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Neuvoston 27 päivänä kesäkuuta 2006 vahvistama yhteinen kanta 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))

Neuvoston yhteinen kanta Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, Lena Ek + Urszula Krupa + Guido Sacconi

Tarkistus 208
54 ARTIKLA

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

Tämän osaston tavoitteena on taata, että 
erityistä huolta aiheuttavat aineet 
korvataan mahdollisuuksien mukaan 
soveltuvilla vaihtoehtoisilla aineilla tai 
tekniikoilla. Jos vaihtoehtoja ei ole 
saatavilla ja jos kyseisen aineen käytöstä 
yhteiskunnalle koituva hyöty ylittää 
merkittävästi siihen liittyvän riskin, tämän 
osaston tavoitteena on taata, että erityistä 
huolta aiheuttavien aineiden riskejä 
valvotaan asianmukaisesti ja että niiden 
vaihtoehtojen käyttöä rohkaistaan. Tämän 
osaston määräykset perustuvat ennalta 
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varautumisen periaatteeseen.

Or. en

(Tarkistus 214 - ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Lupamenettelyn tarkoituksena on varmistaa ihmisen terveyden ja ympäristön suojelu. (Davies 
& Ek)

Lupamenettelyn tarkoituksena on varmistaa ihmisen terveyden ja ympäristön suojelu. EP:n 
tarkistus 214 esitetään uudelleen. (Krupa)

Sisämarkkinoiden korostaminen on poistettava. REACH sisältää sellaisenaan vapaata 
liikkuvuutta koskevan lausekkeen (128 artikla), joka perustuu sisämarkkinoita koskevaan 
perustamissopimuksen oikeusperustaan. Tämä erityinen otsikko koskee niiden kemikaalien 
käytön sallimista, joiden tiedetään olevan vahingollisia tietyissä erityisolosuhteissa 
käytettyinä. Ennaltavarautumisen periaate mainitaan REACHin yleisissä säännöksissä, mutta 
on erityisen tärkeää käyttää mainittua periaatetta lupamenettelyä koskevien sääntöjen 
yhteydessä. (Sacconi)

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, Lena Ek

Tarkistus 209
55 ARTIKLAN 4 KOHTA

Edellä 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin 
aineiden käyttötarkoituksiin:

Edellä 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin 
aineiden käyttötarkoituksiin:

a) käyttö direktiivin 91/414/ETY 
soveltamisalaan kuuluvissa 
kasvinsuojeluaineissa;

a) käyttö direktiivin 91/414/ETY 
soveltamisalaan kuuluvissa 
kasvinsuojeluaineissa;

b) käyttö direktiivin 98/8/EY 
soveltamisalaan kuuluvissa biosidituotteissa;

b) käyttö direktiivin 98/8/EY 
soveltamisalaan kuuluvissa biosidituotteissa;

c) käyttö bensiinin ja dieselpolttoaineiden 
laadusta 13 päivänä lokakuuta 1998 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 98/70/EY 
soveltamisalaan kuuluvana 
moottoripolttoaineena;
d) käyttö polttoaineena siirrettävissä tai 
kiinteissä mineraaliöljytuotteiden 
polttolaitoksissa sekä käyttö polttoaineena 
suljetuissa järjestelmissä.
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Or. en

Perustelu

Poikkeukset on rajoitettava minimiin eri materiaalien välisen kilpailun vääristymisen 
estämiseksi ja sen mahdollistamiseksi, että erityistä huolta aiheuttavat kemikaalit ja niiden 
turvalliset vaihtoehdot voidaan tunnistaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland, Anne Laperrouze, Françoise Grossetête

Tarkistus 210
55 ARTIKLAN 4 KOHDAN D A ALAKOHTA (uusi)

d a) luonnossa raaka-aineina esiintyvien 
malmeihin ja rikasteisiin, jotka eivät ole 
yleisesti myytävillä ja jotka on tarkoitettu 
käytettäviksi ainoastaan direktiivin 
96/61/EY mukaisissa laitoksissa.

Or. en

Perustelu

Useat sekä orgaaniset että epäorgaaniset raaka-aineet sisältävät syöpää aiheuttavia, perimää 
vaurioittavia tai lisääntymiselle vaarallisia aineita luonnollisessa muodossa luokittelujen 
mukaisina määrinä. Luonnossa esiintyviä raaka-aineita käytetään metalliteollisuudessa. 
Näihin laitoksiin sovelletaan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen 
yhtenäistämistä koskevaa lainsäädäntöä (direktiivi 96/61/EY) ja muuta työntekijöiden ja 
ympäristön suojelun koskevaa yhteisön lainsäädäntöä; tuotteet ja jätevirrat pysyvät REACHin 
ja jätehuoltolainsäädännön piirissä. Niiden auheuttamia riskejä valvotaan asianmukaisesti: 
57 artiklan 2 kohta sisältää poikkeukset. Kemiallisten yhdisteiden vaihtelevuuden vuoksi 
tämän tarkistuksen vältetään tuhansien hyödyttömien tiedostojen laatiminen (järjestelmän 
ylikuormittuminen) ja varmistetaan toimivuus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer, Anne Laperrouze, Georgs Andrejevs, Mojca Drčar 
Murko, Marios Matsakis, Vittorio Prodi

Tarkistus 211
55 ARTIKLAN 4 KOHDAN D B ALAKOKOHTA (uusi)

d b) paristoissa ja akuissa oleviin aineisiin 
direktiivissä (2006/xx/EY) tarkoitetulla 
tavalla

Or. en
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Perustelu

Äskettäin hyväksytty paristoja ja akkuja koskeva direktiivi varmistaa suunnittelussa ja 
valmistuksessa käytettävien aineiden tiukan rajoittamisen ja määrää tuottajat vastuuseen 
jätteen keräämisestä ja kierrätyksestä. Lisäksi ne paristoissa käytetyt aineet, jotka 
mahdollisesti saattaisivat olla vaarallisia ihmisen terveydelle, ovat jo riskien arvioinnin 
alaisia, minkä vuoksi ne täyttävät jo ennalta REACHin tiukat testivaatimukset.

Lainsäädännön päällekkäisyyden ja hallinnollisen rasituksen välttämiseksi paristoissa 
käytettävä aineet olisi vapautettava lupamenettelyn soveltamisesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 212
55 ARTIKLAN 5 KOHTA

Niiden aineiden osalta, jotka ovat 
luvanvaraisia ainoastaan sen vuoksi, että 
ne täyttävät 56 artiklan a, b, tai c kohdan 
mukaiset perusteet, tai sen vuoksi, että ne 
tunnistetaan 56 artiklan f kohdan 
mukaisesti ainoastaan ihmisten terveydelle 
aiheutuvien vaarojen takia, tämän artiklan 
1 ja 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin 
käyttötarkoituksiin:

Poistetaan.

a) käyttö direktiivin 76/768/ETY 
soveltamisalaan kuuluvissa kosmeettisissa 
valmisteissa;
b) käyttö asetuksen (EY) N:o 1935/2004 
soveltamisalaan kuuluvissa 
elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin 
joutuvissa tarvikkeissa.

Or. en

(Tarkistus 471/rev. osittain - ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Lupamenettelyn soveltamisalaan ei tulisi tehdä mitään rajoituksia.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi + Urszula Krupa + Chris Davies, Lena Ek

Tarkistus 213
55 A ARTIKLA (uusi)

55 a artikla
 Lupamenettelyn alaisten aineiden luettelo

Aineet, joiden tiedetään täyttävän 56 
artiklassa vahvistetut perusteet, 
luetteloidaan lupamenettelyn 
käynnistämiseen saakka liitteessä XIV 
olevassa a kohdassa. Lupamenettelyn 
käynnistämisen jälkeen kyseiset aineet 
luetteloidaan 57 artiklan 1 kohdassa 
vahvistettua menettelyä noudattaen 
liitteessä XIV olevassa b kohdassa.

Or. en

(Tarkistus 215 - ensimmäinen käsittely)

Perustelu

In order to increase transparency, stimulate voluntary measures by downstream users and 
innovation towards safer alternatives, all substances that meet the criteria of very high 
concern should be added immediately to a candidate list for authorisation (=Annex XIVa).

Subsequently, following the priority setting by the agency, substances will be moved to Annex 
XIVb, in which sunset dates and deadlines for applications for authorisation would be set. 
(Sacconi)

In order to help SMEs in their mid to long-term investment planning, reduce bureaucracy, 
stimulate innovation towards safer alternatives and voluntary measures and increase 
transparency, all substances that meet the criteria of very high concern should be added 
immediately to a candidate list for authorisation (Annex XIV (a)). This is a much clearer and 
straightforward procedure than what the Council has proposed. EP amendments 215, 216 
(relevant part), 219, 223, 227, 228, 229 and 230 are re-tabled as part of the candidate list 
package. (Krupa + Davies)
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Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi + Urszula Krupa + Chris Davies, Lena Ek

Tarkistus 214
56 ARTIKLAN OTSIKKO JA JOHDANTOKAPPALE

Liitteeseen XIV sisällytettävät aineet Liitteeseen XIV a sisällytettävät aineet

Seuraavat aineet voidaan sisällyttää
liitteeseen XIV jäljempänä 57 artiklassa 
säädettyä menettelyä noudattaen:

Seuraavat aineet on sisällytettävä liitteessä
XIV olevaan a kohtaan a jäljempänä 58 
artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen,
sanotun kuitenkaan vaikuttamatta 
nykyisten tai tulevien rajoitusten 
soveltamiseen:

Or. en

(Tarkistus 216 - ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Liittyy osittain 55 a (uusi) artiklaa koskeviin tarkistuksiin.

Ehdotettujen aineiden luettelon käyttöönoton vuoksi liitteeseen sisällyttämistä koskevaa 
menettelyä on muutettava.

Liittyy 55 a (uusi) artiklaa koskeviin tarkistuksiin.

Jos ilmi tulee uusia tieteellisiä todisteita siitä, että aineen markkinointia on rajoitettava 
laajemmilla toimilla, viranomaisilla on oltava käytössään rajoitustoimenpiteitä. EP:n 
tarkistuksen 216 olennainen osa esitetään uudelleen. (Krupa & Davies)

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

Tarkistus 215
56 ARTIKLAN F ALAKOHTA

f) aineet – esimerkiksi sellaiset, joilla on 
hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia 
tai jotka ovat hitaasti hajoavia, eläviin 
kudoksiin kertyviä ja myrkyllisiä tai erittäin 
hitaasti hajoavia ja erittäin voimakkaasti 
eläviin kudoksiin kertyviä ja jotka eivät täytä 
edellä d tai e alakohdan mukaisia perusteita 
– joiden osalta on tieteellisiä todisteita 
todennäköisistä vakavista vaikutuksista 
ihmisten terveyteen tai ympäristöön, jotka 
antavat aihetta samantasoiseen huoleen 

f) aineet – esimerkiksi sellaiset, joilla on 
hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia 
tai jotka ovat hitaasti hajoavia, eläviin 
kudoksiin kertyviä ja myrkyllisiä tai erittäin 
hitaasti hajoavia ja erittäin voimakkaasti 
eläviin kudoksiin kertyviä ja jotka eivät täytä 
edellä d tai e alakohdan mukaisia perusteita 
– jotka antavat aihetta samantasoiseen 
huoleen kuin a–e alakohdassa luetellut 
aineet ja jotka tunnistetaan tapauskohtaisesti 
58 artiklassa säädetyn menettelyn 
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kuin muiden a–e alakohdassa lueteltujen 
aineiden vaikutukset ja jotka tunnistetaan 
tapauskohtaisesti 58 artiklassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti.

mukaisesti.

Or. en

(Tarkistus 217 - ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Tämä tarkistus alentaa sen huolen tasoa, jota vaaditaan ennen aineen lisäämistä liitteeseen 
XIV a. Joustavampi sanamuoto on suositeltavampi.

Ennaltavarautumisen periaate merkitsee sitä, että emme voi odottaa siihen saakka, kunnes 
meillä on täydelliset tieteelliset todisteet siitä, että aine häiritsee esimerkiksi 
hormonitoimintaa. Näin ollen tarvitaan sanamuotoa, jonka avulla löydetään enemmän 
aineita, jotka todennäköisesti aiheuttavat vastaavaa huolta. (Wijkman & muut)

Neuvoston teksti saattaa johtaa eläinkokeiden merkittävään lisääntymiseen. Tämä tarkistus 
mahdollistaa sen, että joukko vaarallisia aineita, pääasiassa hormonitoimintaa häiritseviä 
aineita, jotka häiritsevät sekä ihmisten että eläinten hormonijärjestelmän normaalia 
toimintaa ja aiheuttavat suuren joukon kielteisiä vaikutuksia, mukaan luettuina 
lisääntymisterveyteen, kehittymiseen ja käyttäytymiseen liittyviä ongelmia, mukaan luettuina 
PFOS, PFOA ja DecaBDE, saatetaan lupamenettelyn alaisiksi. EP:n tarkistus 217 esitetään 
uudelleen. (Davies)

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 216
56 ARTIKLAN F ALAKOHTA

f) aineet – esimerkiksi sellaiset, joilla on 
hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia 
tai jotka ovat hitaasti hajoavia, eläviin 
kudoksiin kertyviä ja myrkyllisiä tai erittäin 
hitaasti hajoavia ja erittäin voimakkaasti 
eläviin kudoksiin kertyviä ja jotka eivät täytä 
edellä d tai e alakohdan mukaisia perusteita 
– joiden osalta on tieteellisiä todisteita 
todennäköisistä vakavista vaikutuksista 
ihmisten terveyteen tai ympäristöön, jotka 
antavat aihetta samantasoiseen huoleen kuin 
muiden a–e alakohdassa lueteltujen aineiden 
vaikutukset ja jotka tunnistetaan 
tapauskohtaisesti 58 artiklassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti.

f) aineet – esimerkiksi sellaiset, joilla on 
hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia 
tai jotka ovat hitaasti hajoavia, eläviin 
kudoksiin kertyviä ja myrkyllisiä tai erittäin 
hitaasti hajoavia ja erittäin voimakkaasti 
eläviin kudoksiin kertyviä ja jotka eivät täytä 
edellä d tai e alakohdan mukaisia perusteita 
– joiden osalta on tieteellisiä todisteita 
todennäköisistä vakavista vaikutuksista 
ihmisten terveyteen tai ympäristöön, jotka 
antavat aihetta samantasoiseen huoleen kuin 
muiden a–e alakohdassa lueteltujen aineiden 
vaikutukset ja jotka tunnistetaan 
tapauskohtaisesti 58 artiklassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti.

