti 
rekisteröitävistä aineista, jos rekisteröijä 
valmistaa tai tuo tällaista ainetta maahan 
vähintään 10 tonnia vuodessa.

1. Rajoittamatta direktiivin 98/24/EY 4 
artiklan soveltamista 
kemikaaliturvallisuusarviointi on 
suoritettava ja kemikaaliturvallisuusraportti 
laadittava kaikista tämän luvun mukaisesti 
rekisteröitävistä aineista.

Or. en

Perustelu

The intention of amendment 110 from the first reading was to secure basic safety data also for 
low volume chemicals. This should apply for all chemicals subject to registration. (Ek)

The industry and the institutions do not tire to stress the need for a "risk-based approach" of 
REACH. Risk is the combination of hazard and exposure. However, an assessment of a) 
hazard and b) exposure is only required in the chemical safety report. To limit the safety 
assessments to substances above 10 tonnes would exclude two-thirds of the substances from 
both those assessments. As a consequence, it would be near impossible to identify the 
appropriate risk management measures to protect workers or consumers against hazardous 
substances. A data graveyard serves nobody. (Schlyter & others)

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi, Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, 
Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, 

Péter Olajos, Avril Doyle, Urszula Krupa

Tarkistus 157
14 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

1. Rajoittamatta direktiivin 98/24/EY 4 1. Rajoittamatta direktiivin 98/24/EY 4 
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artiklan soveltamista 
kemikaaliturvallisuusarviointi on 
suoritettava ja kemikaaliturvallisuusraportti 
laadittava kaikista tämän luvun mukaisesti 
rekisteröitävistä aineista, jos rekisteröijä 
valmistaa tai tuo tällaista ainetta maahan 
vähintään 10 tonnia vuodessa.

artiklan soveltamista 
kemikaaliturvallisuusarviointi on 
suoritettava ja kemikaaliturvallisuusraportti 
laadittava kaikista tämän luvun mukaisesti 
rekisteröitävistä aineista, jos rekisteröijä 
valmistaa tai tuo tällaista ainetta maahan 
vähintään 1 tonnin vuodessa.

Or. en

Perustelu

REACH ei saisi olla tietojen hautausmaa.  Kemikaaliturvallisuusarviointi on riskiin 
perustuvan järjestelmän ja riskienhallinnan kannalta olennaista pelkästään siksi, että 
kuluttajille annetaan suosituksia kemikaalin turvallisesta käsittelystä. Tällä tarkistuksella 
varmistetaan, että riskienhallinta on käytettävissä aineilta, joita tuodaan yli tonnin vuodessa, 
ja erityistä huolta aiheuttavat kemikaalit määritellään. Olennainen osa parlamentin 
esittämästä tarkistuksesta 110 esitetään uudelleen. (Tzampazi, Hegyi, Krupa ja muut).

Tietoja tarvitaan sen varmistamiseksi, että yksinkertaistettu riskin arviointi 
kemikaaliturvallisuusraporttia arvioimalla voidaan tehdä. Olennainen osa parlamentin 
esittämästä tarkistuksesta 110 esitetään uudelleen. (Wijkman ja muut)

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

Tarkistus 158
14 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 A ALAKOHTA (uusi)

Tätä kohtaa ei sovelleta nanohiukkasiin. 

Or. en

(Uusi tarkistus - työjärjestyksen 62 artiklan 2 kohdan d alakohta 10. maaliskuuta 2006 
annetun SCENIHR:n muutetun lausunnon huomioon ottamiseksi).

Perustelu

Hyvin pienestä koostaan johtuen nanohiukkasilla on huomattavasti suurempi pinta-ala 
massaan verrattuna kuin normaaleilla hiukkasilla. Pinta ala puolestaan määrittelee 
reaktiivisuuden, mikä on avainasemassa arvioitaessa toksisuutta. SCENIHR:n mukaan 
keskityttäessä pikemminkin massana kuin hiukkasen kokona ilmaistuun tuotantoon saatetaan 
vakavasti aliarvioida nanohiukkasten potentiaalista vaikutusta aineen aiheuttamaan 
kokonaisriskiin. Kynnysarvoja, joilla kumotaan kemikaaliturvallisuusraportteja koskeva 
vaatimus massan tai pitoisuuden perusteella, ei olisi siksi sovellettava teollisesti 
valmistettuihin nanohiukkasiin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt, Anne Laperrouze, Vittorio Prodi, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 159
14 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
kemikaaliturvallisuusarviointia ja 
kemikaaliturvallisuusraporttia ei tarvitse 
tehdä direktiivissä 67/548/ETY vaarallisiksi 
luokitelluista aineista tai PBT- tai vPvB-
aineista, joita esiintyy suurina määrinä 
valmisteissa, jotka on vapautettu 
merkintävaatimuksista direktiivin 
1999/45/EY 12 artiklan 2 kohdan ja 
direktiivin 67/548/ETY liitteessä VI olevan 
9 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Reinstates amendments 422 and 960 as adopted in first reading. The risk for human health or 
the environment from substances bound in massive preparations is very limited and, 
accordingly, no labelling is required by existing legislation. Therefore, the obligation to 
perform chemical safety assessments and -reports can be dispensed under the same 
conditions as the labelling. (Roth-Behrendt)

Certaines préparations comme les mélanges de caoutchouc, sont exemptées d’étiquetage, 
conformément à la directive 1999/45/CE, article 12(2), parce qu’elles ne créent aucun danger 
pour l’environnement ou la santé humaine par inhalation, ingestion ou contact avec la peau.

En intégrant la modification proposée dans l’article 14, les dispositions de REACH seraient 
harmonisées avec le considérant 28 et avec les dispositions de la Directive 1999/45/CE et 
avec le Règlement lui-même, qui n’exige pas d’ESC pour les substances dans les préparations 
qui ne sont pas dangereuses. (Laperrouze & Prodi)

This amendment reinstates amendments 422 and 960 tabled to the plenary and approved in 
first reading.

CSA of a dangerous substance in preparations is not required by REACH when the 
preparation is not classified as dangerous. Additionally Recital 28 indicates that these 
provisions should equally apply to preparations that are solid mixtures of substances until a 
specific shape is given to such a preparation that transforms it into an article.

Some massive preparations are exempted from labeling according to directive 1999/45/EC 
Art.12.2 exempt massive preparation because they don't pose any danger to the environment 
or human health. (Gutierrez-Cortines, Oomen-Ruijten)
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Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Tarkistus 160
14 ARTIKLAN 4 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

4. Jos valmistaja tai maahantuoja päättelee 3 
kohdan a–d vaiheiden suorittamisen 
tuloksena, että aine täyttää direktiivin 
67/548/ETY mukaiset vaaralliseksi 
luokittelun perusteet tai aine määritellään 
PBT- tai vPvB-aineeksi, 
kemikaaliturvallisuusarviointiin on 
sisällyttävä seuraavat lisävaiheet:

4. Nanopartikkeleiden osalta, tai jos
valmistaja tai maahantuoja päättelee 3 
kohdan a–d vaiheiden suorittamisen 
tuloksena, että aine täyttää direktiivin 
67/548/ETY mukaiset vaaralliseksi 
luokittelun perusteet tai aine määritellään 
PBT- tai vPvB-aineeksi, 
kemikaaliturvallisuusarviointiin on 
sisällyttävä seuraavat lisävaiheet:

Or. en

(Uusi tarkistus - työjärjestyksen 62 artiklan 2 kohdan d alakohta 10. maaliskuuta 2006 
annetun SCENIHR:n muutetun lausunnon huomioon ottamiseksi).

Perustelu

SCENIHR toteaa, että kun otetaan huomioon nanohiukkasten ja nanohiukkasvalmisteiden ilmi 
tulleet erityisominaisuudet, tuotteiden toksisuuden määrittelemiseksi tehdyt standarditestit 
saattavat olla riittämättömiä nanohiukkasten kaikkien kielteisten vaikutusten havaitsemiseksi. 
Sen vuoksi ei ole asianmukaista luottaa altistuksen arvioinnin ennakkoehtona pelkästään 
standarditesteihin vaaran määrittelemiseksi. Altistuksen arviointi olisi tehtävä kaikista 
teollisesti valmistetuista nanohiukkasista riippumatta toksisuudesta tehtyjen standarditestien 
tuloksista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 161
15 ARTIKLA

1. Tehoaineet ja apuaineet, joita
valmistetaan tai tuodaan maahan 
käytettäväksi ainoastaan
kasvinsuojeluaineissa ja jotka sisältyvät joko 
direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I tai 
asetukseen (ETY) N:o 3600/92, asetukseen 
(EY) N:o 703/2001, asetukseen (EY) N:o 
1490/2002 tai päätökseen 2003/565/EY, ja 
aineita, joiden asiakirja-aineiston 
täydellisyydestä on tehty komission päätös 

1. Tehoaineet – siltä osin kuin niitä
valmistetaan tai tuodaan maahan 
käytettäväksi kasvinsuojeluaineissa – jotka 
sisältyvät joko direktiivin 91/414/ETY 
liitteeseen I tai asetukseen (ETY) N:o 
3600/92, asetukseen (EY) N:o 703/2001, 
asetukseen (EY) N:o 1490/2002 tai 
päätökseen 2003/565/EY, ja aineita, joiden 
asiakirja-aineiston täydellisyydestä on tehty 
komission päätös direktiivin 91/414/ETY 6 
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direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan nojalla, 
katsotaan rekisteröidyiksi ja rekisteröinti 
päätökseen saatetuksi valmistusta tai maahan 
tuontia kasvinsuojeluaineena käyttöä varten, 
ja siten niiden katsotaan täyttävän tämän 
osaston 1 ja 5 luvun vaatimukset.

artiklan nojalla, sekä direktiivin 91/414/ETY 
mukaiset apuaineet, siltä osin kuin niitä 
valmistetaan tai tuodaan maahan 
käytettäväksi kasvinsuojeluaineissa, 
katsotaan rekisteröidyiksi ja rekisteröinti 
päätökseen saatetuksi valmistusta tai maahan 
tuontia kasvinsuojeluaineena käyttöä varten, 
ja siten niiden katsotaan täyttävän tämän 
osaston 1 ja 5 luvun vaatimukset.

2. Tehoaineet, joita valmistetaan tai tuodaan 
maahan käytettäväksi ainoastaan
biosidituotteissa ja jotka sisältyvät joko 
biosidituotteiden markkinoille saattamisesta 
16 päivänä helmikuuta 1998 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 98/8/EY  liitteisiin I, IA tai IB tai 
direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun kymmenvuotisen työohjelman 
toisesta vaiheesta 4 päivänä marraskuuta 
2003 annettuun komission asetukseen (EY) 
N:o 2032/2003 , direktiivin 98/8/EY 16 
artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitetun päätöksen päivämäärään saakka, 
katsotaan rekisteröidyiksi ja rekisteröinti 
päätökseen saatetuksi valmistusta tai maahan 
tuontia biosidituotteessa käyttöä varten, ja 
siten niiden katsotaan täyttävän tämän 
osaston 1 ja 5 luvun vaatimukset.

2. Tehoaineet – siltä osin kuin niitä 
valmistetaan tai tuodaan maahan 
käytettäväksi biosidituotteissa – jotka 
sisältyvät joko biosidituotteiden 
markkinoille saattamisesta 16 päivänä 
helmikuuta 1998 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
98/8/EY liitteisiin I, IA tai IB tai direktiivin 
98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
kymmenvuotisen työohjelman toisesta 
vaiheesta 4 päivänä marraskuuta 2003 
annettuun komission asetukseen 
(EY) N:o 2032/2003, direktiivin 98/8/EY 16 
artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitetun päätöksen päivämäärään saakka, 
katsotaan rekisteröidyiksi ja rekisteröinti 
päätökseen saatetuksi valmistusta tai maahan 
tuontia biosidituotteessa käyttöä varten, ja 
siten niiden katsotaan täyttävän tämän 
osaston 1 ja 5 luvun vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella tehdään tarvittava selvennys neuvoston yhteiseen kantaan. Aineet olisi 
katsottava rekisteröidyiksi, jos niitä käytetään kasvinsuojeluun tai biosidituotteissa. Muu 
käyttö on rekisteröitävä. (Katso ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 466, jossa 
kasvinsuojelu- ja biosidituotteissa käytettävät aineet poistetaan muun muassa rekisteröintiä 
koskevasta luvusta siltä osin kuin niitä käytetään kasvinsuojelu- ja biosidituotteissa).

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 162
17 ARTIKLAN 3 KOHDAN 1 ALAKOHTA

3. Edellä 2 kohtaa sovelletaan 3. Edellä 2 kohtaa sovelletaan 
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tuotantolaitoksen alueella käytettäviin 
erotettuihin välituotteisiin ainoastaan, jos 
valmistaja vahvistaa, että aine valmistetaan 
ja sitä käytetään ainoastaan tiukasti 
valvotuissa olosuhteissa siten, että se on 
täysin eristetty ympäristöstään teknisin 
keinoin koko elinkaarensa ajan. Valvonta- ja 
ohjelmointitekniikoita käytetään päästöjen ja 
mahdollisen niistä seuraavan altistumisen 
minimoimiseksi.

tuotantolaitoksen alueella käytettäviin 
erotettuihin välituotteisiin ainoastaan, jos 
valmistaja vahvistaa, että aine valmistetaan 
ja sitä käytetään ainoastaan tiukasti 
valvotuissa olosuhteissa siten, että se on 
täysin eristetty ympäristöstään teknisin 
keinoin koko elinkaarensa ajan, tai 
valmistaja on toteuttanut asianmukaiset 
riskinhallintatoimet , jotka on identifioitu 
terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien 
riskien arvioinnin  perusteella.  Valvonta-
ja ohjelmointitekniikoita käytetään päästöjen 
ja mahdollisen niistä seuraavan altistumisen 
minimoimiseksi.

Or. fr

Perustelu

On myös yhtä mahdollista kontrolloida riskejä, jotka liittyvät valmistukseen ja tiukkaan 
käyttöproseduuriin, kuin on toteuttaa asianmukaisia keinoja hallita riskejä, jotka on 
identifioitu terveyttä ja ympäristöä koskevan riskinarvioinnin perusteella. 

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 163
19 ARTIKLAN 2 KOHDAN C A ALAKOHTA (uusi)

c a) Kemikaalivirasto arvioi kyseistä 
selitystä ja tekee päätöksen sen 
hyväksymisestä tai hylkäämisestä. 
Hylkäämistapauksessa yrityksen on 
esitettävä tiedot yhdessä.

Or. es

Perustelu

Kuten alkuperäisestä sanamuodosta ilmenee, kriteerit, joiden mukaisesti valmistajat ja 
maahantuojat voivat esittää erikseen tiedot, ovat hyvin epämääräisiä sekä vaikeita perustella 
ja arvioida. Vaikka jäljempänä olevissa artikloissa kemikaaliviraston vastuulla on 
tämäntyyppisten perusteluiden arviointi, ei ole vahvistettu, miten sen on meneteltävä, mikäli 
perusteet eivät ole asianmukaisia.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Amalia Sartori

Tarkistus 164
22 ARTIKLAN 1 KOHDAN C ALAKOHTA

c) muutokset vuotuisissa määrissä tai 
kokonaismäärissä, jotka rekisteröijä 
valmistaa tai tuo maahan, jos näiden 
muutosten seurauksena tonnimäärä muuttuu, 
mukaan lukien valmistuksen tai 
maahantuonnin lopettaminen;

c) muutokset kolmen viimeksi kuluneen 
vuoden keskimääräisten tuotantovolyymien 
perusteella lasketuissa määrissä, jotka 
rekisteröijä valmistaa tai tuo maahan, jos 
näiden muutosten seurauksena tonnimäärä 
muuttuu, mukaan lukien valmistuksen tai 
maahantuonnin lopettaminen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt, Holger Krahmer

Tarkistus 165
23 ARTIKLA

1. Edellä 5 artiklaa, 6 artiklaa, 7 artiklan 1 
kohtaa ja 21 artiklaa ei sovelleta seuraaviin 
aineisiin ennen kuin ...*:

1. Edellä 5 artiklaa, 6 artiklaa ja 21 artiklaa 
ei sovelleta seuraaviin aineisiin ennen kuin 
...*:

a) vaiheittain rekisteröitävät aineet, jotka on 
luokiteltu syöpää aiheuttavien, perimää 
vaurioittavien tai lisääntymiselle vaarallisten 
aineiden luokkaan 1 tai 2 direktiivin 
67/548/ETY mukaisesti ja joita jokin 
valmistaja valmistaa yhteisössä tai 
maahantuoja tuo maahan vähintään yhden 
tonnin vuodessa vähintään kerran ...** 
jälkeen;

a) vaiheittain rekisteröitävät aineet, jotka on 
luokiteltu syöpää aiheuttavien, perimää 
vaurioittavien tai lisääntymiselle vaarallisten 
aineiden luokkaan 1 tai 2 direktiivin 
67/548/ETY mukaisesti ja joita jokin 
valmistaja valmistaa yhteisössä tai 
maahantuoja tuo maahan vähintään yhden 
tonnin vuodessa vähintään kerran ...** 
jälkeen;

b) vaiheittain rekisteröitävät aineet, jotka on 
luokiteltu erittäin myrkyllisiksi vesieliöille ja 
jotka voivat aiheuttaa pitkäaikaisia 
haittavaikutuksia vesiympäristössä (R50/53) 
direktiivin 67/548/ETY mukaisesti ja joita 
jokin valmistaja valmistaa yhteisössä tai 
maahantuoja tuo maahan vähintään 100 
tonnia vuodessa vähintään kerran ...** 
jälkeen;

b) vaiheittain rekisteröitävät aineet, jotka on 
luokiteltu erittäin myrkyllisiksi vesieliöille ja 
jotka voivat aiheuttaa pitkäaikaisia 
haittavaikutuksia vesiympäristössä (R50/53) 
direktiivin 67/548/ETY mukaisesti ja joita 
jokin valmistaja valmistaa yhteisössä tai 
maahantuoja tuo maahan vähintään 100 
tonnia vuodessa vähintään kerran ...** 
jälkeen;

c) vaiheittain rekisteröitävät aineet, joita 
jokin valmistaja valmistaa yhteisössä tai 
maahantuoja tuo maahan vähintään 1000 
tonnia vuodessa vähintään kerran ...* 

c) vaiheittain rekisteröitävät aineet, joita 
jokin valmistaja valmistaa yhteisössä tai 
maahantuoja tuo maahan vähintään 1000 
tonnia vuodessa vähintään kerran ...* 
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jälkeen. jälkeen.
2. Edellä 5 artiklaa, 6 artiklaa, 7 artiklan 1 
kohtaa ja 21 artiklaa ei sovelleta ennen kuin 
...** sellaisiin vaiheittain rekisteröitäviin 
aineisiin, joita jokin valmistaja valmistaa 
yhteisössä tai maahantuoja tuo maahan 
vähintään 100 tonnia vuodessa vähintään 
kerran …* jälkeen.

2. Edellä 5 artiklaa, 6 artiklaa ja 21 artiklaa 
ei sovelleta ennen kuin ...** sellaisiin 
vaiheittain rekisteröitäviin aineisiin, joita 
jokin valmistaja valmistaa yhteisössä tai 
maahantuoja tuo maahan vähintään 100 
tonnia vuodessa vähintään kerran …* 
jälkeen.

3. Edellä 5 artiklaa, 6 artiklaa, 7 artiklan 1 
kohtaa ja 21 artiklaa ei sovelleta ennen kuin 
...*** sellaisiin vaiheittain rekisteröitäviin 
aineisiin, joita jokin valmistaja valmistaa 
yhteisössä tai maahantuoja tuo maahan 
vähintään yhden tonnin vuodessa vähintään 
kerran ...* jälkeen.

3. Edellä 5 artiklaa, 6 artiklaa ja 21 artiklaa 
ei sovelleta ennen kuin ...*** sellaisiin 
vaiheittain rekisteröitäviin aineisiin, joita 
jokin valmistaja valmistaa yhteisössä tai 
maahantuoja tuo maahan vähintään yhden 
tonnin vuodessa vähintään kerran ...* 
jälkeen.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan komission alkuperäisen ehdotuksen määräajat. Tarkistus liittyy 
saman tekijän tarkistukseen, joka koskee 7 artiklaa. (Roth-Behrendt)

Ehdotetulla 23 artiklaa koskevalla muutoksella pyritään saamaan aikaan yhdenmukaisuutta 7 
artiklan täytäntöönpanoa koskevan määräajan kanssa eikä siinä vastusteta periaatetta, jonka 
mukaan vaiheittain rekisteröitävien aineiden suhteen REACH tulee voimaan asteittain. 
(Krahmer)

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 166
23 ARTIKLAN 1 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

1. Edellä 5 artiklaa, 6 artiklaa, 7 artiklan 1 
kohtaa ja 21 artiklaa ei sovelleta seuraaviin 
aineisiin ennen kuin ...*:

1. Edellä 5 artiklaa, 6 artiklaa, 7 artiklan 1 
kohtaa, 14 artiklaa, 17 artiklaa, 18 artiklaa 
ja 21 artiklaa ei sovelleta seuraaviin aineisiin 
ennen kuin ...*:

Or. en

Perustelu

Tällä lisätään siirtymäaika välituotteiden rekisteröintiä ja kemikaaliturvallisuusarvion (CSA) 
tekemistä varten.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, Urszula 
Krupa, Evangelia Tzampazi, Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, 

Åsa Westlund

Tarkistus 167
23 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Edellä 5 artiklaa, 6 artiklaa, 7 artiklan 1 
kohtaa ja 21 artiklaa ei sovelleta ennen kuin 
...** sellaisiin vaiheittain rekisteröitäviin 
aineisiin, joita jokin valmistaja valmistaa 
yhteisössä tai maahantuoja tuo maahan 
vähintään 100 tonnia vuodessa vähintään 
kerran …* jälkeen.

2. Edellä 5 artiklaa, 6 artiklaa, 7 artiklan 1 
kohtaa ja 21 artiklaa ei sovelleta ennen kuin 
...**  vaiheittain rekisteröitäviin aineisiin, 
jotka on luokiteltu erittäin myrkyllisiksi 
vesieliöille tai jotka voivat aiheuttaa 
pitkäaikaisia haittavaikutuksia 
vesiympäristössä (R50/53) direktiivin 
67/548/ETY mukaisesti ja joita jokin 
valmistaja valmistaa yhteisössä tai 
maahantuoja tuo maahan 1 tonnin tai 
enemmän vuodessa tai sellaisiin vaiheittain 
rekisteröitäviin aineisiin, joita jokin 
valmistaja valmistaa yhteisössä tai 
maahantuoja tuo maahan vähintään 100 
tonnia vuodessa vähintään kerran …* 
jälkeen.