Tämäntyyppisiä aineita varten komissio 
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laatii Reachin astuessa voimaan 
ohjeistuksen, jossa vahvistetaan kriteerit 
kyseisten aineiden, jotka antavat yhtä 
paljon aihetta huoleen kuin edellä a–e 
alakohdassa luetellut aineet, 
määrittämiseksi.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että aineet, jotka täyttävät jotkut mutteivät kaikkia PBT-aineille 
asetettuja kriteerejä, voidaan luokitella Reachissä samantasoista huolta aiheuttaviksi 
kemikaaleiksi, mikä kysymys jää epäselväksi nykyisessä tekstissä.

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

Tarkistus 217
56 ARTIKLAN F A ALAKOHTA (uusi)

f a) nanohiukkaset.

Or. en

(Uusi tarkistus – 62(2)(d), jolla otetaan käyttöön SCENIHR:n 10. maaliskuuta 2006 
tarkistettu lausunto, sekä Science-aikakauskirjassa 3. helmikuuta 2006 julkaistu katsaus 

"Toxic Potential of Material as the Nanolevel)

Perustelu

"Science" aikakauskirjan mukaan nanohiukkasten äärimmäisen pieni koko voi muuttaa 
fysiokemikaalisia ominaisuuksia ja luoda mahdollisuuden imeytyä ja toimia 
vuorovaikutuksessa biologisten kudosten kanssa. Tämä yhdistelmä saattaa soluissa kielteisiä 
biologisia vaikutuksia, jotka eivät ole mahdollisia silloin, kun sama aine on suuremmassa 
muodossa. SCENIHR:n mukaan nanohiukkasten biologiset vaikutukset (leviäminen, 
kerääntyminen, aineenvaihdunta ja elinkohtainen toksisuus) ovat edelleen minimaalisia. Näin 
ollen nanohiukkasten on kuuluttava lupamenettelyn piiriin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 218
56 ARTIKLAN F A ALAKOHTA (uusi)

f a) Aineet, jotka ovat tupakkatuotteiden 
valmistusta, esittämismuotoa ja myyntiä 
koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten 
ja hallinnollisten määräysten lähentämistä 
koskevan direktiivin 2001/31/EY 2 artiklan 
1 kohdan ja 2 artiklan 5 kohdan 
tarkoittamia tupakkatuotteisiin lisättäviä 
aineita,

Or. en

Perustelu

Vastaa ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyä tarkistusta 218.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 219
57 ARTIKLAN OTSIKKO JA 1 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

Aineiden sisällyttäminen liitteeseen XIV Aineiden sisällyttäminen liitteeseen XIV b
1. Tehtäessä päätös 56 artiklassa 
tarkoitettujen aineiden sisällyttämisestä 
liitteeseen XIV tällainen päätös on tehtävä 
132 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti. Päätöksessä on 
täsmennettävä kunkin aineen osalta:

1. Tehtäessä päätös 56 artiklassa 
tarkoitettujen aineiden sisällyttämisestä 
liitteessä XIV olevaan b kohtaan tällainen 
päätös on tehtävä 132 artiklan 3 kohdan a
alakohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti. Päätöksessä on täsmennettävä 
kunkin aineen osalta:

Or. en

(Tarkistus 219 - ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Seurauksena mahdollisesti sisällytettävien aineiden luettelon käyttöönotosta liite XIV muuttuu 
liitteessä XIV olevaksi b kohdaksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa + Chris Davies, Lena Ek

Tarkistus 220
57 ARTIKLAN OTSIKKO JA 1 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

Aineiden sisällyttäminen liitteeseen XIV Aineiden sisällyttäminen liitteeseen XIV b
1. Tehtäessä päätös 56 artiklassa 
tarkoitettujen aineiden sisällyttämisestä 
liitteeseen XIV tällainen päätös on tehtävä 
132 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti. Päätöksessä on 
täsmennettävä kunkin aineen osalta:

1. Tehtäessä päätös 56 artiklassa 
tarkoitettujen aineiden sisällyttämisestä 
liitteessä XIV olevaan b kohtaan tällainen 
päätös on tehtävä 132 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti. 
Päätöksessä on täsmennettävä kunkin aineen 
osalta:

Or. en

Perustelu

Liittyy 55 a (uusi) artiklaa koskeviin tarkistuksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 221
57 ARTIKLAN 1 KOHDAN B A ALAKOHTA (uusi)

b a) mahdolliset 67 artiklan mukaiset 
rajoitukset;

Or. en

(Tarkistus 220 - ensimmäinen käsittely)

Perustelu

On tärkeää, että kaikki valmistamista, käyttöä ja/tai markkinoille saattamista koskevat 
rajoitukset olisi mainittava päätöksessä sisällyttää mainitut aineet liitteessä XIV olevaan b 
kohtaan.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi + Chris Davies

Tarkistus 222
57 artiklan 1 kohdan d alakohta

d) ajanjaksot, joiden kuluttua tiettyjä
käyttötarkoituksia on mahdollisesti
tarkasteltava uudelleen;

d) enintään viisi vuotta kestävät ajanjaksot, 
joiden kuluttua kaikkia käyttötarkoituksia on 
tarkasteltava uudelleen;

Or. en

(Tarkistus 221 - ensimmäinen käsittely)

Perustelu

All authorisations must have time limits on them, up to a maximum of 5 years, depending on 
the development of safer alternatives or technologies. In the absence of regular review 
periods the incentive for innovation and the development of safer methods will be lost. 
(Sacconi)

It is reasonable that all authorisations are issued on a temporary basis, because periodic 
review will allow (and encourage) adaptation to technical progress (e.g. consideration of new 
information on hazards, exposure, socio-economic benefits and availability of alternatives). 
Without regular review periods, the incentive for the innovation of safer alternatives will be 
lost. EP amendment 221 is re-tabled. (Davies)

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 223
57 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Käyttötarkoituksille tai niiden luokille 
voidaan myöntää poikkeus 
lupavaatimuksesta edellyttäen, että riski on 
asianmukaisesti hallittu voimassa olevan 
yhteisön erityislainsäädännön, jossa 
asetetaan ihmisten terveyden tai ympäristön 
suojeluun liittyvät vähimmäisvaatimukset 
aineen käytölle, pohjalta. Tällaisia 
poikkeuksia myönnettäessä on otettava 
huomioon erityisesti aineen luonteeseen 
liittyvä ihmisten terveydelle ja ympäristölle 
aiheutuvan riskin suhteellisuus 
esimerkiksi, jos fyysinen olomuoto 
vaikuttaa riskin suuruuteen.

2. Käyttötarkoituksille tai niiden luokille 
voidaan myöntää poikkeus 
lupavaatimuksesta. Mainittujen poikkeusten 
yhteydessä on otettava erityisesti huomioon 
seuraava:

a) voimassa olevan yhteisön 
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erityislainsäädännön, jossa asetetaan 
ihmisten terveyden tai ympäristön suojeluun 
liittyvät vähimmäisvaatimukset aineen 
käytölle, pohjalta, mukaan luettuina sitovat 
ammatissa altistumista koskevat rajat, 
päästörajat ja niin edelleen sillä 
edellytyksellä, että riski on asianmukaisesti 
hallinnassa;
b) voimassa olevat oikeudelliset velvoitteet 
ryhtyä asianmukaisiin teknisiin ja 
työnjohtotoimiin, joilla aineen käytön 
yhteydessä varmistetaan terveys-, 
turvallisuus- ja ympäristönormien 
noudattaminen. 
Poikkeuksille voidaan asettaa ehtoja.

Or. en

Perustelu

Palauttaa komission alkuperäisen ehdotuksen.

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

Tarkistus 224
57 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Käyttötarkoituksille tai niiden luokille 
voidaan myöntää poikkeus 
lupavaatimuksesta edellyttäen, että riski on 
asianmukaisesti hallittu voimassa olevan 
yhteisön erityislainsäädännön, jossa 
asetetaan ihmisten terveyden tai ympäristön 
suojeluun liittyvät vähimmäisvaatimukset 
aineen käytölle, pohjalta. Tällaisia 
poikkeuksia myönnettäessä on otettava 
huomioon erityisesti aineen luonteeseen 
liittyvä ihmisten terveydelle ja ympäristölle 
aiheutuvan riskin suhteellisuus esimerkiksi, 
jos fyysinen olomuoto vaikuttaa riskin 
suuruuteen.

2. Käyttötarkoituksille tai niiden luokille 
voidaan myöntää poikkeus 
lupavaatimuksesta edellyttäen, että riski on 
asianmukaisesti hallittu voimassa olevan 
yhteisön erityislainsäädännön, jossa 
asetetaan ihmisten terveyden, yleisen 
turvallisuuden tai ympäristön suojeluun 
liittyvät vähimmäisvaatimukset aineen 
käytölle, pohjalta. Tällaisia poikkeuksia 
myönnettäessä on otettava huomioon 
erityisesti aineen luonteeseen liittyvä 
ihmisten terveydelle, yleiselle 
turvallisuudelle ja ympäristölle aiheutuvan 
riskin suhteellisuus esimerkiksi, jos fyysinen 
olomuoto vaikuttaa riskin suuruuteen.

Or. en
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Perustelu

REACHin täytäntöönpano ei saisi estää ilmailualaa noudattamasta siviili-ilmailun 
turvallisuus- ja sertifiointivaatimuksia sekä kansainvälisen tason (ICAO) tai yhteisön tason
(EASA) vaatimuksia. Poikkeuksen myöntäminen joillekin aineille siitä syystä, että niiden 
fysiokemikaaliset ominaisuudet ovat välttämättömiä kansainvälisten ja yhteisön turvallisuus-
ja sertifiointivaatimusten noudattamisen kannalta, saattaa olla välttämätöntä erityisesti 
asetuksen (EY) N:o 1592/2002 mukaisten lentokelpoisuutta ja matkustajien turvallisuutta 
koskevien siviili-ilmailun vaatimusten vuoksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 225
57 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Poikkeuksia ei myönnetä, kun on kyse 
sellaisten 56 artiklassa tarkoitettujen 
aineiden käyttötavoista tai käyttötapojen 
luokista, jotka koskevat tupakkatuotteisiin 
lisättäviä aineita tupakkatuotteiden 
valmistusta, esittämismuotoa ja myyntiä 
koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten 
ja hallinnollisten määräysten lähentämistä 
koskevan direktiivin 2001/31 2 artiklan 1 
kohdassa ja 2 artiklan 5 kohdassa 
määrätyssä merkityksessä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta kyseisen 
direktiivin 12 artiklan soveltamista.

Or. en

Perustelu

Vastaa ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyä tarkistusta 222, kuitenkin siten, että yhteisen 
kannan artikloiden numerot poikkeavat Euroopan komission alkuperäisen tekstin numeroista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 226
57 ARTIKLAN 3 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

3. Ennen päätöstä aineiden 
sisällyttämisestä liitteeseen XIV
kemikaalivirasto suosittaa jäsenvaltioiden 
komitean lausunnon huomioon ottaen

3. Kemikaalivirasto suosittaa ensisijaisten
aineiden siirtämistä liitteessä XIV olevasta 
a kohdasta sen b kohtaan ja täsmentää 
kunkin aineen osalta 1 kohdassa tarkoitetut 
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ensisijaisten aineiden sisällyttämistä ja 
täsmentää kunkin aineen osalta 1 kohdassa 
tarkoitetut tiedot. Etusija on tavallisesti 
aineilla,

tiedot. Etusija on tavallisesti aineilla,

Or. en

(Tarkistus 223 - ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Seurauksena lupamenettelyä jonottavien aineiden luettelon käyttöönotosta liite XIV muuttuu 
liitteeksi XIV b.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, Lena Ek + Urszula Krupa

Tarkistus 227
57 ARTIKLAN 3 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

3. Ennen päätöstä aineiden sisällyttämisestä 
liitteeseen XIV kemikaalivirasto suosittaa 
jäsenvaltioiden komitean lausunnon 
huomioon ottaen ensisijaisten aineiden 
sisällyttämistä ja täsmentää kunkin aineen 
osalta 1 kohdassa tarkoitetut tiedot. Etusija 
on tavallisesti aineilla,

3. Ennen päätöstä aineiden siirtämisestä 
liitteessä XIV olevasta a kohdasta sen b 
kohtaan kemikaalivirasto suosittaa 
jäsenvaltioiden komitean lausunnon 
huomioon ottaen ensisijaisten aineiden 
sisällyttämistä ja täsmentää kunkin aineen 
osalta 1 kohdassa tarkoitetut tiedot. Etusija 
on tavallisesti aineilla,

Or. en

Perustelu

Liittyy 55 a (uusi) artiklaa koskeviin tarkistuksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer
Tarkistus 228

57 ARTIKLAN 3 KOHDAN B A ALAKOHTA (uusi)

b a) nanohiukkasten muodossa; tai

Or. en
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(Uusi tarkistus – 62(2)(d), jolla otetaan käyttöön SCENIHR:n 10. maaliskuuta 2006 
tarkistettu lausunto)

Perustelu

SCENIHRin mukaan suurta määrää nanotason materiaaleja ja toiminnallisia nanotason 
pintoja käytetään päivittäistuotteissa, kuten kosmetiikassa, aurinkovoiteissa, kuiduissa ja 
tekstiileissä, väreissä, täyteaineissa, emulsioissa ja kolloidioissa. Kun otetaan huomioon 
seuraava yhdistelmä: a) että nanohiukkasilla on erittäin huolestuttavia kielteisiä vaikutuksia, 
b) että niitä käytetään laajasti päivittäistuotteissa, ja c) että niiden biologisesta 
hajoavuudesta on minimaalisen vähän tietoja, nanohiukkasten on ehdottomasti kuuluttava 
REACHin lupamenettelyn piiriin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 229
57 ARTIKLAN 3 KOHDAN C ALAKOHTA

c) joita käytetään suuria määriä. c) joita käytetään suuria määriä; tai

Or. en

Perustelu

Vastaa ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyä tarkistusta 224.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 230
57 ARTIKLAN 3 KOHDAN C A ALAKOHTA (uusi)

 c a) Aineet, jotka ovat tupakkatuotteiden 
valmistusta, esittämismuotoa ja myyntiä 
koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten 
ja hallinnollisten määräysten lähentämistä 
koskevan direktiivin 2001/37 2 artiklan 1 
kohdassa ja 2 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitettuja tupakkatuotteisiin lisättäviä 
aineita.

Or. en

Perustelu

Vastaa ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyä tarkistusta 225.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 231
57 ARTIKLAN 4 KOHDAN 1 ALAKOHTA

4. Ennen kuin kemikaalivirasto lähettää 
suosituksensa komissiolle, se saattaa 
suosituksen julkisesti saataville 
verkkosivuillaan ja ilmoittaa selkeästi 
julkaisupäivämäärän, ottaen huomioon 
oikeutta tietojen saantiin koskevan 117 ja 
118 artiklan. Kemikaalivirasto kehottaa 
kaikkia asianosaisia esittämään kolmen 
kuukauden kuluessa julkaisupäivämäärästä 
huomautuksensa, jotka koskevat erityisesti 
käyttötapoja, joiden osalta olisi 
myönnettävä poikkeus lupavaatimuksesta.

4. Ennen kuin kemikaalivirasto lähettää 
suosituksensa komissiolle, se saattaa 
suosituksen julkisesti saataville 
verkkosivuillaan ja ilmoittaa selkeästi 
julkaisupäivämäärän. Kemikaalivirasto 
kehottaa kaikkia asianosaisia esittämään 
kolmen kuukauden kuluessa 
julkaisupäivämäärästä huomautuksensa, 
jotka koskevat erityisesti seuraavaa;

a) 56 artiklan d, e ja f kohdan vaatimusten 
täyttäminen; 
c) käyttötavat, joiden osalta olisi 
myönnettävä poikkeus lupavaatimuksesta.

Or. en

Perustelu

Palauttaa komission alkuperäisen ehdotuksen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges, Anders Wijkman + Chris Davies, Lena Ek 
+ Urszula Krupa + Guido Sacconi

Tarkistus 232
57 ARTIKLAN 5 KOHTA

5. Jollei 6 kohdasta muuta johdu, kun aine 
on sisällytetty liitteeseen XIV, sille ei voida 
asettaa uusia rajoituksia VIII osastossa 
esitetyssä menettelyssä, joka kattaa aineen 
käytöstä sellaisenaan, valmisteessa tai 
sisällytettynä esineeseen ihmisten 
terveydelle tai ympäristölle aiheutuvat riskit, 
jotka johtuvat liitteessä XIV täsmennetyistä 
kyseisen aineen luontaisista ominaisuuksista.

5. Jollei 6 kohdasta muuta johdu, kun aine 
on sisällytetty liitteeseen XIV, sille ei voida 
asettaa uusia rajoituksia VIII osastossa 
esitetyssä menettelyssä, joka kattaa aineen 
käytöstä sellaisenaan, valmisteessa tai 
sisällytettynä esineeseen ihmisten 
terveydelle tai ympäristölle aiheutuvat riskit, 
jotka johtuvat liitteessä XIV täsmennetyistä 
kyseisen aineen luontaisista ominaisuuksista
lukuun ottamatta tapauksia, joissa 
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kemikaalivirastolle esitetään tieteellisiä 
tutkimustietoja, jotka osoittavat, että aineen 
käytön rajoittamista koskevat kiireelliset 
toimet ovat välttämättömiä.

Or. en

Perustelu

Jos ilmi tulee uusia tieteellisiä todisteita siitä, että aineen markkinointia on rajoitettava 
laajemmilla toimilla, viranomaisilla on oltava käytössään rajoitustoimenpiteitä. EP:n 
tarkistuksen 226 olennainen osa esitetään uudelleen. (Krupa & Davies)

Tarvitaan mekanismi, jolla valvotaan lupamenettelystä vapautettujen aineiden käyttömuotoja 
– komission teksti poistaisi kaikki mahdollisuudet valvoa "muita rajoituksia" Ensimmäisen 
käsittelyn tarkistus 226. (Sacconi)

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 233
57 ARTIKLAN 8 KOHTA

8. Aineet, jotka eivät uusien tietojen 
seurauksena enää täytä 56 artiklan 
perusteita, poistetaan liitteestä XIV 132 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti.

8. Aineet, jotka eivät uusien tietojen 
seurauksena enää täytä 56 artiklan 
perusteita, poistetaan liitteestä XIV 132 
artiklan 3 kohdan a alakohdassa 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. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 234
58 ARTIKLAN OTSIKKO

56 artiklassa tarkoitettujen aineiden 56 artiklassa tarkoitettujen aineiden 
tunnistaminen ja sisällyttäminen liitteessä 
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tunnistaminen XIV olevaan a kohtaan

Or. en

(Tarkistus 227 - ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Liittyy 56 artiklaa koskeviin tarkistuksiin.
Avoimuuden lisäämiseksi, jatkokäyttäjien toteuttamien vapaaehtoisten toimien edistämiseksi 
ja turvallisempia vaihtoehtoja koskevien innovointien rohkaisemiseksi kaikki aineet, jotka 
täyttävät erityistä huolta aiheuttavien aineiden lupaperusteet, olisi välittömästi lisättävä 
mahdollisesti sisällytettävien aineiden luetteloon (= liitteessä XIV olevaan a kohtaan). Aineet, 
joiden tiedetään täyttävän lupaperusteet, sisällytetään välittömästi. Toistaiseksi 
tunnistamattomia aineita varten otetaan käyttöön erityismenettely, jonka avulla ne voidaan 
sisällyttää myöhemmin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 235
58 ARTIKLAN -1 KOHTA (uusi)

-1. Edellä 56 artiklan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetut aineet on sisällytettävä liitteessä 
XIV olevaan a kohtaan.

Or. en

(Tarkistus 228 - ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Syöpää tai perimän muutoksia aiheuttavat tai lisääntymiselle vaaralliset aineet olisi 
välittömästi lisättävä lupamenettelyehdokkaiden luetteloon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 236
58 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Edellä 56 artiklassa tarkoitetut perusteet 
täyttävien aineiden tunnistamiseksi ja 
liitteeseen XIV mahdollisesti 
sisällytettävien aineiden luettelon 
laatimiseksi sovelletaan tämän artiklan 2–10 

1. Edellä 56 artiklan d, e ja f alakohdassa 
tarkoitettujen aineiden tunnistamiseksi
sovelletaan tämän artiklan 2–10 kohdassa 
säädettyä menettelyä ennen mahdollisten 
suositusten antamista 57 artiklan 3 kohdan 
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kohdassa säädettyä menettelyä. 
Kemikaalivirasto nimeää tässä luettelossa 
aineet, jotka sisältyvät sen 82 artiklan 3 
kohdan e alakohdan mukaiseen 
työohjelmaan.

mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Palauttaa komission alkuperäisen ehdotuksen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, Lena Ek + Urszula Krupa

Tarkistus 237
58 ARTIKLAN OTSIKKO JA 1 KOHTA

56 artiklassa tarkoitettujen aineiden 
tunnistaminen

56 artiklassa tarkoitettujen aineiden 
tunnistaminen ja sisällyttäminen liitteessä 

XIV olevaan a kohtaan
1. Edellä 56 artiklassa tarkoitetut perusteet 
täyttävien aineiden tunnistamiseksi ja 
liitteeseen XIV mahdollisesti 
sisällytettävien aineiden luettelon 
laatimiseksi sovelletaan tämän artiklan 2–10 
kohdassa säädettyä menettelyä. 
Kemikaalivirasto nimeää tässä luettelossa 
aineet, jotka sisältyvät sen 82 artiklan 3 
kohdan e alakohdan mukaiseen 
työohjelmaan.

1. Edellä 56 artiklassa tarkoitetut perusteet 
täyttävien aineiden tunnistamiseksi ja 
liitteessä XIV olevaan b kohtaan
mahdollisesti sisällytettävien aineiden 
luettelon (liittessä XIV oleva a kohta) 
laatimiseksi sovelletaan tämän artiklan 2–10 
kohdassa säädettyä menettelyä. 
Kemikaalivirasto nimeää tässä luettelossa 
aineet, jotka sisältyvät sen 82 artiklan 3 
kohdan e alakohdan mukaiseen 
työohjelmaan.

1 a. 56 artiklan a, b ja c kohdassa 
tarkoitetut aineet sisällytetään liitteessä 
XIV olevaan a kohtaan.

Or. en

Perustelu

Erityistä huolta aiheuttavien aineiden tunnistaminen olisi tehtävä määräenemmistöllä. Se, 
että kullakin 25 jäsenvaltiosta olisi veto-oikeus mainittujen aineiden tunnistamisessa, ei ole 
asianmukaista. Tämä tarkistus sisältää myös selkeän aikarajan erityistä huolta aiheuttavien 
aineiden sisällyttämiseksi liitteessä XIII olevaan a kohtaan, mikä lisää alan toimijoiden 
oikeusvarmuutta. Liittyy 53 a artiklaa (uusi) koskevaan tarkistukseen. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 238
58 ARTIKLAN 8 JA 9 KOHTA

8. Jos jäsenvaltioiden komitea pääsee 
yksimieliseen sopimukseen aineen 
tunnistamisesta 30 päivän kuluessa siitä, 
kun asia on siirretty sen käsiteltäväksi, 
kemikaalivirasto sisällyttää aineen 1 
kohdassa tarkoitettuun luetteloon. 
Kemikaalivirasto voi sisällyttää aineen 
suosituksiinsa 57 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti.

8. Jos jäsenvaltioiden komitea pääsee 
määräenemmistöllä sopimukseen siitä, että
aine täyttää lupaperusteet ja että se on 
sisällytettävä liitteessä XIII olevaan b 
kohtaan, 30 päivän kuluessa siitä, kun asia 
on siirretty sen käsiteltäväksi, 
kemikaalivirasto suosittelee 15 työpäivän 
kuluessa komissiolle, että aine olisi 
sisällytettävä liitteessä XIV olevaan b 
kohtaan 57 artiklan 3 kohdan mukaisesti. 

9. Jos jäsenvaltioiden komitea ei pääse 
yksimieliseen sopimukseen, komissio laatii 
ehdotuksen aineen tunnistamisesta kolmen 
kuukauden kuluessa jäsenvaltioiden 
komitean lausunnon vastaanottamisesta. 
Lopullinen päätös aineen tunnistamisesta 
tehdään 132 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

9. Jos jäsenvaltioiden komitea ei pääse 
sopimukseen määräenemmistöllä, se 
hyväksyy lausunnon 30 päivän kuluessa. 
Kemikaalivirasto toimittaa 15 työpäivän 
kuluessa komissiolle lausunnon sekä tiedon 
mahdollisista vähemmistönäkemyksistä 
komiteassa, jotta komissio voi tehdä 
päätöksensä.

Or. en

(Tarkistus 229 - ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Siinä tapauksessa, että komitea ei pääse sopimukseen lopullisesta päätöksestä, komissio tekee 
lopullisen päätöksen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies + Urszula Krupa

Tarkistus 239
58 ARTIKLAN 8 JA 9 KOHTA

8. Jos jäsenvaltioiden komitea pääsee 
yksimieliseen sopimukseen aineen 
tunnistamisesta 30 päivän kuluessa siitä, kun 
asia on siirretty sen käsiteltäväksi,
kemikaalivirasto sisällyttää aineen 1 
kohdassa tarkoitettuun luetteloon. 
Kemikaalivirasto voi sisällyttää aineen 
suosituksiinsa 57 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti.

8. Jos jäsenvaltioiden komitea pääsee 
määräenemmistösopimukseen aineen 
tunnistamisesta 30 päivän kuluessa siitä, että 
aine täyttää lupamenettelyn vaatimukset ja 
että aine olisi sisällytettävä liitteessä XIV 
olevaan a kohtaan, kemikaalivirasto 
sisällyttää aineen 1 kohdassa tarkoitettuun 
luetteloon. Kemikaalivirasto voi sisällyttää 
aineen suosituksiinsa 57 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti.

8 a. Aineet, jotka on äskettäin luokiteltu 56 
artiklan a, b ja c kohdan vaatimukset 
täyttäviksi aineiksi ja 56 artiklan d, e ja f 
kohdan mukaisiksi aineiksi, sisällytetään 
liitteessä XIV olevaan a kohtaan kolmen 
kuukauden kuluessa.

9. Jos jäsenvaltioiden komitea ei pääse 
yksimieliseen sopimukseen, komissio laatii 
ehdotuksen aineen tunnistamisesta kolmen 
kuukauden kuluessa jäsenvaltioiden 
komitean lausunnon vastaanottamisesta. 
Lopullinen päätös aineen tunnistamisesta 
tehdään 132 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti.

9. Jos jäsenvaltioiden komitea ei pääse 
sopimukseen määräenemmistöllä, komissio 
laatii ehdotuksen aineen tunnistamisesta 
kolmen kuukauden kuluessa jäsenvaltioiden 
komitean lausunnon vastaanottamisesta. 
Lopullinen päätös aineen tunnistamisesta 
tehdään 132 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Erityistä huolta aiheuttavien aineiden tunnistaminen olisi tehtävä määräenemmistöllä. Se, 
että kullakin 25 jäsenvaltiosta olisi veto-oikeus mainittujen aineiden tunnistamisessa, ei ole 
asianmukaista. Tämä tarkistus sisältää myös selkeän aikarajan erittäin suurta huolta 
aiheuttavien aineiden sisällyttämiseksi liitteessä XIV olevaan kohtaan a, mikä lisää alan 
toimijoiden oikeusvarmuutta. Liittyy 53 a artiklaa (uusi) koskevaan tarkistukseen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 240
58 ARTIKLAN 9 KOHTA

9. Jos jäsenvaltioiden komitea ei pääse 
yksimieliseen sopimukseen, komissio laatii 
ehdotuksen aineen tunnistamisesta kolmen 
kuukauden kuluessa jäsenvaltioiden 
komitean lausunnon vastaanottamisesta. 
Lopullinen päätös aineen tunnistamisesta 
tehdään 132 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti.