Or. en

(Tarkistus 374 – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Riskiin perustuvaa priorisointia lisätään: aineet – alle 100 tonnin määrinä – jotka ovat 
myrkyllisiä vesieliöille tai jotka voivat aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia, olisi lisättävä 
rekisteröinnin toiseen vaiheeseen. Muuten kestäisi 11 vuotta, ennen kuin kyseiset vaaralliset 
aineet rekisteröitäisiin. (Schlyter ja muut)

Tällä tarkistuksella lisätään riskiin perustuvaa priorisointia rekisteröintiprosessissa ja 
parannetaan yhdenmukaisuutta voimassa olevan lainsäädännön kanssa. Parlamentin 
esittämä tarkistus 374 esitetään uudelleen. (Krupa, Tzampazi, Hegyi ja muut)

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 168
25 ARTIKLAN -1 KOHTA (uusi)

-1. Valmistajien ja maahantuojien on 
jaettava keskenään ja annettava käyttöön 
10 artiklan a kohdan vii ja viii alakohdassa 
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täsmennetyt tiedot rekisteröintiä varten, 
jotta vältetään päällekkäiset tutkimukset. 
Tilanteissa, joissa (ellei kyse ole 
eläinkokeilla saatavia tietoja edellyttävistä 
tilanteista)
(a) tietojen jakamisesta aiheutuvat 
kustannukset olisivat kohtuuttoman 
korkeat,
(b) tiedot eivät ole merkityksellisiä aineelle 
tai
(c) tiedot ovat liiketoiminnan kannalta 
luottamuksellisia ja rekisteröijällä on 
perusteltua syytä katsoa, että kyseisten 
tietojen jakaminen saattaa aiheuttaa 
tappiota hänen liiketoiminnalleen,
rekisteröijän on esitettävä 
kemikaalivirastolle perustelu siitä, miksi se 
ei jaa kaikkia tai mitään tietoja.
Kemikaaliviraston on toisen mahdollisen 
rekisteröijän pyynnöstä ja maksua vastaan 
harkittava, onko perustelu riittävä. Pieniltä 
ja keskisuurilta yrityksiltä peritään 
ainoastaan alennettu maksu. Jos 
kemikaalivirasto katsoo, että perustelu ei 
ole riittävä, alkuperäistä rekisteröijää ei 
vapauteta tietojen jakamisesta, ja tämä 
joutuu maksamaan kemikaalivirastolle 
käsittelystä aiheutuneet kulut. Kyseisissä 
tapauksissa suoritettu maksu palautetaan.
Liitteissä V ja VII olevassa 5 jaksossa 
täsmennettyjä fysikaalis-kemiallisia 
ominaisuuksia koskevien tietojen jakamatta 
jättämisestä ei vaadita perustelua.

Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyä tarkistusta 379.

Tarkistus on johdonmukainen yhteisen kannan 11 artiklan3 kohdan kanssa. Tällä 
tarkistuksella pyritään tietojen jakamisen kustannukset entistä käytännöllisemmiksi; Tietojen 
jakaminen säilyy pakollisena, ellei asianomaisten osapuolten taakka ole suhteeton.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 169
25 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Jokin toinen valmistaja tai maahantuoja 
voi käyttää rekisteröintiä varten
tutkimustiivistelmiä tai yksityiskohtaisia 
tutkimustiivistelmiä tutkimuksista, jotka on 
toimitettu tämän asetuksen mukaisen 
rekisteröinnin yhteydessä vähintään 10 
vuotta aiemmin.

3. Kemikaalivirasto voi antaa vapaasti 
kaikkien muiden rekisteröijien tai 
mahdollisten rekisteröijien käyttöön 
tiivistelmät tai selkeät tutkimustiivistelmät
sekä eläinkokeilla että ilman eläinkokeita 
suoritetuista tutkimuksista, jotka on 
toimitettu rekisteröinnin yhteydessä 
vähintään 15 vuotta aiemmin.

Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyä tarkistusta 383.

Tarkistus tekee REACHista yhdenmukaisen EU:n muiden asetusten kanssa (esimerkiksi 
biosidituotteista annettu asetus). 

Tarkistuksen esittäjä(t): Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone

Tarkistus 170
25 A ARTIKLA (uusi)

25 a artikla
1. Jos joko sellaisenaan käytettävän tai 
valmisteessa olevan aineen valmistaja tai 
maahantuoja ei aio rekisteröidä ainetta, 
hänen on ilmoitettava tästä 
kemikaalivirastolle ja jatkokäyttäjille.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus on 
toimitettava viimeistään
(a) 12 kuukautta ennen 23 artiklan 1 
kohdassa vahvistettua määräaikaa, joka 
koskee vaiheittain rekisteröitäviä aineita, 
joita valmistetaan tai tuodaan maahan 1 
000 tonnia tai enemmän vuodessa;
(b) 24 kuukautta ennen 23 artiklan 2 
kohdassa vahvistettua määräaikaa, joka 
koskee vaiheittain rekisteröitäviä aineita, 
joita valmistetaan tai tuodaan maahan 100 
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tonnia tai enemmän vuodessa;
(c) 36 kuukautta ennen 23 artiklan 3 
kohdassa vahvistettua määräaikaa, joka 
koskee vaiheittain rekisteröitäviä aineita, 
joita valmistetaan tai tuodaan maahan 1 
tonni tai enemmän vuodessa.
3. Jos valmistaja tai maahantuoja ei ole 
ilmoittanut kemikaalivirastolle tai 
jatkokäyttäjille aikomuksesta olla 
rekisteröimättä ainetta, häntä on 
kehotettava jättämään aineen 
rekisteröintihakemus.

Or. en

Perustelu

Tällä suojellaan käyttäjiä vaaroilta, jotka aiheutuvat aineen rekisteröimättömästä käytöstä. 
(Tarkistus 121, ensimmäinen käsittely). (Foglietta ja Poli Bortone)

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 171
27 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jos aine on rekisteröity vähemmän kuin 
10 vuotta aikaisemmin siten kuin 26 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetaan:

1. Kun kyseessä on aiemmin rekisteröity 
aine, joka on rekisteröity vähemmän kuin 
15 vuotta aikaisemmin, mahdollisen 
rekisteröijän on pyydettävä aiemmalta 
rekisteröijältä (aiemmilta rekisteröijiltä) 
tiedot, joita hän tarvitsee 10 artiklan 
a alakohdan vii ja viii alakohdan 
mukaisesti rekisteröintiä varten.

a) mahdollisen rekisteröijän on pyydettävä, 
kun kyseessä ovat tiedot, joihin liittyy 
selkärankaisilla tehtyjä testejä, ja
b) mahdollinen rekisteröijä voi pyytää, kun 
kyseessä ovat tiedot, joihin ei liity 
selkärankaisilla tehtyjä testejä,

Or. en

Perustelu

Tarkistus tekee REACHista yhdenmukaisen EU:n muiden asetusten kanssa (esimerkiksi 
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biosidituotteista annettu asetus). Uusien ainesosien ilmoittamista koskevista säännöksistä 
annetun direktiivin 67/548/EY mukaisesti kalliit tutkimukset ovat jopa rajoittaneet 
omistusoikeuksien suojaa

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek, Amalia Sartori

Tarkistus 172
27 ARTIKLAN 5 A KOHTA (uusi)

5 a. Jos mahdollinen rekisteröijä ei maksa 
osuuttaan selkärankaisilla tehtäviä testejä 
sisältävän tutkimuksen tai muun 
eläinkokeiden tekemistä mahdollisesti 
ehkäisevän tutkimuksen kustannuksista, 
tämä ei saa rekisteröidä ainettaan.

Or. en

Perustelu

Maksua suorittamattomilla rekisteröijillä ei saisi olla oikeutta rekisteröidä.  Tarkistus vastaa 
ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyä tarkistusta 135. (Ek)

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 173
27 ARTIKLAN 6 KOHTA

6. Yhden kuukauden kuluessa 5 kohdassa 
tarkoitetusta tiedon vastaanottamisesta 
kemikaalivirasto antaa mahdolliselle 
rekisteröijälle luvan viitata pyytämiinsä 
tietoihin rekisteröintiasiakirjoissaan. 
Edellyttäen, että aiempi rekisteröijä 
(aiemmat rekisteröijät) antaa täydellisen 
tutkimusraportin mahdollisen rekisteröijän 
käyttöön, sillä (niillä) on oikeus vaatia 
mahdolliselta rekisteröijältä yhtäläinen 
osuus tämän aiheuttamista kustannuksista, 
ja vaateelle voidaan hakea 
täytäntöönpanoa kansallisissa 
tuomioistuimissa.

6. Aiemmalla rekisteröijällä (aiemmilla 
rekisteröijillä) on yksi kuukausi aikaa
5 kohdassa tarkoitetusta tiedon 
vastaanottamisesta ilmoittaa mahdolliselle 
rekisteröijälle ja kemikaalivirastolle 
kustannuksista, jotka hänelle on 
aiheutunut kyseisestä tutkimuksesta. 
Mahdollisen rekisteröijän pyynnöstä 
kemikaalivirasto tekee päätöksen siitä, että 
hänen saatavilleen annetaan tiivistelmät tai 
selkeät tutkimustiivistelmät kyseisistä 
tutkimuksista tai niiden tulokset tositetta 
vastaan, jonka mukaan hän on maksanut 
aiemmalle rekisteröijälle (aiemmille 
rekisteröijille) osuuden tämän (näiden) 
osoittamista kustannuksista, jotka on 
laskettu noudattamalla kemikaaliviraston 
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76 artiklan 3 kohdan f alakohdan 
mukaisesti hyväksymiä kustannusten
jakamista koskevia ohjeita.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella suojellaan tietojen omistajan omistusoikeuksia. Tietojen omistajan ja 
tietojen rekisteröijän välisissä erimielisyystapauksissa kustannusosuuden olisi perustuttava 
kemikaaliviraston ohjeisiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland, Lena Ek, Alessandro Foglietta, Adriana Poli 
Bortone

Tarkistus 174
28 ARTIKLAN 1 KOHDAN D A JA D B ALAKOHTA (uusi)

(d a) lyhyt yleinen kuvaus yksilöidyistä 
käyttötavoista; vähintään alustavat tiedot 
liitteessä IV olevassa 6 jaksossa 
täsmennetyistä käyttö- ja 
altistustapaluokista;
(d b) luettelo käyttötavoista, joita se aikoo 
tukea rekisteröintiä varten.

Or. en

(Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytyt tarkistukset 139 ja 368)

Perustelu

A downstream user (DU) requires the following data of a substance he uses in his 
preparations: 

- is the substance going to be registered, 
- who will register the substance, 
- when will it be registered 
- which uses are identified

If the DU has no access to all of these data or only in a very late stage he may be confronted 
with a ’non-registration’ or a ’not identified use’ and therewith left with a too short time 
frame to make his supplier reconsider the registration or identified use, or run the cycle of 
reformulation (without the non-registered substance) (Blokland)

This is necessary to enable downstream users access to adequate pre-registration data, thus 
enabling them to fulfil their obligations under REACH on time. Minor changes from first 
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reading amendments 368 and 139. (Ek)

Lo sviluppo di un adeguato e coerente sistema di comunicazione basato sul rischio assicurerà 
ai consumatori le informazioni e i consigli necessari per consentire loro di utilizzare in modo 
sicuro ed efficace le sostanze chimiche e i preparati che le contengono. (Em. 368; 139). 
(Foglietta & Poli Bortone)

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 175
28 ARTIKLAN 1 KOHDAN D A ALAKOHTA (uusi)

(d a) lyhyt yleinen kuvaus yksilöidyistä 
käyttötavoista; vähintään alustavat tiedot 
liitteessä IV olevassa 6 jaksossa 
täsmennetyistä käyttö- ja 
altistustapaluokista;

Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyä tarkistusta 368. 

REACHin mukaisesti jatkokäyttäjältä vaaditaan valmisteissaan käyttämistä aineista sellaiset 
tiedot kuten kuka rekisteröi minkäkin aineen ja milloin aine rekisteröidään ja mitä ei-
luottamuksellisia käyttötapoja on yksilöity. Mikäli jatkokäyttäjä ei pääse käyttämään kaikkia 
näitä tietoja, hän saattaa vasta myöhäisessä vaiheessa joutua tekemisiin 
"rekisteröimättömyyden" tai "yksilöimättömän käytön" kanssa. Tästä johtuen hänelle jää liian 
vähän aikaa, jotta hän saisi tavarantoimittajansa harkitsemaan uudelleen rekisteröintiä tai 
täydentämään yksilöityjä käyttötapoja, käynnistämään muutosprosessin ja hankkimaan sen 
vuoksi asiakkaan hyväksynnän.

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 176
28 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)

3a. Kemikaalivirasto
(a) laatii kuukauden kuluessa 2 kohdassa 
mainitun määräajan täyttymisen jälkeen 
aineista, jotka on kyseisen kohdan 
mukaisella tavalla julkisesti 
ennakkorekisteröity internetissä. Luettelo 
sisältää vain aineiden nimen, mukaan 
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luettuna niiden Einecs- ja CAS-numerot, 
jos ne ovat olemassa;
(b) ilmoittaa mahdolliselle rekisteröijälle 
(rekisteröijille) viipymättä, jos sama aine on 
rekisteröity vähintään kymmenen vuotta 
aikaisemmin, aiemman rekisteröijän 
(aiempien rekisteröijien) nimet ja osoitteet 
sekä tiivistelmät tai selkeät 
tutkimustiivistelmät tutkimuksista, jotka 
nämä mahdollisesti ovat jo toimittaneet.
Olemassa olevat tutkimukset on annettava 
mahdollisen rekisteröijän (mahdollisten 
rekisteröijien) käyttöön.

Or. en

Perustelu

Ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus 142 esitetään uudelleen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek

Tarkistus 177
28 ARTIKLAN 5 KOHTA

5. Kemikaalivirasto julkaisee viimeistään 
...* verkkosivuillaan luettelon 1 kohdan a 
ja d alakohdassa tarkoitetuista aineista.
Kyseiseen luetteloon merkitään ainoastaan 
aineiden nimet ja niiden ENECS- ja CAS-
numerot, jos ne ovat saatavilla, sekä muut 
tunnistekoodit.

5. Kemikaalivirasto pitää yllä 
ainerekisteriä, jossa on 28 artiklan 1 
kohdan mukaiset tiedot.

5a. Kemikaalivirasto julkaisee kuukauden 
kuluessa 28 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
määräajan päättymisestä verkkosivuillaan 
ainerekisterin ilmoittaen seuraavat tiedot:
(a) aineen ja tarvittaessa aineryhmän nimi, 
mahdollinen Einecs- ja CAS-numero 
mukaan luettuna;
(b) rekisteröijän nimi ja osoite sekä 
yhteyshenkilön nimi ja tarvittaessa häntä 4 
artiklan mukaisesti edustavan henkilön 
nimi ja osoite siten kuin liitteessä VI 
olevassa 1 jaksossa täsmennetään;
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(c) yleinen kuvaus yksilöidyistä 
käyttötavoista sekä vähintään alustavat 
tiedot käyttötavasta ja altistustavasta 28 
artiklan 1 kohdan e ja f alakohdan 
mukaisesti;
(d) ensimmäinen määräaika kunkin aineen 
rekisteröinnille 23 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tämä on tarpeen, jotta mahdollistetaan jatkokäyttäjille riittävien ennakkorekisteröintitietojen 
käyttö, jotta he voivat näin täyttään REACHin mukaiset velvoitteensa ajoissa. Tässä on 
muotoiltu hieman ensimmäisen käsittelyn tarkistusta 371 ja otettu huomioon selvennys, jonka 
mukaan neuvoston olisi mahdollistettava rekisterin käyttö.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 178
28 ARTIKLAN 5 KOHTA

5. Kemikaalivirasto julkaisee viimeistään 
...* verkkosivuillaan luettelon 1 kohdan a 
ja d alakohdassa tarkoitetuista aineista. 
Kyseiseen luetteloon merkitään ainoastaan 
aineiden nimet ja niiden ENECS- ja CAS-
numerot, jos ne ovat saatavilla, sekä muut 
tunnistekoodit.

5. Kemikaalivirasto pitää yllä 
ainerekisteriä, jossa on 28 artiklan 1 
kohdan mukaiset tiedot.

5a. Kemikaalivirasto julkaisee 
ainerekisterissä kuukauden kuluessa 28 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun määräajan 
päättymisestä kaikki ennakkorekisteröidyt 
aineet ilmoittaen seuraavat tiedot:
(a) aineen ja tarvittaessa aineryhmän nimi, 
mahdollinen Einecs- ja CAS-numero 
mukaan luettuna;
(b) valmistajan tai maahantuojan nimi ja 
osoite sekä tarvittaessa häntä 4 artiklan 
mukaisesti edustavan henkilön nimi ja 
osoite siten kuin liitteessä VI olevassa 
1 jaksossa täsmennetään;
(c) yleinen kuvaus yksilöidyistä 
käyttötavoista sekä vähintään alustavat 
tiedot käyttötavasta ja altistustavasta 28 
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artiklan 1 kohdan e ja f alakohdan 
mukaisesti;
(d) ensimmäinen määräaika kunkin aineen 
rekisteröinnille 23 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyä tarkistusta 371. 

REACHin mukaisesti jatkokäyttäjän on päästävä käyttämään asianmukaisia 
ennakkorekisteröintitietoja, jotta hän voi saada tavarantoimittajan harkitsemaan uudelleen 
rekisteröintiä tai ottamaan mukaan täydentävän käyttötavan siinä tapauksessa, että 
tavarantoimittaja ei ole ennakkorekisteröinyt tiettyyn käyttöön tarkoitettua ainetta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Amalia Sartori, Chris Davies

Tarkistus 179
28 ARTIKLAN 5 A KOHTA (uusi)

Jos sama aine on aiemmin rekisteröity 
vähemmän kuin kymmenen vuotta 
aikaisemmin, kemikaalivirasto ilmoittaa 
mahdolliselle rekisteröijälle (rekisteröijille) 
viipymättä aiemman rekisteröijän 
(aiempien rekisteröijien) nimet ja osoitteet 
sekä tiivistelmät tai selkeät 
tutkimustiivistelmät tutkimuksista, jotka 
nämä mahdollisesti ovat jo toimittaneet. 
Olemassa olevat tutkimukset on annettava 
mahdollisen rekisteröijän (mahdollisten 
rekisteröijien) käyttöön. 

Or. en

Perustelu

Tämä on menestyksekäs ensimmäisen käsittelyn tarkistus 142, jolla varmistetaan testitietojen 
vapauttaminen 10 vuoden jälkeen. Tällä annetaan yrityksille riittävästi aikaa saaja 
sijoituksensa takaisin ja pk-yrityksille pääsy testitietoihin, joita ne tarvitsevat voidakseen 
toimia. (Davies)
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Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, Frieda 
Brepoels, Anders Wijkman

Tarkistus 180
28 ARTIKLAN 5 KOHTA

5. Kemikaalivirasto julkaisee viimeistään ...* 
verkkosivuillaan luettelon 1 kohdan a ja d 
alakohdassa tarkoitetuista aineista. 
Kyseiseen luetteloon merkitään ainoastaan
aineiden nimet ja niiden ENECS- ja CAS-
numerot, jos ne ovat saatavilla, sekä muut 
tunnistekoodit.

5. Kemikaalivirasto julkaisee viimeistään ...* 
verkkosivuillaan luettelon 1 kohdan a ja 
d alakohdassa tarkoitetuista aineista. 
Kyseiseen luetteloon merkitään aineiden 
nimet, niiden ENECS- ja CAS-numerot, jos 
ne ovat saatavilla, sekä muut tunnistekoodit 
ja 28 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 4 
kohdan a alakohdan mukaiset tiedot ja 
mahdollisuuksien mukaan aineiden ryhmät

Or. en

(Tarkistus 371 (keskeinen osa) – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Linked to amendments 14 and 16 of the rapporteur of Article 28(1a) and (4a). Existing data 
from animal tests and other information that could prevent animal experimentation should be 
published as early as possible in order to prevent duplicate animal testing and save costs for 
industry, particularly SMEs. (Lucas & others)

Linked to Amendments of Article 28(1a) and (4a). Conform EP Amendment 371, the chemical 
group to which a substance belongs as well as existing data from animal tests and other 
information that could prevent animal experimentation should be published as early as 
possible in order to prevent duplicate animal testing and save costs for industry, particularly 
SMEs. This would also allow for ‘cross-SIEF’ data sharing. (Brepoels & Wijkman)

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

Tarkistus 181
28 ARTIKLAN 5 A KOHTA (uusi)

5a. Kemikaalivirasto julkaisee viimeistään 
...* verkkosivuillaan luettelon vaiheittain 
rekisteröitävistä aineista, jotka on jo 
rekisteröity ilman ennakkorekisteröintiä. 
Kyseiseen luetteloon merkitään aineiden 
nimet, niiden ENECS- ja CAS-numerot, jos 
ne ovat saatavilla, sekä muut tunnistekoodit 
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ja mahdollisuuksien mukaan aineryhmät.
* 19 kuukauden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta

Or. en

Perustelu

Successful first reading amendment linked to the amendment of Article 28(5) intended to 
ensure data sharing and, where applicable, read-across from the grouping of substances in 
order to prevent duplicate animal testing and save costs for industry, particularly SMEs. 
(Davies)

Linked to the amendment by the same authors to Article 28(5). A list of phase-in substances 
that have been registered without pre-registration, and the chemical group to which such 
substances belong should also be published as early as possible to ensure data sharing and, 
where applicable, read-across from the grouping of substances in order to prevent duplicate 
animal testing and save costs for industry, particularly SMEs. (Lucas & others)

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 182
28 A ARTIKLA (uusi)

28 a artikla
Ainerekisteri

1. Kemikaalivirasto pitää yllä 
ainerekisteriä, jossa on 28 artiklan 
mukaiset tiedot.
2. Kemikaalivirasto julkaisee 
ainerekisterissä kuukauden kuluessa 28 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun määräajan 
päättymisestä kaikki ennakkorekisteröidyt 
aineet ilmoittaen seuraavat tiedot:
(a) aineen ja tarvittaessa aineryhmän nimi, 
mahdollinen Einecs- ja CAS-numero 
mukaan luettuna;  
(b) tarvittaessa valmistajan tai 
maahantuojan taikka ulkopuolisen 
edustajan nimi ja osoite, mikäli tähän on 
saatu suostumus 28 artiklan 1 kohdan b a 
alakohdan mukaisesti;
(c) lyhyt yleinen kuvaus yksilöidyistä 
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käyttötavoista sekä
(d) ensimmäinen määräaika kunkin aineen 
rekisteröinnille 23 artiklan mukaisesti.
3. Jos aineesta on esitetty jälki-
ilmoittamista koskeva pyyntö, 
kemikaalivirasto julkaisee viipymättä 
pyynnön vastaanottamisen jälkeen aineen 
ja tarvittaessa aineryhmän nimen, 
mahdollinen Einecs- ja CAS-numero 
mukaan luettuna.
4. Kemikaalivirasto saattaa kuukauden 
kuluessa 28 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
jälki-ilmoituksia koskevan määräajan 
päättymisestä ainerekisterin ajan tasalle 
lisäämällä siihen aineet, joista on saatu 
ennakkorekisteröintiä koskeva jälki-
ilmoitus.
5. Julkaistessaan ainerekisterin 1 ja 4 
kohdan mukaisesti kemikaalivirasto 
osoittaa julkaisun yhteydessä kaikille, joilla 
on hallussaan sellaisia selkärankaisilla 
tehtyjä tutkimuksia, jotka eivät ole julkisesti 
saatavilla, pyynnön antaa tietoja 
tutkimusten saatavuudesta.
6. Kaikki, joilla on hallussaan tällaisia 
tutkimuksia, voivat lähettää 
kemikaalivirastolle tietoja tutkimusten 
saatavuudesta kuuden kuukauden kuluessa 
ainerekisterin julkaisemisesta 4 kohdan 
mukaisesti, ja kemikaalivirasto sisällyttää 
nämä tiedot tietokantaan 28 artiklan 5 
kohdan mukaisesti. Tutkimuksia käytetään 
30 artiklan mukaisesti.