9. Jos jäsenvaltioiden komitea ei pääse 
yksimieliseen sopimukseen, komissio laatii 
ehdotuksen aineen tunnistamisesta kolmen 
kuukauden kuluessa jäsenvaltioiden 
komitean lausunnon vastaanottamisesta. 
Lopullinen päätös aineen tunnistamisesta 
tehdään 132 artiklan 3 kohdan a 
alakohdassa 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.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 241
58 ARTIKLAN 9 A KOHTA (uusi)

9 a. Aineet, jotka on äskettäin luokiteltu 56 
artiklan a, b ja c kohdan perusteet 
täyttäviksi aineiksi ja 56 artiklan d, e ja f 
kohdan mukaisiksi aineiksi, sisällytetään 
liitteessä XIV olevaan a kohtaan kolmen 
kuukauden kuluessa.

Or. en

(Tarkistus 230 - ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Tarkistus sisältää menettelyn, jonka avulla mainitut aineet voidaan sisällyttää liitteeseen XIV 
a.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 242
59 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Lupa on myönnettävä, jos aineen käytöstä 
ihmisten terveydelle tai ympäristölle 
aiheutuva riski, joka johtuu liitteessä XIV
täsmennetyistä kyseisen aineen luontaisista 
ominaisuuksista, on asianmukaisesti 
hallinnassa liitteessä I olevan 6 jakson 6.4 
kohdan mukaisesti, kuten hakijan 
kemikaaliturvallisuusraportissa on 
osoitettu, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
3 kohdan soveltamista. Komissio ottaa 
huomioon kaikki päätöksen tekoaikaan 
tehtäessä tunnetut päästöt.

2. Lupa on myönnettävä vain siinä 
tapauksessa, että

Komissio ei tarkastele ihmisten terveydelle 
koituvia riskejä, jotka aiheutuvat aineen 
käytöstä lääkinnällisessä laitteessa, joita 
säännellään aktiivisia implantoitavia 
lääkinnällisiä laitteita koskevan 
jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 20 päivänä kesäkuuta 1990 
annetulla neuvoston direktiivillä 
90/385/ETY, lääkinnällisistä laitteista 14 
päivänä kesäkuuta 1993 annetulla 
neuvoston direktiivillä 93/42/ET tai in vitro 
diagnostiikkaan tarkoitetuista 
lääkinnällisistä laitteista 27 päivänä 
lokakuuta 1998 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 
98/79/EY.

a) soveltuvia vaihtoehtoisia aineita tai 
tekniikoita ei ole saatavilla ja altistumista 
vähentämiä toimia on otettu käyttöön, ja
b) sosioekonomisten hyötyjen osoitetaan 
ylittävän ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle aineen käytöstä aiheutuvan 
riskin, ja
c) aineen käytöstä ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle aiheutuva riski, joka johtuu 
liitteessä XIII olevassa a kohdassa 
täsmennetyistä kyseisen aineen luontaisista 
ominaisuuksista, on asianmukaisesti 
hallinnassa liitteessä I olevan 6 jakson 
mukaisesti, kuten hakijan 
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kemikaaliturvallisuusraportissa on 
osoitettu.
Komissio ottaa huomioon kaikki päätöksen 
tekoaikaan tehtäessä tunnetut päästöt.

Or. en

(Tarkistus 232 revised - ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Liittyy 54 artiklaa koskeviin tarkistuksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter 
Olajos, Avril Doyle + Chris Davies, Lena Ek + Urszula Krupa

Tarkistus 243
59 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Lupa on myönnettävä, jos aineen käytöstä 
ihmisten terveydelle tai ympäristölle 
aiheutuva riski, joka johtuu liitteessä XIV 
täsmennetyistä kyseisen aineen luontaisista 
ominaisuuksista, on asianmukaisesti 
hallinnassa liitteessä I olevan 6 jakson 6.4 
kohdan mukaisesti, kuten hakijan 
kemikaaliturvallisuusraportissa on 
osoitettu, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
3 kohdan soveltamista. Komissio ottaa 
huomioon kaikki päätöksen tekoaikaan 
tehtäessä tunnetut päästöt.

2. Lupa on myönnettävä vain siinä 
tapauksessa, että

Komissio ei tarkastele ihmisten terveydelle 
koituvia riskejä, jotka aiheutuvat aineen 
käytöstä lääkinnällisessä laitteessa, joita 
säännellään aktiivisia implantoitavia 
lääkinnällisiä laitteita koskevan 
jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 20 päivänä kesäkuuta 1990 
annetulla neuvoston direktiivillä 
90/385/ETY, lääkinnällisistä laitteista 14 
päivänä kesäkuuta 1993 annetulla 
neuvoston direktiivillä 93/42/ETY tai in 
vitro diagnostiikkaan tarkoitetuista 
lääkinnällisistä laitteista 27 päivänä 
lokakuuta 1998 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 
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98/79/EY.
a) soveltuvia vaihtoehtoisia aineita tai 
tekniikoita ei ole saatavilla ja altistumista 
vähentämiä toimia on otettu käyttöön, ja
b) sosioekonomisten hyötyjen osoitetaan 
ylittävän ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle aineen käytöstä aiheutuvan 
riskin, ja
c) aineen käytöstä ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle aiheutuva riski, joka johtuu 
liitteessä XIII olevassa a kohdassa 
täsmennetyistä kyseisen aineen luontaisista 
ominaisuuksista, on asianmukaisesti 
hallinnassa liitteessä I olevan 6 jakson 
mukaisesti, kuten hakijan 
kemikaaliturvallisuusraportissa on 
osoitettu.

Or. en

Perustelu

For substances, substitution should always be the first option, taking social economic aspects 
and adequate control into account. Amendment 232 from the first reading. 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. Amendments 1-5, 12-13 from Wijkman are related. (Wijkman & others)

This amendment clarifies that the availability of suitable safer alternatives should always be 
looked at first. Proactive companies investing in safer solution are currently disadvantaged 
on the market. ‘Adequate control’ means business as usual and doesn’t offer incentives for 
innovation. This amendment encourages the replacement of hazardous chemicals by safer 
alternatives. Reinstatement of EP amendment 232. (Davies + Krupa)

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 244
59 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Edellä 2 kohtaa ei sovelleta: Poistetaan.
a) 56 artiklan a, b, c ja f kohdan perusteet 
täyttäviin aineisiin, joiden osalta ei voida 
määritellä liitteessä I olevan 6 jakson 6.4 
kohdan mukaista kynnysarvoa;
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b) 56 artiklan d ja e kohdan perusteet 
täyttäviin aineisiin.

Or. en

Perustelu

Poistaa uuden määräyksen yhteisestä kannasta, koska vain yhden vaiheen sisältävää 
menettelyä olisi käytettävä vain erittäin suurta huolta aiheuttavien aineiden lupamenettelyn 
yhteydessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 245
59 ARTIKLAN 3 KOHDAN B A ALAKOHTA (uusi)

b a) aineet, jotka täyttävät 56 artiklan f 
kohdassa tarkoitetuissa komission ohjeissa 
vahvistetut kriteerit.

Or. es

Perustelu

Tällä edellisen tarkistuksen kanssa johdonmukaisella tarkistuksella varmistetaan, että aineet, 
jotka täyttävät jotkut mutteivät kaikkia PBT-aineille asetettuja kriteerejä, voidaan luokitella 
Reachissä samantasoista huolta aiheuttaviksi kemikaaleiksi, mikä kysymys jää epäselväksi 
nykyisessä tekstissä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter 
Olajos, Avril Doyle + Chris Davies, Lena Ek + Urszula Krupa

Tarkistus 246
59 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Jos lupaa ei voida myöntää 2 kohdan 
nojalla tai 3 kohdassa lueteltujen aineiden 
osalta, lupa voidaan myöntää, jos 
sosioekonomisten hyötyjen osoitetaan 
ylittävän ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle aineen käytöstä aiheutuvan 
riskin ja jos soveltuvia vaihtoehtoisia 
aineita tai tekniikoita ei ole saatavilla. 
Ennen tämän päätöksen tekemistä on 

Poistetaan.
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tarkasteltava kaikkia seuraavia seikkoja:
a) aineen käyttötavoista aiheutuva riski;
b) aineen käytöstä aiheutuvat 
sosioekonomiset hyödyt ja luvan 
hylkäämisestä aiheutuvat sosioekonomiset 
vaikutukset, jotka hakija tai muut osapuolet 
osoittavat;
c) hakijan 61 artiklan 4 kohdan e 
alakohdan mukaisesti toimittama 
vaihtoehtojen analyysi ja mahdolliset 63 
artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitetut 
kolmansien osapuolten huomiot;
d) saatavilla olevat tiedot mahdollisten 
vaihtoehtoisten aineiden tai tekniikoiden 
riskeistä ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle.

Or. en

Perustelu

Korvaamisen olisi aina oltava ensimmäinen vaihtoehto, kun sosioekonomiset näkökohdat ja 
valvonnan riittävyys otetaan huomioon. Neuvosto keskittyy liian suuressa määrin valvonnan 
riittävyyteen. Ei ole viisasta alkaa yrittää kehittää "turvallisia" kynnysarvoja niiden aineiden 
kohdalla, jotka saattavat aiheuttaa syöpää ja muuttaa geeniperimää. (Wijkman ja muut)

Liittyy 57 artiklan 2 kohtaa koskeviin tarkistuksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 247
59 ARTIKLAN 4 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

4. Jos lupaa ei voida myöntää 2 kohdan 
nojalla tai 3 kohdassa lueteltujen aineiden 
osalta, lupa voidaan myöntää, jos 
sosioekonomisten hyötyjen osoitetaan 
ylittävän ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle aineen käytöstä aiheutuvan 
riskin ja jos soveltuvia vaihtoehtoisia 
aineita tai tekniikoita ei ole saatavilla. 
Ennen tämän päätöksen tekemistä on 
tarkasteltava kaikkia seuraavia seikkoja:

4. Ennen 2 kohdan mukaisen 
luvanmyöntämispäätöksen tekemistä on 
tarkasteltava kaikkia seuraavia seikkoja:

Or. en
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(Tarkistus 233 - ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Liittyy 54 artiklaa koskeviin tarkistuksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 248
59 ARTIKLAN 7 KOHTA

7. Jos lupahakemus sisältää 61 artiklan 5 
kohdan b alakohdassa tarkoitetut tiedot, 
nämä tiedot otetaan huomioon 
määritettäessä tämän artiklan 8 kohdan 
mukaisen määräaikaisen tarkastelujakson 
kesto.

7. Rajoitetuksi ajaksi myönnettävän luvan 
voimassaolo-aika määritetään 61 artiklan 4 
kohdan e b alakohdassa määriteltyjen 
tietojen mukaisesti ja muut käytettävissä 
olevat tiedot huomioon ottaen.

Or. en

Perustelu

Kytkee luvan voimassaoloajan korvaamissuunnitelmassa esitettäviin tietoihin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, Lena Ek

Tarkistus 249
59 ARTIKLAN 7 KOHTA

7. Jos lupahakemus sisältää 61 artiklan 5 
kohdan b alakohdassa tarkoitetut tiedot,
nämä tiedot otetaan huomioon 
määritettäessä tämän artiklan 8 kohdan 
mukaisen määräaikaisen tarkastelujakson 
kesto.

7. 61 artiklan 4 d kohdan b alakohdassa 
tarkoitetut tiedot otetaan huomioon 
määritettäessä tämän artiklan 8 kohdan 
mukaisen määräaikaisen tarkastelujakson 
kesto.

Or. en

Perustelu

Korvaamissuunnitelmat auttavat alan yrityksiä ja erityisesti pk-yrityksiä suunnittelemaan 
tulevaisuuttaan. Korvaamissuunnitelmat ovat yksinkertaisesti tutkimus- ja 
kehittämissuunnitelmia ja hakijan ehdottamien toimien aikataulu.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 250
59 ARTIKLAN 8 KOHTA

8. Lupia tarkastellaan uudelleen 
määräajoin (jakson kesto määritetään 
tapauskohtaisesti), tämän kuitenkaan 
rajoittamatta mahdollisia päätöksiä 
tulevista uudelleentarkastelujaksoista, ja 
niille asetetaan yleensä ehtoja, esimerkiksi 
seurannan osalta.

8. Lupien ehtoihin on sisällytettävä 
ajanjaksot, joiden kuluttua lupia on 
tarkasteltava uudelleen, sekä velvoite esittää 
korvaavia aineita koskevia suunnitelmia, ja 
niihin voidaan sisällyttää muita ehtoja, 
mukaan luettuna valvonta. Luvat 
myönnetään enintään viiden vuoden 
määräajaksi.

Or. en

(Tarkistus 235 - ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Lupaehtoihin on sisällytettävä aikarajat, koska ne kannustavat innovointiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 251
59 ARTIKLAN 8 KOHTA

8. Lupia tarkastellaan uudelleen 
määräajoin (jakson kesto määritetään 
tapauskohtaisesti), tämän kuitenkaan 
rajoittamatta mahdollisia päätöksiä 
tulevista uudelleentarkastelujaksoista, ja 
niille asetetaan yleensä ehtoja, esimerkiksi 
seurannan osalta.

8. Luvat ovat määräaikaisia (jakson kesto 
määritetään tapauskohtaisesti enintään 
viideksi vuodeksi), korvaamissuunnitelman 
esittäminen on pakollista, ja luville
asetetaan yleensä ehtoja, esimerkiksi 
seurannan osalta.

Or. en

Perustelu

On kohtuullista, että kaikki luvat myönnetään määräaikaisina, koska määräaikaiset 
tarkistukset sallivat (ja rohkaisevat) sopeutumista teknologian edistymiseen (esimerkkeinä 
uusien vaaroja, altistumista, sosioekonomisia etuja ja vaihtoehtojen saatavuutta koskevat 
tiedot). Kannustinta turvallisempien vaihtoehtojen innovointiin ei ole olemassa ilman 
määräaikaisia tarkistusjaksoja.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies + Philippe Busquin

Tarkistus 252
59 ARTIKLAN 8 KOHTA

8. Lupia tarkastellaan uudelleen määräajoin 
(jakson kesto määritetään tapauskohtaisesti), 
tämän kuitenkaan rajoittamatta mahdollisia 
päätöksiä tulevista 
uudelleentarkastelujaksoista, ja niille 
asetetaan yleensä ehtoja, esimerkiksi 
seurannan osalta.

8. Lupia tarkastellaan uudelleen määräajoin 
(jakson kesto määritetään tapauskohtaisesti) 
siten, että tuotteen elinkaari, turvallisuus-
ja huoltorajoitukset, vaihtoehtojen 
puuttuminen ja tarvittaessa hakijan 61 
artiklan 5 kohdan b alakohdan mukaisesti 
toimittama aikataulu otetaan huomioon. 
Myönnetyt luvat eivät rajoita mahdollisia 
päätöksiä tulevista 
uudelleentarkastelujaksoista, ja niille 
asetetaan yleensä ehtoja, esimerkiksi 
seurannan osalta.

Or. en

Perustelu

As no-one wants planes to be grounded or to drop out of the sky the authorisation procedure, 
including possible exemptions from authorisation, must take into account the specificity of the 
aeronautic sector and be compatible with civil aviation safety obligations, recognising that 
the products involved may have a long life cycle of 25-40 years. (Davies)

The European aeronautic industry aim at obtaining the highest level of material and product 
performance in order to ensure products endure throughout their long life cycle- typically 25-
40 years- with the highest possible degree of safety. The authorisation procedure, including 
possible exemptions from authorisation, must duly take into account the specificity of the 
aeronautic sector and be compatible with civil aviation safety obligations. When the risk of 
using a substance can be adequately controlled for particular use, the authorisation should be 
granted for a period of time compatible with life cycle of aeronautic products and 
maintenance requirements. In granting the authorisation, the Commission, as the competent 
authority, should be required to take account of products' life cycle and maintenance 
constraints, the presence or absence of real alternatives, and the timetable for proposed 
actions submitted by the applicant in relation to the development of real alternatives, which 
can guarantee the same degree of safety. (Busquin)
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Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 253
59 ARTIKLAN 9 KOHTA

9. Luvassa on täsmennettävä: 9. Luvassa on täsmennettävä:

a) henkilö(t), jo(i)lle lupa myönnetään; a) henkilö(t), jo(i)lle lupa myönnetään;
b) aineen (aineiden) tunnistetiedot; b) aineen (aineiden) tunnistetiedot;

c) käyttötarkoitus, johon lupa myönnetään; c) käyttötarkoitus, johon lupa myönnetään;
d) mahdolliset ehdot, joilla lupa 
myönnetään;

d) ehdot, joilla lupa myönnetään;

e) määräaika, jonka kuluttua lupaa on 
tarkasteltava uudelleen;

e) tarkasteluaika;

f) mahdolliset seurantajärjestelyt. f) mahdolliset seurantajärjestelyt.

Or. en

(Tarkistus 236 ja 359 (osittain) - ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Selventää sanamuotoa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, Lena Ek + Guido Sacconi

Tarkistus 254
60 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Edellä 59 artiklan mukaisesti 
myönnettyjen lupien katsotaan olevan 
voimassa, kunnes komissio päättää 
uudelleentarkastelun yhteydessä muuttaa 
lupaa tai peruuttaa sen, edellyttäen, että 
luvan haltija jättää tarkistusraportin
vähintään 18 kuukautta ennen määräaikaisen 
uudelleentarkastelujakson päättymistä. Sen 
sijaan, että luvan haltija toimittaisi 
uudelleen kaikki nykyistä lupaa koskevan 
alkuperäisen hakemuksen osat, hän voi 
toimittaa ainoastaan nykyisen luvan 
numeron, ellei toisesta, kolmannesta ja 
neljännestä alakohdasta muuta johdu.

1. Lupien katsotaan olevan voimassa, 
kunnes komissio päättää uudesta 
hakemuksesta edellyttäen, että luvan haltija 
jättää uuden hakemuksen vähintään 18 
kuukautta ennen määräaikaisen 
uudelleentarkastelujakson päättymistä. Sen 
sijaan, että hakija toimittaisi uudelleen 
kaikki nykyistä lupaa koskevan alkuperäisen 
hakemuksen osat, hän voi toimittaa 
ainoastaan:

Edellä 59 artiklan mukaisesti myönnetyn 
luvan haltijan on toimitettava 

a) nykyisen luvan numeron,
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ajantasaistettu versio hakemukseensa 
mahdollisesti sisältyvästä 
korvaussuunnitelmasta. Jos haltija ei pysty 
osoittamaan, että riski on asianmukaisesti 
hallinnassa, hänen on toimitettava
ajantasaistettu versio alkuperäiseen 
hakemukseen sisältyvästä sosioekonomisesta 
analyysista, vaihtoehtojen analyysista ja 
korvaussuunnitelmasta.

b) ajantasaistetun version alkuperäiseen 
hakemukseen sisältyvästä 
sosioekonomisesta analyysista, 
vaihtoehtojen analyysista ja 
korvaussuunnitelmasta,

Jos hakija voi nyt osoittaa, että riski on 
asianmukaisesti hallinnassa, hänen on 
toimitettava ajantasaistettu 
kemikaaliturvallisuusraportti.

c) ajantasaistetun 
kemikaaliturvallisuusraportin.

Jos jotkin muut alkuperäisen hakemuksen 
osat ovat muuttuneet, hakijan on toimitettava 
myös nämä osat ajantasaistettuina.

Jos jotkin muut alkuperäisen hakemuksen 
osat ovat muuttuneet, hakijan on toimitettava 
myös nämä osat ajantasaistettuina.

Or. en

(Tarkistus 237 - ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Luvan uudelleentarkastelun yhteydessä hakijan on ainoastaan toimitettava uudelleen ne 
alkuperäiseen hakemukseen sisältyvät tiedot, jotka on ajantasaistettava. EP:n tarkistus 237 
esitetään uudelleen. (Davies)

Liittyy 54 artiklaa koskeviin tarkistuksiin. (Sacconi)

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, Lena Ek + Guido Sacconi + Urszula Krupa

Tarkistus 255
60 ARTIKLAN 2 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

2. Lupia voidaan tarkastella uudelleen 
milloin tahansa, jos:

2. Lupia tarkastellaan uudelleen milloin 
tahansa, jos:

Or. en
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(Tarkistus 238 (osittain) - ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Tämä tarkistus antaa kemikaalivirastolle mahdollisuuden nopeaan toimintaan muuttuvissa 
olosuhteissa. Lupia on tarkasteltava automaattisesti uudelleen jos alkuperäisen luvan aikana 
vallinneet olosuhteet ovat muuttuneet siinä määrin, että se aiheuttaa riskin ihmisen 
terveydelle, tai muuttaa sosioekonomista vaikutusta tai uutta korvaavia aineita koskevia 
tietoja tulee saataville. EP:n tarkistus 238 esitetään uudelleen. (Davies & Krupa)

Sillä otetaan käyttöön velvoite tarkastella lupia uudelleen muuttuneissa olosuhteissa. 
(Sacconi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi + Chris Davies, Lena Ek

Tarkistus 256
60 ARTIKLAN 3 KOHDAN 2 ALAKOHTA

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

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

Or. en

(Tarkistus 239 - ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Tässä yhteydessä ei määritellä "vakavaa ja välitöntä vaaraa", mikä ei auta komissiota sen 
päättämisessä, olisiko luvan voimassaoloaika keskeytettävä tarkastelun yhteydessä. EP:n 
tarkistus 239 esitetään uudelleen. (Davies)

Mitään "vakavan ja välittömän vaaran" lupaperustetta ei ole olemassa. Näin ollen komission 
on päätettävä lupaperusteiden perusteella, olisiko luvan voimassaoloaika keskeytettävä 
tarkastelun yhteydessä. (Sacconi)

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies + Guido Sacconi + Urszula Krupa

Tarkistus 257
60 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Jos jokin direktiivissä 96/61/EY 4. Jos jokin direktiivissä 96/61/EY 
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tarkoitettu ympäristölaatunormi ei täyty, 
kyseiselle aineen käyttötarkoitukselle 
myönnettyjä lupia voidaan tarkastella 
uudelleen.

tarkoitettu ympäristölaatunormi ei täyty, 
kyseiselle aineen käyttötavalle myönnettyjä 
lupia tarkistetaan.

Or. en

(Tarkistus 240 - ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan johdonmukaisuus ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja 
vähentämisen yhtenäistämisestä annetun direktiivin kanssa ja annetaan virastolle 
mahdollisuus reagoida muuttuviin olosuhteisiin asettamalla velvollisuus tarkistaa lupia. 
Palautetaan parlamentin esittämä tarkistus 240. (Davies ja Krupa)

Otetaan käyttöön lupien tarkistamisvelvollisuus. (Sacconi)

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

Tarkistus 258
60 ARTIKLAN 5 KOHTA

5. Jos direktiivin 2000/60/EY 4 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettuja ympäristötavoitteita ei 
saavuteta, kyseiselle aineen käyttötavalle 
asianomaisen jokialueen osalta myönnettyjä 
lupia voidaan tarkastella uudelleen.

5. Jos direktiivin 2000/60/EY 4 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettuja ympäristötavoitteita ei 
saavuteta, kyseiselle aineen käyttötavalle 
asianomaisen jokialueen osalta myönnettyjä 
lupia tarkistetaan.

Or. en

(Uusi tarkistus - työjärjestyksen 62 artiklan 2 kohdan d alakohta 17. heinäkuuta 2006 
julkaistun komission asiakirjan KOM 2006/397 perusteella)

Perustelu

Komissio hyväksyi heinäkuussa 2006 ehdotuksen uudeksi tytärdirektiiviksi 
ympäristönlaatunormeista vesipolitiikan alalla sekä direktiivin 2000/60/EY (4 artiklan 1 
kohta) muuttamisesta. Uudella direktiivillä komissio aikoo käyttää ulkoisia välineitä, kuten 
REACH-asetusta, päästöraja-arvojen täytäntöönpanemiseksi ehdotettujen 
ympäristötavoitteiden mukaisesti. Vastuun siirtämisen estämiseksi on varmistettava, että 
tarvittavat tavoitteet voidaan saavuttaa REACHin avulla lupien pakollisella tarkistamisella, 
jos ympäristötavoitteet eivät täyty.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies + Philippe Busquin, Vittorio Prodi

Tarkistus 259
61 ARTIKLAN 4 KOHDAN C ALAKOHTA

c) lupapyyntö, jossa täsmennetään, mitä 
käyttötarkoitusta varten lupaa haetaan, ja 
selostetaan aineen mahdollinen käyttö 
valmisteissa ja/tai aineen sisällyttäminen 
esineisiin;

c) lupapyyntö, jossa täsmennetään, mitä 
käyttötarkoitusta varten lupaa haetaan, ja 
selostetaan aineen mahdollinen käyttö 
valmisteissa sekä ehdotettu tarkistamisväli
ja/tai aineen sisällyttäminen esineisiin;

Or. en

Perustelu

The authorisation procedure must take into account the specificity of the aeronautic sector 
and be compatible with civil aviation safety obligations. When the risk of using a substance 
can be adequately controlled for particular use, authorisation should be possible for a period 
of time compatible with life cycle of aeronautic products and maintenance requirements. In 
considering such authorisation, account should in these circumstances be taken of products’ 
life cycle and maintenance constraints, the presence or the absence of real alternatives, and 
the timetable for proposed actions submitted by the applicant in relation to the development 
of real alternatives, which can guarantee the same degree of safety. (Davies)

The European aeronautic industry aim at obtaining the highest level of material and product 
performance in order to ensure products endure throughout their long life cycle- typically 25-
40 years- with the highest possible degree of safety. The authorisation procedure, including 
possible exemptions from authorisation, must duly take into account the specificity of the 
aeronautic sector and be compatible with civil aviation safety obligations. When the risk of 
using a substance can be adequately controlled for particular use, the authorisation should be 
granted for a period of time compatible with life cycle of aeronautic products and 
maintenance requirements. In granting the authorisation, the Commission, as the competent 
authority, should be required to take account of products' life cycle and maintenance 
constraints, the presence or absence of real alternatives, and the timetable for proposed 
actions submitted by the applicant in relation to the development of real alternatives, which 
can guarantee the same degree of safety. (Busquin & Prodi)

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges

Tarkistus 260
61 ARTIKLAN 4 KOHDAN E ALAKOHTA

e) analyysi vaihtoehdoista ottaen huomioon 
niiden riskit sekä korvaamisen tekninen ja 
taloudellinen toteutettavuus.

e) vaihtoehtojen analyysi, jossa 
tarkastellaan vaihtoehtoihin liittyviä riskejä 
sekä aineen korvaamisen teknistä ja 
taloudellista toteutettavuutta, ja 
mahdollisesti myös aineen korvaamista 
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koskeva suunnitelma, johon sisältyy 
tutkimus ja kehittäminen sekä hakijan
ehdottamia toimia koskeva aikataulu.

Or. en

Perustelu

Aineiden tapauksessa korvaamisen olisi oltava aina ensimmäinen vaihtoehto, kun otetaan 
huomioon sosioekonomiset näkökohdat ja asianmukainen valvonta. Ensimmäisessä 
käsittelyssä esitetty tarkistus xxx. Wijkmanin tarkistukset 1-5 ja 12-13 koskevat samaa asiaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 261
61 ARTIKLAN 5 KOHTA

5. Hakemukseen voidaan liittää:
a) liitteen XV mukaisesti suoritettu 
sosioekonominen analyysi;

e a) liitteen XV mukaisesti suoritettu 
sosioekonominen analyysi;

b) tarvittaessa aineen korvaamista koskeva 
suunnitelma, johon sisältyy tutkimus ja 
kehittäminen, sekä hakijan ehdottamia 
toimia koskeva aikataulu;

e b) aineen korvaamista koskeva 
suunnitelma, johon sisältyy tutkimus ja 
kehittäminen sekä hakijan ehdottamia toimia 
koskeva aikataulu.