Or. en

(Palautetaan osittain ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 371)

Perustelu

Jatkokäyttäjä vaatii seuraavat tiedot aineesta, jota hän käyttää valmisteissaan: 
–
– aiotaanko aine rekisteröidä 
– kuka rekisteröi aineen 
– milloin aine rekisteröidään 
– mitkä käyttötavat on yksilöity
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Mikäli jatkokäyttäjä ei pääse käyttämään kaikkia näitä tietoja, hän saattaa vasta myöhäisessä 
vaiheessa joutua tekemisiin "rekisteröimättömyyden" tai "yksilöimättömän käytön" kanssa. 
Tästä johtuen hänelle jää liian vähän aikaa, jotta hän saisi tavarantoimittajansa 
harkitsemaan uudelleen rekisteröintiä tai täydentämään yksilöityjä käyttötapoja tai 
käynnistämään muutosprosessin (ilman rekisteröimätöntä ainetta).

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, Frédérique Ries, Ria Oomen-Ruijten, Richard Seeber

Tarkistus 183
29 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Kaikki valmistajat ja maahantuojat, jotka 
ovat toimittaneet tietoja kemikaalivirastolle 
28 artiklan mukaisesti samasta vaiheittain 
rekisteröitävästä aineesta, ovat osapuolina 
kyseistä ainetta koskevassa 
tietojenvaihtofoorumissa.

1. Kaikki valmistajat, maahantuojat ja 
jatkokäyttäjät, jotka ovat toimittaneet tietoja 
kemikaalivirastolle 26 artiklan mukaisesti 
samasta vaiheittain rekisteröitävästä 
aineesta, ovat osapuolina kyseistä ainetta 
koskevassa tietojenvaihtofoorumissa.

Or. en

Perustelu

Successful First Reading amendment. (Davies)

Downstream Users who have shared data should also overtly be recognised as having access 
to SIEF.  This right is actually implicitly recognised in Art 28 paragraph 6, which states that 
manufacturers, importers and downstream users may submit information on substances “with 
the intention of being part of the substance information exchange forum…”  It is further 
implicitly recognised in Art 30 paragraph 2 where “the Agency shall specify which registrant 
or downstream user shall perform the test” when SIEF participants cannot agree on which 
participant will conduct a test. (Oomen-Ruijten)

Für nachgeschaltete Anwender, die gemäß Art. 28  Nummer 6 des gemeinsamen Standpunktes 
notwendige Daten zur Registrierung beisteuern, muss in gleicher Weise auch eine Beteiligung 
an SIEFs möglich sein. Auch im Artikel 30 Nummer 2 sind nachgeschaltete Anwender im 
Rahmen der Registrierung spezifisch angesprochen. Dieser Änderungsantrag dient daher nur 
einer notwendigen Konsistenz des Verordnungstextes und zur Korrektur eines Fehlers, der 
offenbar bei den umfangreichen Änderungen bei der Erstellung des gemeinsamen 
Standpunktes aufgetreten ist. (Seeber)
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Tarkistus 184
29 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Kaikki valmistajat ja maahantuojat, jotka 
ovat toimittaneet tietoja kemikaalivirastolle 
28 artiklan mukaisesti samasta vaiheittain 
rekisteröitävästä aineesta, ovat osapuolina 
kyseistä ainetta koskevassa 
tietojenvaihtofoorumissa.

1. Kaikki valmistajat, maahantuojat ja 
formuloijat, jotka ovat toimittaneet tietoja 
kemikaalivirastolle 28 artiklan mukaisesti 
samasta asteittain rekisteröitävästä aineesta, 
ovat osapuolina kyseistä ainetta koskevassa 
tietojenvaihtofoorumissa.

Or. fr

Perustelu

"Formuloijilla" on myös oltava pääsy tietojenvaihtofoorumiin, jotta he voivat vaihtaa 
tietojaan riskeistä ja altistumisesta.

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

Tarkistus 185
30 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

1. Ennen testien suorittamista rekisteröintiin 
liittyvien tietovaatimusten täyttämiseksi 
tietojenvaihtofoorumin osapuolten on 
selvitettävä tiedustelemalla asiaa fooruminsa 
piirissä, onko asiaankuuluva tutkimus jo 
saatavilla. Jos jollakin foorumin osapuolella 
on hallussaan asiaankuuluva tutkimus, johon 
liittyy selkärankaisilla tehtyjä testejä, 
kyseisen foorumin osapuolen on pyydettävä 
kyseistä tutkimusta viimeistään ...**. Jos 
jollakin foorumin osapuolella on hallussaan 
asiaankuuluva tutkimus, johon ei liity 
selkärankaisilla tehtyjä testejä, foorumin 
osapuoli voi pyytää kyseistä tutkimusta 
viimeistään ...**.

1. Ennen testien suorittamista rekisteröintiin 
liittyvien tietovaatimusten täyttämiseksi 
tietojenvaihtofoorumin osapuolten on 
selvitettävä tiedustelemalla asiaa fooruminsa 
piirissä, onko asiaankuuluva tutkimus jo 
saatavilla, ja tutustumalla 
kemikaaliviraston 28 artiklan 5 kohdan ja 5 
kohdan a alakohdan mukaisesti 
julkaisemaan luetteloon. Jos jollakin 
foorumin osapuolella on hallussaan 
asiaankuuluva tutkimus, johon liittyy 
selkärankaisilla tehtyjä testejä, kyseisen 
foorumin osapuolen on pyydettävä kyseistä 
tutkimusta viimeistään ...**. Jos jollakin 
foorumin osapuolella on hallussaan 
asiaankuuluva tutkimus, johon ei liity 
selkärankaisilla tehtyjä testejä, foorumin 
osapuoli voi pyytää kyseistä tutkimusta 
viimeistään ...**.

Or. en
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(Palautetaan komission ehdotus muutettuna)

Perustelu

Liittyy 28 artiklan 5 kohtaan ja 28 artiklan5 kohdan a alakohtaan esitettyyn tarkistukseen. 
Jotta kaksinkertaiset eläinkokeet estetään ja säästetään teollisuuden, erityisesti pk-yritysten 
kustannuksia, tietojenvaihtofoorumia olisi vaadittava tutustumaan kemikaaliviraston 
julkaisemaan luetteloon tietojenvaihdon varmistamiseksi ja tarvittaessa muista aineryhmistä 
saatuihin tietoihin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek, Amalia Sartori

Tarkistus 186
30 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

1. Ennen testien suorittamista rekisteröintiin 
liittyvien tietovaatimusten täyttämiseksi 
tietojenvaihtofoorumin osapuolten on 
selvitettävä tiedustelemalla asiaa fooruminsa 
piirissä, onko asiaankuuluva tutkimus jo 
saatavilla. Jos jollakin foorumin osapuolella 
on hallussaan asiaankuuluva tutkimus, johon 
liittyy selkärankaisilla tehtyjä testejä, 
kyseisen foorumin osapuolen on pyydettävä 
kyseistä tutkimusta viimeistään ...**. Jos 
jollakin foorumin osapuolella on 
hallussaan asiaankuuluva tutkimus, johon 
ei liity selkärankaisilla tehtyjä testejä, 
foorumin osapuoli voi pyytää kyseistä 
tutkimusta viimeistään ...**.

1. Ennen testien suorittamista rekisteröintiin 
liittyvien tietovaatimusten täyttämiseksi
tietojenvaihtofoorumin osapuolten on 
selvitettävä tiedustelemalla asiaa fooruminsa 
piirissä, onko asiaankuuluva tutkimus jo 
saatavilla. Jos jollakin foorumin osapuolella 
on hallussaan asiaankuuluva tutkimus, johon 
liittyy tehtyjä testejä, kyseisen foorumin 
osapuolen on pyydettävä kyseistä tutkimusta 
viimeistään ...**.

Or. en

Perustelu

Kaikki testit (sekä selkärankaisilla että selkärangattomilla tehdyt) olisi jaettava. Tarkistus 
vastaa ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyä tarkistusta 149.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 187
30 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Ennen testien suorittamista 
rekisteröintiin liittyvien tietovaatimusten 

1. Ennen testien suorittamista rekisteröintiin 
liittyvien tietovaatimusten täyttämiseksi 
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täyttämiseksi tietojenvaihtofoorumin 
osapuolten on selvitettävä tiedustelemalla 
asiaa fooruminsa piirissä, onko 
asiaankuuluva tutkimus jo saatavilla. Jos 
jollakin foorumin osapuolella on hallussaan 
asiaankuuluva tutkimus, johon liittyy 
selkärankaisilla tehtyjä testejä, kyseisen 
foorumin osapuolen on pyydettävä kyseistä 
tutkimusta viimeistään ...**. Jos jollakin 
foorumin osapuolella on hallussaan 
asiaankuuluva tutkimus, johon ei liity 
selkärankaisilla tehtyjä testejä, foorumin 
osapuoli voi pyytää kyseistä tutkimusta 
viimeistään ...**.

tietojenvaihtofoorumin osapuolten on 
selvitettävä tiedustelemalla asiaa fooruminsa 
piirissä, onko asiaankuuluva tutkimus jo 
saatavilla. Jos jollakin foorumin osapuolella 
on hallussaan asiaankuuluva tutkimus, johon 
liittyy selkärankaisilla tehtyjä testejä, 
kyseisen foorumin osapuolen on pyydettävä 
kyseistä tutkimusta Jos jollakin foorumin 
osapuolella on hallussaan asiaankuuluva 
tutkimus, johon ei liity selkärankaisilla 
tehtyjä testejä, foorumin osapuoli voi pyytää 
kyseistä tutkimusta.

Kahden viikon kuluessa pyynnöstä 
tutkimuksen haltijan on toimitettava tositteet 
tutkimuksen kustannuksista sitä pyytäneelle 
osapuolelle (osapuolille). Tämän osapuolen 
(osapuolten) ja haltijan on pyrittävä kaikin 
keinoin varmistamaan, että tietojen 
yhteiskäytöstä aiheutuvat kustannukset 
määritetään tasapuolisella, avoimella ja 
syrjimättömällä tavalla. Tätä saatetaan 
helpottaa noudattamalla kustannusten 
jakamista koskevia ohjeita, jotka perustuvat 
kyseisiin periaatteisiin ja jotka 
kemikaalivirasto hyväksyy 76 artiklan 2 
kohdan f alakohdan mukaisesti. Jos he eivät 
pääse tällaiseen sopimukseen, kustannukset 
on jaettava tasan. Tutkimuksen haltijan on 
annettava lupa viitata täydelliseen 
tutkimusraporttiin rekisteröintiä varten 
kahden viikon kuluessa maksun 
vastaanottamisesta. Rekisteröijien on 
jaettava ainoastaan niitä tietoja koskevat 
kustannukset, jotka heidän on toimitettava 
rekisteröintivaatimustensa täyttämiseksi.

Kuukauden kuluessa pyynnöstä 
tutkimuksen haltijan on toimitettava tositteet 
tutkimuksen kustannuksista sitä pyytäneelle 
osapuolelle (osapuolille). Tämän osapuolen 
(osapuolten) ja haltijan on pyrittävä kaikin 
keinoin varmistamaan, että tietojen 
yhteiskäytöstä aiheutuvat kustannukset 
määritetään tasapuolisella, avoimella ja 
syrjimättömällä tavalla. Tätä saatetaan 
helpottaa noudattamalla kustannusten 
jakamista koskevia ohjeita, jotka perustuvat 
kyseisiin periaatteisiin ja jotka 
kemikaalivirasto hyväksyy 73 artiklan 2 
kohdan f alakohdan mukaisesti. Jos he eivät 
pääse tällaiseen sopimukseen, kustannukset 
on jaettava tasan. Tutkimuksen haltijan on 
annettava lupa viitata täydelliseen 
tutkimusraporttiin rekisteröintiä varten 
kahden viikon kuluessa maksun 
vastaanottamisesta. Rekisteröijien on 
jaettava ainoastaan niitä tietoja koskevat 
kustannukset, jotka heidän on toimitettava 
rekisteröintivaatimustensa täyttämiseksi.