5. Hakemukseen voidaan liittää myös:
c) perustelut sille, että ei oteta huomioon 
ihmisten terveyteen ja ympäristöön 
kohdistuvia riskejä, jotka aiheutuvat joko:

a) perustelut sille, että ei oteta huomioon 
ihmisten terveyteen ja ympäristöön 
kohdistuvia riskejä, jotka aiheutuvat joko:

i) sellaiselta laitokselta tulevista aineen 
päästöistä, jolle on myönnetty lupa 
direktiivin 96/61/EY mukaisesti; tai

i) sellaiselta laitokselta tulevista aineen 
päästöistä, jolle on myönnetty lupa 
direktiivin 96/61/EY mukaisesti; tai

ii) aineen päästöistä pistekuormituslähteestä, 
mihin sovelletaan direktiivin 2000/60/EY 11 
artiklan 3 kohdan g alakohdassa tarkoitettua 
vaatimusta ennalta tapahtuvasta sääntelystä 
ja kyseisen direktiivin 16 artiklan nojalla 
annettua lainsäädäntöä.

ii) aineen päästöistä pistekuormituslähteestä, 
mihin sovelletaan direktiivin 2000/60/EY 11 
artiklan 3 kohdan g alakohdassa tarkoitettua 
vaatimusta ennalta tapahtuvasta sääntelystä 
ja kyseisen direktiivin 16 artiklan nojalla 
annettua lainsäädäntöä.

Or. en
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(Tarkistus 241 (muutettu) - ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Lupahakemukseen on sisällytettävä sosioekonominen analyysi ja korvaussuunnitelma.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, Lena Ek

Tarkistus 262
61 ARTIKLAN 5 KOHTA

5. Hakemukseen voidaan liittää:
a) liitteen XV mukaisesti suoritettu 
sosioekonominen analyysi;

e a) liitteen XV mukaisesti suoritettu 
sosioekonominen analyysi;

b) tarvittaessa aineen korvaamista koskeva 
suunnitelma, johon sisältyy tutkimus ja 
kehittäminen, sekä hakijan ehdottamia 
toimia koskeva aikataulu;

e b) aineen korvaamista koskeva 
suunnitelma, johon sisältyy tutkimus ja 
kehittäminen sekä hakijan ehdottamia toimia 
koskeva aikataulu;

c) perustelut sille, että ei oteta huomioon 
ihmisten terveyteen ja ympäristöön 
kohdistuvia riskejä, jotka aiheutuvat joko:

e c) perustelut sille, että ei oteta huomioon 
ihmisten terveyteen ja ympäristöön 
kohdistuvia riskejä, jotka aiheutuvat joko:

i) sellaiselta laitokselta tulevista aineen 
päästöistä, jolle on myönnetty lupa 
direktiivin 96/61/EY mukaisesti; tai

(i) sellaiselta laitokselta tulevista aineen 
päästöistä, jolle on myönnetty lupa 
direktiivin 96/61/EY mukaisesti; tai

(ii) aineen päästöistä 
pistekuormituslähteestä, mihin sovelletaan 
direktiivin 2000/60/EY 11 artiklan 3 kohdan 
g alakohdassa tarkoitettua vaatimusta 
ennalta tapahtuvasta sääntelystä ja kyseisen 
direktiivin 16 artiklan nojalla annettua 
lainsäädäntöä.

(ii) aineen päästöistä 
pistekuormituslähteestä, mihin sovelletaan 
direktiivin 2000/60/EY 11 artiklan 3 kohdan 
g alakohdassa tarkoitettua vaatimusta 
ennalta tapahtuvasta sääntelystä ja kyseisen 
direktiivin 16 artiklan nojalla annettua 
lainsäädäntöä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan velvoite, jonka mukaan lupahakemukseen on sisällytettävä 
korvaussuunnitelma, joka auttaa teollisuutta ja varsinkin pk-yrityksiä suunnittelemaan 
toimintaansa. Korvaussuunnitelmat ovat tutkimus- ja kehityssuunnitelmia, joihin sisältyy 
hakijan ehdottamia toimia koskeva aikataulu. Palautetaan parlamentin esittämä tarkistus 
241.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges

Tarkistus 263
61 ARTIKLAN 5 KOHDAN B ALAKOHTA

b) tarvittaessa aineen korvaamista koskeva 
suunnitelma, johon sisältyy tutkimus ja 
kehittäminen, sekä hakijan ehdottamia 
toimia koskeva aikataulu;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

On sovellettava yleistä huolehtimisvelvollisuuden periaatetta. Ensimmäisessä käsittelyssä 
esitetty tarkistus 364. Sanamuotoa on hieman muutettu vastaamaan paremmin korvaamista 
koskevia tarkistuksia. Wijkmanin tarkistukset 1-5 ja 12-13 koskevat samaa asiaa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, Lena Ek

Tarkistus 264
61 ARTIKLAN 5 KOHDAN C ALAKOHDAN II A ALAKOHTA (uusi)

iii) aineen käytöstä lääkinnällisessä 
laitteessa, mitä säännellään direktiiveillä 
90/385/ETY, 93/42/ETY tai 98/79/EY.

Or. en

Perustelu

Poikkeuksia on syytä myöntää mahdollisimman vähän, jotta voidaan estää eri aineiden 
markkinoiden vääristyminen ja tunnistaa erityisen huolestuttavat kemikaalit ja niiden 
turvallisemmat vaihtoehdot.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, Lena Ek
Tarkistus 265

61 ARTIKLAN 6 KOHTA

6. Hakemukseen ei sisällytetä ihmisten 
terveydelle koituvia riskejä, jotka 
aiheutuvat aineen käytöstä lääkinnällisessä 
laitteessa, jota säännellään direktiiveillä 
90/385/ETY, 93/42/ETY tai 98/79/EY.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Ks. 61 artiklan 5 kohdan c alakohdan uuden iii alakohdan perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, Lena Ek

Tarkistus 266
62 ARTIKLA

1. Jos hakemus koskee aineen jotakin 
käyttötarkoitusta, myöhempi hakija voi 
viitata 61 artiklan 4 kohdan d alakohdan ja 
5 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti 
toimitettuihin aiemman hakemuksen osiin, 
jos myöhemmällä hakijalla on aiemman 
hakijan lupa viitata kyseisiin hakemuksen 
osiin.

1. Jos hakemus koskee aineen jotakin 
käyttötarkoitusta, myöhempi hakija voi 
viitata 61 artiklan 4 kohdan d, ea ja 
eb alakohdan mukaisesti toimitettuihin 
aiemman hakemuksen osiin, jos 
myöhemmällä hakijalla on luvanhaltijan
lupa viitata kyseisiin hakemuksen osiin.

2. Jos lupa on myönnetty aineen jollekin 
käyttötarkoitukselle, myöhempi hakija voi 
viitata 61 artiklan 4 kohdan d alakohdan ja 
5 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti 
toimitettuihin luvanhaltijan hakemuksen 
osiin, jos myöhemmällä hakijalla on 
luvanhaltijan lupa viitata kyseisiin 
hakemuksen osiin.

2. Jos lupa on myönnetty aineen jollekin 
käyttötarkoitukselle, myöhempi hakija voi 
viitata 61 artiklan 4 kohdan d, ea ja 
eb alakohdan ja 5 kohdan a ja b alakohdan 
mukaisesti toimitettuihin luvanhaltijan 
hakemuksen osiin, jos myöhemmällä 
hakijalla on luvanhaltijan lupa viitata 
kyseisiin hakemuksen osiin.

Or. en

Perustelu

Liittyy 61 artiklaa koskevaan tarkistukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 267
62 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jos hakemus koskee aineen jotakin 
käyttötarkoitusta, myöhempi hakija voi 
viitata 61 artiklan 4 kohdan d alakohdan ja 
5 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti 
toimitettuihin aiemman hakemuksen osiin, 
jos myöhemmällä hakijalla on aiemman 
hakijan lupa viitata kyseisiin hakemuksen 
osiin.

1. Jos hakemus koskee aineen jotakin 
käyttötarkoitusta, myöhempi hakija voi 
viitata 61 artiklan 4 kohdan d, ea ja 
eb alakohdan mukaisesti toimitettuihin 
aiemman hakemuksen osiin, jos 
myöhemmällä hakijalla on luvanhaltijan
lupa viitata kyseisiin hakemuksen osiin.
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Or. en

(Tarkistus 242 (muutettu) - ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Liittyy 61 artiklaa koskevaan tarkistukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Philippe Busquin, Vittorio Prodi

Tarkistus 268
63 ARTIKLAN 2 KOHTA

Kemikaalivirasto antaa, 
tietojensaantioikeutta koskevat 117 ja 118 
artiklat huomioon ottaen, verkkosivuillaan 
saataville yleiset tiedot käyttötarkoituksista, 
joista hakemuksia on vastaanotettu, ja 
ilmoittaa määräajan, johon mennessä 
kolmannet osapuolet voivat toimittaa tietoja 
vaihtoehtoisista aineista tai tekniikoista.

Sen estämättä, mitä tietojensaantioikeutta 
koskevassa 117 ja 118 artiklassa säädetään, 
kemikaalivirasto antaa verkkosivuillaan 
saataville yleiset tiedot käyttötarkoituksista, 
joista hakemuksia on vastaanotettu, paitsi 
jos hakija voi osoittaa tämän voivan haitata 
hänen tai jonkin toisen asianosaisen 
kaupallisia etuja, ja ilmoittaa määräajan, 
johon mennessä kolmannet osapuolet, 
jatkokäyttäjät mukaan luettuina, voivat 
toimittaa tietoja tietyn käytön edellytyksistä,
vaihtoehtoisista aineista tai tekniikoista.  

Or. en

Perustelu

The European aeronautic industry represents a highly advanced sector of major importance 
for technological competitiveness in the EU. There is a real concern that the unique 
innovative use of substances by the European aeronautic industry could be made available to 
third parties, and not only manufacturers of substances, who may be competitors of the 
applicant. Any such their party could abuse the authorisation procedure, in particular the 
possibility to come forward with alternatives when information on applications is made 
available by the Agency. In addition, downstream users should be clearly identified among 
those who can provide such information, so as to provide the Agency with a complete picture 
as to whether alternatives are really available or not.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Tarkistus 269
63 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Lausuntoa valmistellessaan kukin 1 
kohdassa tarkoitettu komitea tarkistaa aluksi, 
että hakemus sisältää kaikki 61 artiklassa 
täsmennetyt tiedot, jotka ovat luvan 
myöntämisen kannalta olennaisia. 
Tarvittaessa komiteat esittävät toisiaan 
kuullen hakijalle yhteisen pyynnön toimittaa 
lisätietoja, jotta hakemus saatetaan 61 
artiklan vaatimusten mukaiseksi. 
Sosioekonomisesta analyysista vastaava 
komitea voi pyytää hakijaa tai kolmansia 
osapuolia toimittamaan määrätyssä ajassa 
lisätietoja mahdollisista vaihtoehtoisista 
aineista ja teknologioista, jos se katsoo 
tämän olevan tarpeen. Kukin komitea ottaa 
lisäksi huomioon mahdolliset kolmansien 
osapuolten toimittamat tiedot.

3. Lausuntoa valmistellessaan kukin 1 
kohdassa tarkoitettu komitea tarkistaa aluksi, 
että hakemus sisältää kaikki 61 artiklassa 
täsmennetyt tiedot, jotka ovat luvan 
myöntämisen kannalta olennaisia. 
Tarvittaessa komitea esittää hakijalle 
pyynnön toimittaa lisätietoja, jotta hakemus 
saatetaan 61 artiklan vaatimusten 
mukaiseksi. Sosioekonomisesta analyysista 
vastaava komitea voi pyytää hakijaa tai 
kolmansia osapuolia toimittamaan 
määrätyssä ajassa lisätietoja mahdollisista 
vaihtoehtoisista aineista ja teknologioista, 
jos se katsoo tämän olevan tarpeen. Kukin 
komitea ottaa lisäksi huomioon mahdolliset 
kolmansien osapuolten toimittamat tiedot. 
Komitean pyytämä kolmansien osapuolten 
tietojen tietojen toimittaminen rahoitetaan 
kemikaaliviraston 61 artiklan 7 kohdan 
mukaisesti vahvistaman lupamaksun 
tuottamista tuloista.

Or. en

(Palautetaan komission ehdotuksen teksti)

Perustelu

Turhan byrokratian välttämiseksi komiteoiden olisi voitava itsenäisesti pyytää hakijalta tai 
kolmansilta osapuolilta lisätietoja. Toisten kuuleminen on tietenkin hyödyllistä, mutta sen ei 
pitäisi olla pakollista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, Lena Ek

Tarkistus 270
63 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Lausuntoa valmistellessaan kukin 1 
kohdassa tarkoitettu komitea tarkistaa aluksi, 
että hakemus sisältää kaikki 61 artiklassa 
täsmennetyt tiedot, jotka ovat luvan 
myöntämisen kannalta olennaisia. 

3. Lausuntoa valmistellessaan kukin 1 
kohdassa tarkoitettu komitea tarkistaa aluksi, 
että hakemus sisältää kaikki 61 artiklassa 
täsmennetyt tiedot, jotka ovat luvan 
myöntämisen kannalta olennaisia. 
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Tarvittaessa komiteat esittävät toisiaan 
kuullen hakijalle yhteisen pyynnön toimittaa 
lisätietoja, jotta hakemus saatetaan 61 
artiklan vaatimusten mukaiseksi. 
Sosioekonomisesta analyysista vastaava 
komitea voi pyytää hakijaa tai kolmansia 
osapuolia toimittamaan määrätyssä ajassa 
lisätietoja mahdollisista vaihtoehtoisista 
aineista ja teknologioista, jos se katsoo 
tämän olevan tarpeen. Kukin komitea ottaa 
lisäksi huomioon mahdolliset kolmansien 
osapuolten toimittamat tiedot.