Or. en

Perustelu

Yritysten tai muiden asianomaisten ei ole mahdollista pyytää kahden kuukauden kuluessa 
ennakkorekisteröityjä aineita koskevan luettelon julkaisemisesta kaikkien muiden 
tietojenvaihtofoorumin osapuolten asiaankuuluvia tutkimuksia. Vaiheittain rekisteröitävien 
aineiden osalta päätökset, jotka koskevat mahdollisia testejä, tehdään vasta silloin, kun 
aineen rekisteröintiin sovellettava määräaika on kulunut umpeen. Tämän vuoksi ei ole 
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tarpeen asettaa määräaikaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 188
30 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

1. Ennen testien suorittamista rekisteröintiin 
liittyvien tietovaatimusten täyttämiseksi 
tietojenvaihtofoorumin osapuolten on 
selvitettävä tiedustelemalla asiaa fooruminsa 
piirissä, onko asiaankuuluva tutkimus jo 
saatavilla. Jos jollakin foorumin osapuolella
on hallussaan asiaankuuluva tutkimus, johon 
liittyy selkärankaisilla tehtyjä testejä, 
kyseisen foorumin osapuolen on pyydettävä 
kyseistä tutkimusta viimeistään ...**. Jos 
jollakin foorumin osapuolella on hallussaan 
asiaankuuluva tutkimus, johon ei liity 
selkärankaisilla tehtyjä testejä, foorumin 
osapuoli voi pyytää kyseistä tutkimusta 
viimeistään ...**.

1. Ennen testien suorittamista rekisteröintiin 
liittyvien tietovaatimusten täyttämiseksi 
tietojenvaihtofoorumin osapuolten on 
selvitettävä tiedustelemalla asiaa fooruminsa 
piirissä, onko asiaankuuluva tutkimus jo 
saatavilla, ja tutustumalla 
kemikaaliviraston 28 artiklan 5 kohdan ja 5 
kohdan a alakohdan mukaisesti 
julkaisemaan luetteloon. Jos jollakin on 
hallussaan asiaankuuluva tutkimus, johon 
liittyy selkärankaisilla tehtyjä testejä, 
foorumin osapuolen on pyydettävä kyseistä 
tutkimusta viimeistään ...**. Jos jollakin 
foorumin osapuolella on hallussaan 
asiaankuuluva tutkimus, johon ei liity 
selkärankaisilla tehtyjä testejä, foorumin 
osapuoli voi pyytää kyseistä tutkimusta 
viimeistään ...**. 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella vähennetään eläinkokeita, ja se liittyy 28 artiklan 5 kohtaan ja 5 kohdan a 
alakohdan tarkistukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Amalia Sartori, Lena Ek

Tarkistus 189
30 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1a. Jos selkärankaisilla tehdyistä testeistä 
tai muista eläinkokeiden tekemistä 
mahdollisesti ehkäisevistä testeistä saatuja 
tietoja ei anneta kemikaalivirastolle, 
mahdollinen rekisteröijä menettää 
oikeutensa asianomaisen aineen 
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rekisteröimiseen.

Or. en

Perustelu

Tällä vaatimuksella vahvistetaan pakollisen tietojenvaihdon periaatetta. Tarkistus vastaa 
ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyä tarkistusta 151. (Ek)

Tarkistuksen esittäjä(t): Amalia Sartori, Lena Ek

Tarkistus 190
30 ARTIKLAN 1 B KOHTA (uusi)

1b. Jos toinen osallistuja (toiset osallistujat) 
ei (eivät) toimita tutkimusta 
kemikaaliviraston käyttöön, se (ne) ei 
(eivät) voi rekisteröidä ainettaan.

Or. en

Perustelu

Maksua suorittamattomilla rekisteröijillä ei saisi olla oikeutta rekisteröidä.  Tarkistus vastaa 
ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyä tarkistusta 152. (Ek)

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels, Anders Wijkman, Chris Davies

Tarkistus 191
30 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Jos kenelläkään tietojenvaihtofoorumin 
osapuolella ei ole saatavilla asiaankuuluvaa 
testejä sisältävää tutkimusta, yksi muiden 
puolesta toimiva foorumin osapuoli suorittaa 
ainoastaan yhden tutkimuksen 
tietovaatimusta kohti kussakin foorumissa. 
Osapuolten on ryhdyttävä kaikkiin 
kohtuullisiin toimiin päästäkseen 
kemikaaliviraston asettamassa määräajassa 
sopimukseen siitä, kuka suorittaa testin 
muiden osapuolten puolesta ja toimittaa 
tiivistelmän tai yksityiskohtaisen 
tutkimustiivistelmän kemikaalivirastolle. Jos 
sopimukseen ei päästä, kemikaalivirasto 

2. Jos kenelläkään ei ole saatavilla 
asiaankuuluvaa testejä sisältävää tutkimusta, 
yksi muiden puolesta toimiva foorumin 
osapuoli suorittaa ainoastaan yhden 
tutkimuksen tietovaatimusta kohti kussakin 
foorumissa. Osapuolten on ryhdyttävä 
kaikkiin kohtuullisiin toimiin päästäkseen 
kemikaaliviraston asettamassa määräajassa 
sopimukseen siitä, kuka suorittaa testin 
muiden osapuolten puolesta ja toimittaa 
tiivistelmän tai yksityiskohtaisen 
tutkimustiivistelmän kemikaalivirastolle. Jos 
sopimukseen ei päästä, kemikaalivirasto 
määrittää, kuka rekisteröijä tai jatkokäyttäjä 
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määrittää, kuka rekisteröijä tai jatkokäyttäjä 
suorittaa testin. Kaikki tutkimusta pyytäneet 
foorumin osapuolet osallistuvat tutkimuksen 
laatimisen kustannuksiin osuudella, joka 
vastaa osallistuvien mahdollisten 
rekisteröijien lukumäärää. Niillä osapuolilla, 
jotka eivät itse suorita tutkimusta, on oikeus 
saada täydellinen tutkimusraportti kahden 
viikon kuluessa maksun suorittamisesta 
tutkimuksen suorittaneelle osapuolelle.

suorittaa testin. Kaikki tutkimusta pyytäneet 
foorumin osapuolet osallistuvat tutkimuksen 
laatimisen kustannuksiin osuudella, joka 
vastaa osallistuvien mahdollisten 
rekisteröijien lukumäärää. Niillä osapuolilla, 
jotka eivät itse suorita tutkimusta, on oikeus 
saada täydellinen tutkimusraportti kahden 
viikon kuluessa maksun suorittamisesta 
tutkimuksen suorittaneelle osapuolelle.

Or. en

Perustelu

Liittyy 30 artiklan 1 kohtaan tehtyyn tarkistukseen. (Brepoels ja Wijkman).

Tällä vähennetään päällekkäisiä eläinkokeita. Liittyy 30 artiklan 1 kohtaan tehtyyn 
tarkistukseen. (Davies) 

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek

Tarkistus 192
32 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Sellaisen esineen tuottajan tai 
maahantuojan, joka sisältää 56 artiklan 
perusteiden mukaista ainetta, joka on 
tunnistettu 58 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
yli 0,1 painoprosentin pitoisuutena (p/p), on 
annettava esineen vastaanottajalle esineen 
turvallisen käytön mahdollistamiseksi 
riittävät tiedot, joihin sisältyy vähintään 
aineen nimi. Tämä velvollisuus on kaikilla 
esineiden vastaanottajilla toimitusketjussa

4. Sellaisen esineen tuottajan tai 
maahantuojan, joka sisältää 56 artiklan 
perusteiden mukaista ainetta, joka on 
tunnistettu 58 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
yli 0,1 painoprosentin pitoisuutena (p/p) 
esineen homogeenisessa osassa, on 
annettava esineen vastaanottajalle esineen 
turvallisen käytön mahdollistamiseksi 
riittävät tiedot, joihin sisältyy vähintään 
aineen nimi. Tämä velvollisuus on kaikilla 
esineiden vastaanottajilla toimitusketjussa.

Or. en

Perustelu

Tällä selvennetään 0,1 prosentin kynnyksen tulkintaa. Analoginen 7 kohdan 2 alakohdan b 
alakohtaan tehdyn tarkistuksen XX vastaavan osan kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter 
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Olajos

Tarkistus 193
33 A ARTIKLA (uusi)

33 a artikla
1. Liitteessä XIII luetellun aineen tai 
kyseistä ainetta sisältävän valmisteen tai 
tuotteen valmistajan tai maahantuojan on 
jatkokäyttäjän pyynnöstä annettava kaikki 
kohtuudella vaadittavat tiedot aineen 
vaikutuksista ihmisten terveyteen tai 
ympäristöön pyynnössä ilmaistun 
toiminnan ja käyttötarkoituksen 
yhteydessä.
2. Edellä 1 kohdassa määritelty 
ilmoitusvelvollisuus koskee soveltuvin osin 
toimitusketjun alkupäätä.
3. Jatkokäyttäjien, jotka lisäävät johonkin 
tuotteeseen ainetta tai valmistetta, josta 
vaaditaan käyttöturvallisuustiedote, ja
niiden, jotka myöhemmin käsittelevät 
tuotetta tai jalostavat sitä, on toimitettava 
käyttöturvallisuustiedote tuotteen tai sen 
johdannaisen kaikille vastaanottajille,  
kuluttajia lukuun ottamatta.
Kuluttajilla on oikeus pyytää valmistajalta 
tai maahantuojalta tietoa tämän 
valmistaman tai maahantuoman tuotteen 
sisältämistä aineista.
Valmistajien tai maahantuojien on 
pyynnöstä ja 30 työpäivän kuluessa 
tarjottava yksittäiselle kuluttajalle 
mahdollisuus saada maksutta 
yksityiskohtaista tietoa näiden valmistamiin 
tai maahantuomiin tuotteisiin sisältyvien 
aineiden turvallisuudesta ja käytöstä.

Or. en

Perustelu

Jotta varmistetaan, että jatkokäyttäjät tai kuluttajat saavat tarvittavat tiedot aineista tai 
esineistä, jotka sisältävät tällaista ainetta, tämä artikla on tarpeen. Ainoastaan silloin, kun 
tiedot annetaan käyttöön, on mahdollista arvioida aineen vaikutuksia ihmisten terveyteen tai 
ympäristöön pyynnössä ilmaistun toiminnan tai käyttötarkoituksen yhteydessä. 
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Ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus 366. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter 
Olajos

Tarkistus 194
33 A ARTIKLA (uusi)

33 a artikla
1. Tavarantoimittajien, jotka lisäävät 
johonkin tuotteeseen ainetta tai valmistetta, 
josta vaaditaan käyttöturvallisuustiedote, ja 
niiden, jotka myöhemmin käsittelevät 
tuotetta tai jalostavat sitä, on toimitettava 
seuraavat tiedot tuotteen tai sen 
johdannaisen kaikille vastaanottajille, ellei 
32 artiklan 4 kohdasta muuta johdu. 
Samoja velvoitteita sovelletaan tuotteiden 
maahantuojiin. 
(i) edellä olevan 31 artiklan mukainen 
käyttöturvallisuustiedote (-tiedotteet) ja/tai
(ii) mikäli käyttöturvallisuustiedotetta ei 
vaadita, vähintään kaikki olennaiset 32 
artiklan 1 kohdan kattamat tiedot.  
2. Tuotteen valmistajan tai maahantuojan 
on pyynnöstä toimitettava kuluttajalle tiedot 
valmistamastaan tai maahantuomastaan 
tuotteesta.
Valmistajien tai maahantuojien on 
pyynnöstä ja 30 työpäivän kuluessa 
tarjottava yksittäiselle kuluttajalle 
mahdollisuus saada maksutta 
yksityiskohtaista tietoa näiden valmistamiin 
tai maahantuomiin tuotteisiin sisältyvien 
aineiden turvallisuudesta ja käytöstä.

Or. en

Perustelu

Ensimmäisessä käsittelyssä esitetyt tarkistukset 166 ja 366. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa, Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan 
Jørgensen, Åsa Westlund, Lena Ek

Tarkistus 195
33 A ARTIKLA (uusi)

33 a artikla
1. Tavarantoimittajien, jotka lisäävät 
johonkin tuotteeseen ainetta tai valmistetta, 
josta vaaditaan käyttöturvallisuustiedote, ja 
niiden, jotka myöhemmin käsittelevät 
tuotetta tai jalostavat sitä, on toimitettava 
seuraavat tiedot tuotteen tai sen 
johdannaisen kaikille vastaanottajille, ellei 
32 artiklan 4 kohdasta muuta johdu. 
Samoja velvoitteita sovelletaan tuotteiden 
maahantuojiin. 
(i) edellä olevan 31 artiklan mukainen 
käyttöturvallisuustiedote (-tiedotteet) ja/tai
(ii) mikäli käyttöturvallisuustiedotetta ei 
vaadita, vähintään kaikki olennaiset 32 
artiklan 1 kohdan kattamat tiedot.  
2. Tuotteen valmistajan tai maahantuojan 
on pyynnöstä toimitettava kuluttajalle tiedot 
valmistamastaan tai maahantuomastaan 
tuotteesta.
Valmistajien tai maahantuojien on 
pyynnöstä ja 15 työpäivän kuluessa 
tarjottava yksittäiselle kuluttajalle 
mahdollisuus saada maksutta 
yksityiskohtaista tietoa näiden valmistamiin 
tai maahantuomiin tuotteisiin sisältyvien 
aineiden turvallisuudesta ja käytöstä.

Or. en

Perustelu

Valmistajien, jälleenmyyjien ja kuluttajien olisi voitava saada selville, sisältyykö tuotteeseen 
erityisiä aineita. Tiedot toimitetaan ainoastaan pyynnöstä, mikä tekee prosessista 
yksinkertaisen ja toimivan.

Se ei aiheuta minkäänlaista ylimääräistä taakkaa järjestelmälle, koska jälleenmyyjillä ja 
kuluttajilla on ainoastaan oikeus pyytää tietoja, joita REACHin mukaisesti jo toimitetaan.  

Tämä tarkistus on parannettu versio kompromissipaketista, joka koskee tietojen saatavuutta / 
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avoimuutta ja josta poliittisten ryhmien enemmistö on sopinut (Euroopan parlamentin 
tarkistus 366).

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 196
36 ARTIKLAN 3 KOHDAN 1 JA 2 ALAKOHTA

3. Rekisteröityjen aineiden osalta 
valmistajan, maahantuojan tai jatkokäyttäjän 
on noudatettava 14 artiklassa säädettyjä 
velvollisuuksia joko ennen kuin hän 
seuraavan kerran toimittaa ainetta 
sellaisenaan tai valmisteessa tämän artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun pyynnön esittäneelle 
jatkokäyttäjälle, edellyttäen että pyyntö on 
esitetty vähintään yhtä kuukautta ennen 
toimitusta tai yhden kuukauden kuluessa 
pyynnöstä, sen mukaan kumpi näistä 
ajankohdista on myöhäisempi.

3. Rekisteröityjen aineiden osalta 
valmistajan, maahantuojan tai jatkokäyttäjän 
on noudatettava 13 artiklassa säädettyjä 
velvollisuuksia joko ennen kuin hän 
seuraavan kerran toimittaa ainetta 
sellaisenaan tai valmisteessa tämän artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun pyynnön esittäneelle 
jatkokäyttäjälle, edellyttäen että tällaista 
käyttötapaa tuetaan ja että pyyntö on 
esitetty vähintään yhtä kuukautta ennen 
toimitusta tai yhden kuukauden kuluessa 
pyynnöstä, sen mukaan kumpi näistä 
ajankohdista on myöhäisempi.

Vaiheittain rekisteröitävien aineiden osalta 
valmistajan, maahantuojan tai jatkokäyttäjän 
on noudatettava tätä pyyntöä ja 14 artiklassa 
säädettyjä velvollisuuksia ennen 23 
artiklassa säädettyä asianomaista 
määräaikaa, edellyttäen että jatkokäyttäjä 
esittää pyyntönsä vähintään 12 kuukautta 
ennen kyseistä määräaikaa.

Vaiheittain rekisteröitävien aineiden osalta 
valmistajan, maahantuojan tai jatkokäyttäjän 
on noudatettava tätä pyyntöä ja 13 artiklassa 
säädettyjä velvollisuuksia ennen 21 
artiklassa säädettyä asianomaista 
määräaikaa, edellyttäen että tällaista 
käyttötapaa tuetaan ja että jatkokäyttäjä 
esittää pyyntönsä vähintään 12 kuukautta 
ennen kyseistä määräaikaa.

Or. en

Perustelu

Valmistajan tai tavarantoimittajan on noudatettava 13 artiklan mukaisia velvoitteita, jotka 
koskevat hänen tällä hetkellä tukemiaan käyttötapoja. Muuten hänen olisi harkittava kaikkia 
käyttötapoja, jotka jatkokäyttäjä ilmoittaa riippumatta siitä, tukeeko hän sitä vai ei.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, Gyula 
Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Lena Ek

Tarkistus 197
36 ARTIKLAN 4 KOHDAN C ALAKOHTA
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c) jatkokäyttäjä käyttää ainetta tai 
valmistetta yhteensä alle yhden tonnin 
vuodessa;

Poistetaan.

Or. en

(New amendment - Rule 62(2)(c)), linked to recital 54)

Perustelu

As a result of the 1 tonne threshold introduced by Council, downstream users would only have 
to prepare a chemical safety report (CSR) for uses >1 tonne, if not covered by the CSR of the 
manufacturer. No such use threshold is foreseen for the CSR by manufacturers. This new 
clause would create a perverse incentive for manufacturers to exclude uses below 1 tonne 
from their CSR, as it would not result in any obligations for downstream users. This creates a 
serious loophole with regard to safety information for small uses. (Schlyter & others)

Establishing a 1 tpa threshold would create a serious loophole for many uses of chemicals. 
Deleting the threshold of 1 tpa ensures that the downstream users have the right to obtain the 
safety information from the manufacturers in order to handle the substance safely and 
improve their products. (Hegyi & others, Ek) 

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 198
36 ARTIKLAN 8 A KOHTA (uusi)

8a. Ellei IX osaston 1–8 kohdista muuta 
johdu, jatkokäyttäjien olisi vältettävä 58 
artiklassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti yksilöityjen huolta aiheuttavien 
aineiden käyttöä joko yksinään, 
valmisteissa tai suuren yleisön käyttöön 
tarkoitetuissa tuotteissa, ellei pystytä 
osoittamaan, että
a) aineen pitoisuus alittaa 0,1 prosentin 
rajan tai
b) aineen käyttö ei aiheuta tarpeetonta 
vaaraa ihmisten terveydelle tai ympäristölle 
tai
c) teknisesti ja taloudellisesti 
toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja, joista 
aiotun käytön yhteydessä aiheutuu 
vähäisempi riski ihmisille tai ympäristölle, 
ei ole käytettävissä. 
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 199
36 ARTIKLAN 8 A KOHTA (uusi)

8 a. Ellei IX osaston 1–8 kohdista muuta 
johdu, jatkokäyttäjien olisi pyrittävä 
välttämään 58 artiklassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti yksilöityjen huolta 
aiheuttavien aineiden käyttöä joko 
yksinään, valmisteissa tai suuren yleisön 
käyttöön tarkoitetuissa tuotteissa, ellei 
pystytä osoittamaan, että
a) aineen pitoisuus alittaa 0,1 prosentin 
rajan yhdenmukaisesti tämän asetuksen 14 
artiklan 2 kohdan ja 55 artiklan 6 kohdan 
mukaisesti tai
b) aineen käyttö ei aiheuta 
käyttöturvallisuustiedotteen mukaisesti 
tarpeetonta vaaraa ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle tai
c) teknisesti ja taloudellisesti kelvollisia 
vaihtoehtoja, joista aiheutuu vähäisempi 
riski ihmisille tai ympäristölle, ei ole 
käytettävissä. 
d) korvaava aine on yhden 
tavarantoimittajan hallinnassa.

Or. en

Perustelu

Tätä tarkistusta ehdotetaan, jotta neuvoston kanssa päästäisiin kompromissiin korvaamista 
koskevista kysymyksistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle, Amalia Sartori

Tarkistus 200
37 A ARTIKLA (uusi)

37 a artikla
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Pk-yritysten tietojenilmoitusvelvollisuutta 
koskeva menettely

1. Kun jatkokäyttäjä on tämän asetuksen 3 
artiklan 34 kohdassa tarkoitettu pieni tai 
keskisuuri yritys, siihen sovelletaan 37 
artiklan mukaista ilmoitusmenettelyä, 
lukuun ottamatta 2 kohdan f alakohdassa 
sekä 3, 4 ja 5 kohdassa lueteltuja 
poikkeuksia.
2. Jos kemikaalivirasto pitää 
selkärankaisille ja muille kuin 
selkärankaisille tehtäviä lisätestejä
tarpeellisena, se suorittaa ne 
mahdollisuuksien mukaan olemassa 
olevilla testausmenetelmillä.
3. Jos edellisessä kohdassa tarkoitettuja 
testausmenetelmiä ei ole vielä olemassa, 
kemikaalivirasto valtuuttaa sen 
jäsenvaltion, jossa pk-yrityksen 
päätoimipaikka sijaitsee, suorittamaan 
testit. Turvallisuusarviointia varten 
käyttökelpoiset testit ilmoitetaan pk-
yritykselle, kun testit on suoritettu.
4. Virasto ilmoittaa kiireellisesti hakijalle 
(pk-yritykselle) sekä jäsenvaltiolle jossa pk 
yrityksen päätoimipaikka sijaitsee, jos testit 
ovat negatiivisia, jotta testatun aineen 
käyttö keskeytetään. 
5. Jatkokäyttäjän on saatettava nämä tiedot 
ajan tasalle viipymättä, jos 1 kohdan 
mukaisesti toimitettuihin tietoihin tulee 
muutos.
6. Jatkokäyttäjän on ilmoitettava 
kemikaalivirastolle kemikaaliviraston 108 
artiklan mukaisesti vahvistamassa 
muodossa, jos hänen aineelle antamansa 
luokitus eroaa hänen tavarantoimittajansa 
tekemästä luokituksesta.
7. Tietojen ilmoittamista 1–6 kohdan 
mukaisesti ei vaadita sellaisesta aineesta, 
jota jatkokäyttäjä käyttää sellaisenaan tai 
valmisteessa vähemmän kuin yhden tonnin 
vuodessa.
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Or. en

Perustelu

Tämän erityisen pk-yrityksiä koskevan menettelyn avulla yritysten on mahdollista suojella 
kemiallisten aineiden erityiskäyttöä koskevia teollisuussalaisuuksiaan. Antmalla 
kemikaalivirastolle erityisen tehtävän se rajoittaa tarpeettomia testejä. (Doyle)

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, Frieda Brepoels, Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud 
Breyer

Tarkistus 201
39 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Kemikaaliviraston on tutkittava kaikki 
rekisteröintiasiakirjoissa tai jatkokäyttäjien 
raporteissa esitetyt testausehdotukset, joiden 
tarkoituksena on tuottaa aineesta liitteissä IX 
ja X täsmennetyt tiedot. Etusija on annettava 
niiden aineiden rekisteröinneille, joilla on tai 
saattaa olla PBT- tai vPvB-aineiden 
ominaisuuksia taikka herkistäviä ja/tai 
syöpää aiheuttavien, perimää vaurioittavien 
tai lisääntymiselle vaarallisten aineiden 
(CMR-aineet) ominaisuuksia, tai niiden 
direktiivin 67/548/ETY mukaisesti 
vaarallisiksi luokiteltujen aineiden 
rekisteröinneille, joita valmistetaan tai 
tuodaan maahan yli 100 tonnia vuodessa ja 
joiden käyttötavat johtavat laajaan ja 
hajanaiseen altistumiseen.