Tarvittaessa komiteat esittävät hakijalle 
pyynnön toimittaa lisätietoja, jotta hakemus 
saatetaan 61 artiklan vaatimusten 
mukaiseksi. Sosioekonomisesta analyysista 
vastaava komitea voi pyytää hakijaa tai 
kolmansia osapuolia toimittamaan 
määrätyssä ajassa lisätietoja mahdollisista 
vaihtoehtoisista aineista ja teknologioista, 
jos se katsoo tämän olevan tarpeen. Kukin 
komitea ottaa lisäksi huomioon mahdolliset 
kolmansien osapuolten toimittamat tiedot. 
Komitean pyytämä kolmansien osapuolten 
tietojen tietojen toimittaminen rahoitetaan 
kemikaaliviraston 61 artiklan 7 kohdan 
mukaisesti vahvistaman lupamaksun 
tuottamista tuloista.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella vähennetään lupamenettelyyn liittyvää byrokratiaa, koska komiteat voivat 
itsenäisesti pyytää hakijalta tai kolmansilta osapuolilta lisätietoja. Yhteinen pyyntö on 
edelleen mahdollinen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 271
63 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Lausuntoluonnoksissa on oltava seuraavat 
osat:

4. Lausuntoluonnoksissa on oltava seuraavat 
osat:

a) riskinarviointikomitea: arvio ihmisten 
terveydelle ja/tai ympäristölle aiheutuvasta 
riskistä, joka johtuu aineen käyttötavasta 
(käyttötavoista) sellaisina kuin ne on kuvattu 
hakemuksessa ja tarvittaessa arvio 
mahdollisista vaihtoehdoista aiheutuvista 
riskeistä;

a) riskinarviointikomitea: arvio ihmisten 
terveydelle ja/tai ympäristölle aiheutuvasta 
riskistä, joka johtuu aineen käyttötavasta 
(käyttötavoista) sellaisina kuin ne on kuvattu 
hakemuksessa ja arvio mahdollisista 
vaihtoehdoista aiheutuvista riskeistä;

b) sosioekonomisesta analyysista vastaava 
komitea: arvio sosioekonomisista tekijöistä 
sekä saatavilla olevista, sopivista ja 
teknisesti toteuttamiskelpoisista 
vaihtoehdoista, jotka liittyvät aineen 
käyttötapaan (käyttötapoihin) sellaisina kuin 
ne on kuvattu hakemuksessa, kun hakemus 
on tehty 61 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

b) sosioekonomisesta analyysista vastaava 
komitea: arvio sosioekonomisista tekijöistä 
sekä saatavilla olevista, sopivista ja 
teknisesti toteuttamiskelpoisista 
vaihtoehdoista, jotka liittyvät aineen 
käyttötapaan (käyttötapoihin) sellaisina kuin 
ne on kuvattu hakemuksessa.

Or. en

Perustelu

Liittyy 61 artiklaa koskevaan tarkistukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 272
63 ARTIKLAN 8 KOHTA

8. Komissio laatii luonnoksen 
lupapäätökseksi kolmen kuukauden kuluessa 
kemikaaliviraston lausuntojen 
vastaanottamisesta. Lopullinen päätös luvan 
myöntämisestä tai epäämisestä tehdään 
132 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.

8. Komissio laatii luonnoksen 
lupapäätökseksi kolmen kuukauden kuluessa 
kemikaaliviraston lausuntojen 
vastaanottamisesta. Lopullinen päätös luvan 
myöntämisestä tai epäämisestä tehdään 
132 artiklan 3 a kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.

Or. en
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Perustelu

This amendment is tabled in light of a judgement by the European Court of Justice of 23 
February 2006 C-122/04 on "Forest Focus" and of the new "comitology" Decision. In its 
judgement in case C-122/04, the Court of Justice found that the Commission has to justify 
when it wants to deviate from the criteria for the choice of the committee procedure, 
otherwise the act can be annuled. The Commission proposed the advisory procedure for the 
granting of authorisations without any justification - even though such a decision is clearly of 
general scope (see Art. 55(2), 57(1c) and 61(2) and (3)), and should therefore have come 
under the regulatory procedure. 

In accordance with the new "comitology" Decision, the new "regulatory procedure with 
scrutiny" should apply.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 273
64 ARTIKLA

Luvanhaltijoiden velvollisuus Velvollisuus antaa tietoa luvanvaraisista 
aineista

Luvanhaltijoiden sekä 55 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettujen jatkokäyttäjien, 
jotka sisällyttävät aineita valmisteisiin, on 
lisättävä lupanumero merkintöihin ennen 
aineen tai ainetta sisältävän valmisteen 
saattamista markkinoille luvan saanutta 
käyttötapaa varten, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta direktiivin 67/548/ETY ja 
direktiivin 1999/45/EY soveltamista. Tämä 
on tehtävä viipymättä sen jälkeen, kun 
lupanumero on asetettu julkisesti saataville 
63 artiklan 9 kohdan mukaisesti.

Kaikki aineet joko sellaisenaan tai 
valmisteessa tai tuotteessa käytettynä, jotka 
ovat 56 artiklassa esitettyjen vaatimusten 
mukaisia, on merkittävä ja niihin on aina 
liitettävä käyttöturvallisuustiedote. 
Merkinnän on sisällettävä:

a) aineen nimi,
b) tieto siitä, sisältyykö aine liitteeseen XIV, 
sekä aineen kukin erityinen luvan saanut 
käyttötapa lupanumeroineen. 

Or. en

Perustelu

Merkinnän tarkoituksena on kertoa kuluttajalle, että valmisteessa on luvanvaraisia aineita. 
Parlamentin esittämän tarkistuksen 246 ansiosta kemikaalien tuottajat ja käyttäjät koko 
tuotantoketjussa sekä valmisteiden käyttäjät ja jätehuollosta vastaavat saavat tietoa erityistä 
huolta aiheuttavista kemikaaleista. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 274
66 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Kemikaalivirasto ilmoittaa 
välittömästi/viipymättä/verkkosivuillaan, 
että jäsenvaltio tai komissio aikoo aloittaa 
rajoitusmenettelyn, ja ilmoittaa asiasta 
kyseisen aineen rekisteröijille.

Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyä tarkistusta 789.

Rajoituksia voidaan soveltaa ilman tonnimäärärajaa eli alle 1 tonni vuodessa. Kaikilla 
asianosaisilla on oikeus tietää kemikaaliviraston tai jäsenvaltioiden kaavailemista 
rajoituksista. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 275
66 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Jäsenvaltio voi ... saakka pitää voimassa 
aineen valmistusta, markkinoille saattamista 
tai käyttöä koskevat olemassa olevat ja
tiukemmat rajoitukset liitteen XVII osalta 
edellyttäen, että kyseiset rajoitukset on 
ilmoitettu Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen mukaisesti. Komissio 
laatii ja julkaisee luettelon näistä 
rajoituksista viimeistään ...

3. Jäsenvaltio voi ... saakka pitää voimassa 
aineen valmistusta, markkinoille saattamista 
tai käyttöä koskevat olemassa olevat ja/tai
tiukemmat rajoitukset liitteen XVII osalta 
edellyttäen, että kyseiset rajoitukset on 
ilmoitettu Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen mukaisesti. Komissio 
laatii ja julkaisee luettelon näistä 
rajoituksista viimeistään ...

Or. nl

Perustelu

Neuvoston lisäämä uusi teksti, joka on ongelmallinen direktiivin 76/769/EEG kannalta (lisätty 
liitteeseen XVII). Direktiivin lisääminen asetukseen aiheuttaa juridisen ongelman, koska 
asetusta sovelletaan suoraan. Direktiivin teksti ei ole aivan selkeä, jos sitä luetaan kuin 
asetusta. Teknisen komitean on ratkaistava tämä ongelma laatimalla uuden tekstin liitteeseen 
XVII. Siihen saakka on nykyisten rajoitusten pysyttävä voimassa, jotta terveyden ja 
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ympäristön suojelu voidaan taata.

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

Tarkistus 276
66 ARTIKLAN 3 KOHTA

Jäsenvaltio voi ... saakka pitää voimassa 
aineen valmistusta, markkinoille saattamista 
tai käyttöä koskevat olemassa olevat ja
tiukemmat rajoitukset liitteen XVII osalta 
edellyttäen, että kyseiset rajoitukset on 
ilmoitettu Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen mukaisesti. Komissio 
laatii ja julkaisee luettelon näistä 
rajoituksista viimeistään ....

Jäsenvaltio voi ... saakka pitää voimassa 
aineen valmistusta, markkinoille saattamista 
tai käyttöä koskevat olemassa olevat tai
tiukemmat rajoitukset ja niitä koskevat 
täytäntöönpanotoimet liitteen XVII osalta 
edellyttäen, että kyseiset rajoitukset on 
ilmoitettu Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen mukaisesti. Komissio 
laatii ja julkaisee luettelon näistä 
rajoituksista viimeistään ....

Or. en

Perustelu

Direktiiviin 76/769 sisältyvät rajoitukset siirretään REACH-asetukseen. Asetuksena REACH 
on jäsenvaltioita suoraan velvoittava. Kaikki täytäntöönpanotoimet kumoutuvat. Rajoitusten 
tehokkuus riippuu kuitenkin usein kansallisista täytäntöönpanotoimista. Jotta ei heikennetä 
nykyisiä yhteisön tai kansallisen tason rajoituksia, jäsenvaltioiden olisi annettava pitää kaikki 
kansalliset täytäntönpanotoimet siirtymäkauden ajan, jolloin REACH-asetuksesta johtuvia 
rajoituksia voidaan tarvittaessa muuttaa tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi 
jatkossakin.

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

Tarkistus 277
67 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

1. Kun aineiden valmistus, käyttö tai 
markkinoille saattaminen aiheuttaa ihmisten 
terveydelle tai ympäristölle vaaran, jota ei 
voida hyväksyä ja johon on puututtava 
yhteisön tasolla, liite XVII on muutettava 
132 artiklan 3 kohdassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti antamalla uusia rajoituksia tai 
muuttamalla liitteessä XVI olevia nykyisiä 
rajoituksia, jotka koskevat sellaisenaan, 

1. Kun aineiden valmistus, käyttö tai 
markkinoille saattaminen aiheuttaa 
ympäristölle tai ihmisten terveydelle, 
riskiryhmät ja varhain tai jatkuvasti 
yhdisteseoksille altistuvat kansalaiset 
mukaan luettuina, vaaran, jota ei voida 
hyväksyä ja johon on puututtava yhteisön 
tasolla, liite XVI on muutettava 130 artiklan 
3 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti 
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valmisteissa tai esineissä käytettävien 
aineiden valmistusta, käyttöä tai 
markkinoille saattamista, 68–72 artiklassa
säädetyn menettelyn mukaisesti. Tällaisessa 
päätöksessä on otettava huomioon 
rajoituksen sosioekonominen vaikutus, 
mukaan lukien vaihtoehtojen saatavuus.

antamalla uusia rajoituksia tai muuttamalla 
liitteessä XVI olevia nykyisiä rajoituksia, 
jotka koskevat sellaisenaan, valmisteissa tai 
tuotteissa käytettävien aineiden valmistusta, 
käyttöä tai markkinoille saattamista, 66–70 
artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti. 
Tällaisessa päätöksessä on otettava 
huomioon rajoituksen sosioekonominen 
vaikutus, mukaan lukien vaihtoehtojen 
saatavuus.

Or. en

Perustelu

Ihmisten terveydelle aiheutuvien riskien yhteydessä on otettava erityisesti huomioon 
riskiryhmät. Palautetaan parlamentin esittämä tarkistus 248.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 278
67 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

1. Kun aineiden valmistus, käyttö tai 
markkinoille saattaminen aiheuttaa ihmisten 
terveydelle tai ympäristölle vaaran, jota ei 
voida hyväksyä ja johon on puututtava 
yhteisön tasolla, liite XVII on muutettava 
132 artiklan 3 kohdassa
säädetyn menettelyn mukaisesti antamalla 
uusia rajoituksia tai muuttamalla 
liitteessä XVI olevia nykyisiä rajoituksia, 
jotka koskevat sellaisenaan, valmisteissa tai 
esineissä käytettävien aineiden valmistusta, 
käyttöä tai markkinoille saattamista, 68–
72 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti. Tällaisessa päätöksessä on 
otettava huomioon rajoituksen 
sosioekonominen vaikutus, mukaan lukien 
vaihtoehtojen saatavuus.

1. Kun aineiden valmistus, käyttö tai 
markkinoille saattaminen aiheuttaa ihmisten 
terveydelle tai ympäristölle vaaran, jota ei 
voida hyväksyä ja johon on puututtava 
yhteisön tasolla, liite XVI on muutettava 132 
artiklan 3 a kohdassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti antamalla uusia rajoituksia tai 
muuttamalla liitteessä XVI olevia nykyisiä 
rajoituksia, jotka koskevat sellaisenaan, 
valmisteissa tai esineissä käytettävien 
aineiden valmistusta, käyttöä tai 
markkinoille saattamista, 66–70 artiklassa
säädetyn menettelyn mukaisesti. Tällaisessa 
päätöksessä on otettava huomioon 
rajoituksen sosioekonominen vaikutus, 
mukaan lukien vaihtoehtojen saatavuus.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, jotta teksti voidaan saattaa vastaamaan uuden "komitologiapäätöksen" 
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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): Guido Sacconi

Tarkistus 279
67 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Niiden sellaisenaan, valmisteessa tai 
esineessä olevien aineiden osalta, jotka 
luokitellaan syöpää aiheuttavien, perimää 
vaurioittavien tai lisääntymiselle vaarallisten 
aineiden luokkaan 1 tai 2 kuuluviksi aineiksi 
ja joita kuluttaja voi käyttää ja joiden 
kulutuskäytölle komissio ehdottaa 
rajoituksia, liite XVI on muutettava 
132 artiklan 3 kohdassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti. Asetuksen 68–72 
artiklaa ei sovelleta.

2. Niiden sellaisenaan, valmisteessa tai 
esineessä olevien aineiden osalta, jotka 
luokitellaan syöpää aiheuttavien, perimää 
vaurioittavien tai lisääntymiselle vaarallisten 
aineiden luokkaan 1 tai 2 kuuluviksi aineiksi 
ja joita kuluttaja voi käyttää ja joiden 
kulutuskäytölle komissio ehdottaa 
rajoituksia, liite XVI on muutettava 
132 artiklan 3 a kohdassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti. Asetuksen 68–72 
artiklaa ei sovelleta.