1. Kemikaaliviraston on tutkittava kaikki 
rekisteröintiasiakirjoissa tai jatkokäyttäjien 
raporteissa esitetyt testausehdotukset, joiden 
tarkoituksena on tuottaa aineesta liitteissä 
V–VIII täsmennetyt selkärankaisten 
testausta koskevat tiedot, joihin sisältyvät 
selkärankaisille eläimille tehtävät testit. 
Etusija on annettava niiden aineiden 
rekisteröinneille, joilla on tai saattaa olla 
PBT- tai vPvB-aineiden ominaisuuksia 
taikka herkistäviä ja/tai syöpää aiheuttavien, 
perimää vaurioittavien tai lisääntymiselle 
vaarallisten aineiden (CMR-aineet) 
ominaisuuksia, tai niiden direktiivin 
67/548/ETY mukaisesti vaarallisiksi 
luokiteltujen aineiden rekisteröinneille, joita 
valmistetaan tai tuodaan maahan yli 100 
tonnia vuodessa ja joiden käyttötavat 
johtavat laajaan ja hajanaiseen altistumiseen.

Or. en

Perustelu

Tällä vähennetään eläinkokeita. Menestyksekkäällä ensimmäisen käsittelyn tarkistuksella 175 
pyrittiin varmistamaan, että eläinkokeita tehdään vain kun on ehdottoman välttämätöntä.
(Davies)

Eläinkokeiden estämiseksi ja alan ja etenkin pk-yritysten kustannusten säästämiseksi ja siksi, 
että eläinkokeista saatavia tietoja olisi esitettävä vain, jos se on aineen turvallisuusarvioinnin 
kannalta välttämätöntä, kemikaaliviraston olisi myös käsiteltävä kaikki liitteissä VII ja VIII 
yksilöityjen tietojen saamiseksi esitettävät testausehdotukset. Ensimmäisen käsittelyn tarkistus 
175.  (Brepoels, Lucas ja muut)
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Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Tarkistus 202
39 ARTIKLAN 2 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

2. Kemikaaliviraston on 1 kohdassa 
tarkoitetun tarkastelun perusteella laadittava 
jokin seuraavista päätöksistä, ja kyseinen 
päätös on tehtävä 49 ja 50 artiklassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti:

2. Kemikaaliviraston on 1, 1 a ja 1 
b kohdassa tarkoitetun tarkastelun 
perusteella laadittava jonkin seuraavista 
päätöksistä, ja kyseinen päätös on tehtävä 
49 ja 50 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti:

Or. en

(Palautetaan komission ehdotus muutettuna)

Perustelu

Tällä varmistetaan yhdenmukaisuus esittelijän tekemien tarkistusten 22 ja 23 kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund, Evangelia Tzampazi, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, 

Urszula Krupa

Tarkistus 203
40 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Rekisteröijän on toimitettava vaaditut 
tiedot kemikaalivirastolle.

4. Rekisteröijän on toimitettava vaaditut 
tiedot kemikaalivirastolle viraston 
asettamassa kohtuullisessa määräajassa.
Määräaika ei saa ylittää kuutta kuukautta. 
Kemikaaliviraston on peruutettava 
rekisteröintinumero, jos rekisteröijä ei 
toimita vaadittuja tietoja asetettuun 
määräaikaan mennessä.

Or. en

Perustelu

Neuvosto on jättänyt antamatta selvän tietojen toimittamista koskevan määräajan, vaikka 
parlamentti oli sitä ehdottanut tarkistuksessa 180. (Hegyi, Tzampazi, Krupa ja muut)
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Rekisteröijä on saattanut läpäistä 20 artiklassa säädetyn täydellisyystarkastuksen, vaikka 
tietojen toimittamista koskevia vaatimuksia ei olisi täytetty. Tietojen toimittamista koskevien 
vaatimusten noudattamatta jättämisellä olisi oltava selvät seuraukset. Rekisteröijillä olisi 
oltava korkeintaan yksi mahdollisuus korkeintaan kuuden kuukauden kuluessa korjata 
puutteelliset rekisteröinnit. Tällä voitaisiin varmistaa hyvä laatu ja välttää loputtomat kiistat 
viranomaisten ja rekisteröijien välillä. Sanamuoto on yhdenmukainen 20 artiklassa säädettyä 
täydellisyystarkastusta koskevien määräysten kanssa (Schlyter ja muut).

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 204
40 ARTIKLAN 7 KOHTA

7. Komissio voi kemikaalivirastoa kuultuaan 
tehdä päätöksen muuttaa valittavien 
asiakirja-aineistojen prosenttimäärää ja 
muuttaa tai lisätä 5 kohdan perusteita 132 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

7. Komissio voi kemikaalivirastoa kuultuaan 
tehdä päätöksen muuttaa valittavien 
asiakirja-aineistojen prosenttimäärää ja 
muuttaa tai lisätä 5 kohdan perusteita 132 
artiklan 3 a kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, jotta teksti voidaan saattaa vastaamaan uuden "komitologiapäätöksen" 
määräyksiä ja erityisesti jotta tavanomainen "sääntelykomiteamenettely" voidaan korvata 
tarkastelevalla sääntelykomitealla, koska kyseiset toimenpiteet ovat yleisluonteisia 
toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on muuttaa lainsäädäntöluonnoksen vähemmän keskeisiä 
elementtejä. 

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

Tarkistus 205
42 ARTIKLAN 2 KOHDAN A JA B ALAKOHTA

a) viimeistään ...* kaikista niistä 
rekisteröinneistä, jotka vastaanotetaan 
viimeistään ...** ja jotka sisältävät 
testausehdotuksia, joiden tarkoituksena on 
täyttää liitteissä IX ja X olevat 
tietovaatimukset;

a) viimeistään ...* kaikista niistä 
rekisteröinneistä, jotka vastaanotetaan 
viimeistään ...** ja jotka sisältävät 
testausehdotuksia, joiden tarkoituksena on 
täyttää liitteissä VII–X olevat 
tietovaatimukset;

b) viimeistään ...*** kaikista niistä 
rekisteröinneistä, jotka vastaanotetaan 

b) viimeistään ...* kaikista niistä 
rekisteröinneistä, jotka vastaanotetaan 
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viimeistään ...**** ja jotka sisältävät 
testausehdotuksia, joiden tarkoituksena on 
täyttää ainoastaan liitteessä IX olevat 
tietovaatimukset;

viimeistään ...** ja jotka sisältävät 
testausehdotuksia, joiden tarkoituksena on 
täyttää liitteissä VII–IX olevat 
tietovaatimukset;

Or. en

(Tarkistus 186 – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Liittyy samojen tekijöiden esittämään tarkistukseen, joka koskee 39 artiklan 1 kohtaa. 
Eläinkokeiden estämiseksi ja alan ja etenkin pk-yritysten kustannusten säästämiseksi ja siksi, 
että eläinkokeista saatavia tietoja olisi esitettävä vain, jos se on aineen turvallisuusarvioinnin 
kannalta välttämätöntä, kemikaaliviraston olisi myös käsiteltävä kaikki liitteissä VII ja VIII 
yksilöityjen tietojen saamiseksi esitettävät testausehdotukset.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 206
46 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Jotta varmistettaisiin yhdenmukainen 
lähestymistapa lisätietoja koskeviin 
pyyntöihin, kemikaalivirasto seuraa 45 
artiklan mukaisesti tehtyjä päätösluonnoksia 
ja kehittää perusteita ja etusijajärjestystä. 
Tarvittaessa voidaan antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä 132 artiklan 3 
kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

2. Jotta varmistettaisiin yhdenmukainen 
lähestymistapa lisätietoja koskeviin 
pyyntöihin, kemikaalivirasto seuraa 45 
artiklan mukaisesti tehtyjä päätösluonnoksia 
ja kehittää perusteita ja etusijajärjestystä. 
Tarvittaessa voidaan antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä 132 artiklan 3 a 
kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, jotta teksti voidaan saattaa vastaamaan uuden "komitologiapäätöksen" 
määräyksiä ja erityisesti jotta tavanomainen "sääntelykomiteamenettely" voidaan korvata 
tarkastelevalla sääntelykomitealla, koska kyseiset toimenpiteet ovat yleisluonteisia 
toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on muuttaa lainsäädäntöluonnoksen vähemmän keskeisiä 
elementtejä. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, Frieda 
Brepoels, Anders Wijkman, Philippe Busquin, Dan Jørgensen

Tarkistus 207
49 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Kemikaaliviraston on annettava 39, 40 tai 
45 artiklan mukainen päätösluonnos tiedoksi 
asianomaiselle rekisteröijälle (rekisteröijille) 
tai jatkokäyttäjälle (jatkokäyttäjille) ja 
kerrottava heille heidän oikeudestaan esittää 
huomautuksia 30 päivän kuluessa 
päätösluonnoksen vastaanottamisesta. Jos 
asianomainen rekisteröijä (rekisteröijät) tai 
jatkokäyttäjä (jatkokäyttäjät) haluavat esittää 
huomautuksia, he esittävät ne
kemikaalivirastolle. Kemikaalivirasto 
ilmoittaa puolestaan viipymättä 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
huomautusten toimittamisesta. 
Toimivaltainen viranomainen (45 artiklan 
nojalla tehtyjen päätösten osalta) ja 
kemikaalivirasto (39 ja 40 artiklan nojalla 
tehtyjen päätösten osalta) ottavat huomioon 
kaikki vastaanotetut huomautukset, ja ne 
voivat muuttaa päätösluonnosta vastaavasti.

1. Kemikaaliviraston on annettava 39, 40 tai 
45 artiklan mukainen päätösluonnos sekä 
mahdolliset sidosryhmien ja Euroopan 
vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien 
keskuksen (ECVAM) huomautukset 
tiedoksi asianomaiselle rekisteröijälle 
(rekisteröijille) tai jatkokäyttäjälle 
(jatkokäyttäjille) ja kerrottava heille heidän 
oikeudestaan esittää huomautuksia 30 päivän 
kuluessa päätösluonnoksen 
vastaanottamisesta. Jos asianomainen 
rekisteröijä (rekisteröijät) tai jatkokäyttäjä 
(jatkokäyttäjät) haluavat esittää 
huomautuksia, he esittävät ne 
kemikaalivirastolle. Kemikaalivirasto 
ilmoittaa puolestaan viipymättä 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
huomautusten toimittamisesta. 
Toimivaltainen viranomainen (45 artiklan 
nojalla tehtyjen päätösten osalta) ja 
kemikaalivirasto (39 ja 40 artiklan nojalla 
tehtyjen päätösten osalta) ottavat huomioon 
kaikki vastaanotetut huomautukset, ja ne 
voivat muuttaa päätösluonnosta vastaavasti.

Or. en

(Tarkistus 206 – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Avoimuussyistä ECVAMin ja muiden sidosryhmien huomautukset olisi myös julkaistava. 
(Lucas ja muut)

Ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus 206. Liittyy 39 artiklan 1 kohtaan, 1 kohdan a 
alakohtaan ja 2 kohtaan esitettyihin tarkistuksiin. (Brepoels ja Wijkman)