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): Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Tarkistus 280
68 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Kemikaalivirasto tarkastelee liitteessä 
XIV lueteltua ainetta koskevan 57 artiklan 1 
kohdan c alakohdan i alakohdassa
tarkoitetun päivämäärän jälkeen, aiheuttaako 
kyseisen aineen käyttö esineissä ihmisten 
terveydelle tai ympäristölle riskin, jota ei 
voida riittävästi hallita. Jos kemikaalivirasto 
katsoo, että riskiä ei voida riittävästi hallita, 

2. Kemikaalivirasto tarkastelee liitteessä 
XIV lueteltua ainetta koskevan 57 artiklan 1 
kohdan c alakohdan ii alakohdassa
tarkoitetun päivämäärän jälkeen, aiheuttaako 
kyseisen aineen käyttö esineissä ihmisten 
terveydelle tai ympäristölle riskin, jota ei 
voida riittävästi hallita. Jos kemikaalivirasto 
katsoo, että riskiä ei voida riittävästi hallita, 
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se laatii liitteen XV vaatimusten mukaisen 
asiakirja-aineiston.

se laatii liitteen XV vaatimusten mukaisen 
asiakirja-aineiston.

Or. en

Perustelu

Tämä uusi kohta on paikallaan, koska sillä tukitaan lupajärjestelmässä oleva porsaanreikä 
rajoittamalla erityistä huolta aiheuttavien aineiden käyttöä valmisteissa. Tämä on tärkeää 
tuontitavaroita ajatellen, koska ne eivät kuulu lupamenettelyn piiriin. Olisi kuitenkin voitava 
käynnistää rajoitusmenettely, kun tiedetään, mille ei ole haettu lupia, eikä vasta 
päättymispäivän jälkeen. Muuten käy niin, että käytössä on jonkin aikaa kaksi eri standardia: 
tuontitavarat voivat sisältää erityistä huolta aiheuttavia aineita, joita ei enää saa käyttää 
yhteisön tavaroissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 281
72 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Lopullinen päätös tehdään 132 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen. Komissio toimittaa 
muutosehdotuksen jäsenvaltioille vähintään 
45 päivää ennen äänestystä.

2. Lopullinen päätös tehdään 132 artiklan 3 a 
kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. 
Komissio toimittaa muutosehdotuksen 
jäsenvaltioille vähintään 45 päivää ennen 
äänestystä.

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): Chris Davies + Frieda Brepoels, Anders Wijkman  + Carl Schlyter, 
Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Tarkistus 282
73 ARTIKLAN 4 A KOHTA (uusi)

4 a. Osa maksuista on ohjattava muiden 
kuin eläinkokeisiin perustuvien 
testausmenetelmien kehittämiseen.

Or. en

Perustelu

Promotion of non-animal testing. Successful First Reading amendment linked to revision of 
Recitals 43b and 88a. (Davies)

Linked to Amendments of Recitals 43b and 88a. 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. Amendment first reading 289. (Brepoels, 
Wijkman)

Linked to the amendment introducing a new recital 43b. 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.  
(Schlyter & others)

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 283
75 ARTIKLAN 1 KOHDAN D ALAKOHTA

d) sosioekonomisesta analyysista vastaava 
komitea, joka laatii kemikaaliviraston 
lausunnot lupahakemuksista, ehdotetuista 
rajoituksista ja kaikista muista tämän 
asetuksen alaan liittyvistä kysymyksistä, 
jotka koskevat mahdollisten aineita 
koskevien lainsäädäntötoimien 
sosioekonomisia vaikutuksia;

d) sosioekonomisesta analyysista ja 
vaihtoehtojen arvioinnista vastaava 
komitea, joka arvioi vaihtoehtojen 
saatavuutta, sopivuutta ja teknistä 
toteuttamiskelpoisuutta ja joka laatii 
kemikaaliviraston lausunnot 
lupahakemuksista, ehdotetuista rajoituksista 
ja kaikista muista tämän asetuksen alaan 
liittyvistä kysymyksistä, jotka koskevat 
mahdollisten aineita koskevien 
lainsäädäntötoimien sosioekonomisia 
vaikutuksia; 
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Or. en

(Tarkistus 255 (muutettu) - ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Vahvistaa yhteyttä lupamenettelyn ja turvallisempien vaihtoehtojen saatavuuden välillä 
täsmentäen samalla komitealle kuuluvaa vastuuta vaihtoehtojen arvioinnissa, kuten 
säädetään 63 artiklan 4 kohdassa.

Komitean nimi on muutettava koko tekstissä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 284
76 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Kemikaalivirasto perustaa menettelyn 
rekisteröintimaksuista saatujen varojen 
ohjaamiseksi vaihtoehtoisten 
koemenetelmien kehittämiseen ja 
arviointiin. Se 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). 
Kemikaalivirasto esittää Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle vuosittain 
raportin, jossa kerrotaan eläinkokeita 
korvaavien menetelmien täytäntöönpanon 
tilasta ja niiden käytöstä sekä 
koestrategioista, joiden avulla kehitetään
riskinarviointitietoja tämän asetuksen 
vaatimusten täyttämiseksi, ja 
vaihtoehtoisten koemenetelmien 
kehittämiseen ja arviointiin tarkoitettujen 
varojen määristä ja jakautumisesta.

Or. en
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(Tarkistus 275 - ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Tarkistus perustuu ensimmäisessä käsittelyssä esitettyyn tarkistukseen 275. Tarkistuksen 
sanamuotoa on muutettu, jotta se menisi helpommin läpi neuvostossa. Sen sijaan, että 
perustettaisiin virastoon uusi komitea, käytetään olemassa olevia rakenteita. Lisäksi otetaan 
huomioon uusi kehitys, kuten eläinkokeille vaihtoehtoisia menetelmiä edistävä 
eurooppalainen kumppanuus (EPAA). Tarkistus liittyy saman tekijän tarkistukseen, joka 
koskee johdanto-osan 92 a kappaletta.

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

Tarkistus 285
76 ARTIKLAN 2 KOHDAN D JA E ALAKOHTA

d) sellaisen tietokannan (tietokantojen) 
perustaminen ja ylläpito, joka sisältää 
kaikkia rekisteröityjä aineita koskevat tiedot, 
luokitusten ja merkintöjen luettelon ja 
yhdenmukaistettujen luokitusten ja 
merkintöjen luettelon. Se asettaa tietokannan 
(tietokantojen) sisältämän, 118 artiklan 1 ja 
2 kohdassa, paitsi jos 10 artiklan a kohdan xi 
alakohdan nojalla esitetyn pyynnön 
katsotaan olevan perusteltu, tarkoitetun 
tiedon julkisesti saataville maksutta 
verkkosivuilla. Kemikaalivirasto antaa muun 
tietokantojen sisältämän tiedon saataville 
pyynnöstä 117 artiklan mukaisesti;

d) sellaisen tietokannan (tietokantojen) 
perustaminen ja ylläpito, joka sisältää 
kaikkia rekisteröityjä aineita koskevat tiedot, 
luokitusten ja merkintöjen luettelon ja 
yhdenmukaistettujen luokitusten ja 
merkintöjen luettelon. Se asettaa tietokannan 
(tietokantojen) sisältämän, 118 artiklan 1 ja 
2 kohdassa, paitsi jos 10 artiklan a kohdan xi 
alakohdan nojalla esitetyn pyynnön 
katsotaan olevan perusteltu eikä yleisen 
edun suojaa vahingoittava, tarkoitetun 
tiedon 15 työpäivän kuluessa julkisesti 
saataville maksutta verkkosivuilla. 
Kemikaalivirasto antaa muun tietokantojen 
sisältämän tiedon saataville pyynnöstä 117 
artiklan mukaisesti;

e) arvioitavina olevien ja jo arvioitujen 
aineiden luettelon asettaminen julkisesti 
saataville 90 päivän kuluessa tiedon 
vastaanottamisesta kemikaalivirastossa 
118 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

(e) arvioitavina olevien ja jo arvioitujen 
aineiden luettelon asettaminen julkisesti 
saataville 15 työpäivän kuluessa tiedon 
vastaanottamisesta kemikaalivirastossa 118 
artiklan 1 kohdan mukaisesti;

Or. en
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Perustelu

Asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun asetuksen 1049/2001 4 artiklan 2 
kohdan mukaisesti asiakirjan luovuttamisesta voi kieltäytyä vain taloudellisiin etuihin 
vedoten, ellei näin vahingoiteta yleisen edun suojaa. Siksi tässä on syytä mainita yleisen edun 
suojan vahingoittaminen.

Asetuksen 1049/2001 mukaisesti vakiomääräajan olisi oltava 15 työpäivää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek

Tarkistus 286
76 ARTIKLAN 2 KOHDAN D JA E ALAKOHTA

d) sellaisen tietokannan (tietokantojen) 
perustaminen ja ylläpito, joka sisältää 
kaikkia rekisteröityjä aineita koskevat tiedot, 
luokitusten ja merkintöjen luettelon ja 
yhdenmukaistettujen luokitusten ja 
merkintöjen luettelon. Se asettaa tietokannan 
(tietokantojen) sisältämän, 118 artiklan 1 ja 
2 kohdassa, paitsi jos 10 artiklan a kohdan xi 
alakohdan nojalla esitetyn pyynnön 
katsotaan olevan perusteltu, tarkoitetun 
tiedon julkisesti saataville maksutta 
verkkosivuilla. Kemikaalivirasto antaa muun 
tietokantojen sisältämän tiedon saataville 
pyynnöstä 117 artiklan mukaisesti;

d) sellaisen tietokannan (tietokantojen) 
perustaminen ja ylläpito, joka sisältää 
kaikkia rekisteröityjä aineita koskevat tiedot, 
luokitusten ja merkintöjen luettelon ja 
yhdenmukaistettujen luokitusten ja 
merkintöjen luettelon. Se asettaa tietokannan 
(tietokantojen) sisältämän, 118 artiklan 1 ja 
2 kohdassa, paitsi jos 10 artiklan a kohdan xi 
alakohdan nojalla esitetyn pyynnön 
katsotaan olevan perusteltu, tarkoitetun 
tiedon 15 työpäivän kuluessa julkisesti 
saataville maksutta verkkosivuilla. 
Kemikaalivirasto antaa muun tietokantojen 
sisältämän tiedon saataville pyynnöstä 117 
artiklan mukaisesti;

e) arvioitavina olevien ja jo arvioitujen 
aineiden luettelon asettaminen julkisesti 
saataville 90 päivän kuluessa tiedon 
vastaanottamisesta kemikaalivirastossa 
118 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

(e) arvioitavina olevien ja jo arvioitujen 
aineiden luettelon asettaminen julkisesti 
saataville 15 työpäivän kuluessa tiedon 
vastaanottamisesta kemikaalivirastossa 118 
artiklan 1 kohdan mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Menettelyn sujuvuuden varmistamiseksi parlamentin esittämässä tarkistuksessa 263 asetetaan 
aikaraja sille, missä ajassa julkiset tiedot on julkistettava tietokannassa (tietokannoissa). 
Asetuksen 1049/2001 mukaisesti vakiomääräaika on 15 työpäivää.

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

Tarkistus 287
76 ARTIKLAN 2 KOHTDAN M A ALAKOHTA (uusi)

m a) riskeistä tiedottamisesta vastaavan 
osaamiskeskuksen perustaminen ja 
ylläpito; keskitettyjen ja koordinoitujen 
resurssien antaminen kemiallisten 
aineiden, valmisteiden ja tuotteiden 
turvallisesta käytöstä tiedottamiseen; 
riskeistä tiedottamisessa käytettävien 
parhaiden käytäntöjen yhteiskäytön 
helpottaminen.

Or. en

(Tarkistus 263, g b alakohta) - ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus, jonka ansiosta kuluttajat voivat käyttää 
kemikaaleja sisältäviä aineita ja tuotteita turvallisesti. (Davies)

Kehittämällä asiaankuuluva ja johdonmukainen, riskeihin perustuva tiedotusjärjestelmä 
kuluttajille voidaan antaa tarvittavat tiedot ja neuvot, jotta he voivat käyttää kemikaaleja 
sisältäviä aineita, valmisteita ja tuotteita turvallisesti ja tehokkaasti. (Lienemann, Ferreira + 
Ek + Oomen-Ruijten & Prodi)

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 288
77 ARTIKLAN 3 KOHTA

Se vahvistaa kemikaaliviraston sisäiset 
säännöt ja menettelyt. Säännöt julkistetaan.

Se vahvistaa kemikaaliviraston sisäiset 
säännöt ja menettelyt.

Or. de

Perustelu

Tarkistus johtuu 108 artiklaan esitetystä tarkistuksesta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 289
78 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

1. Hallintoneuvosto koostuu yhdestä kunkin 
jäsenvaltion edustajasta ja enintään kuudesta 
komission nimittämästä edustajasta, mukaan 
lukien kolme sidosryhmiä edustavaa 
henkilöä, joilla ei ole äänioikeutta.

1. Hallintoneuvosto koostuu yhdestä kunkin 
jäsenvaltion edustajasta ja enintään kuudesta 
komission nimittämästä edustajasta, mukaan 
lukien kolme sidosryhmiä edustavaa 
henkilöä, joiden joukossa on vähintään yksi 
teollisuuden edustaja ja joilla ei ole 
äänioikeutta.

Or. de

Perustelu

Sidosryhmien kolmen edustajan joukossa olisi oltava vähintään yksi edustaja teollisuudesta, 
koska juuri teollisuudelle koituu merkittäviä velvoitteita REACH-asetuksesta.

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

Tarkistus 290
86 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 ALAKOHTA

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
kemikaalivirastolle sellaisten 
asiantuntijoiden nimet, joilla on osoitettua 
kokemusta 76 artiklassa tarkoitetuista 
tehtävistä ja jotka voivat osallistua 
komiteoiden työryhmiin, ja ilmoitettava 
näiden pätevyys ja erikoisalat.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
kemikaalivirastolle sellaisten 
riippumattomien asiantuntijoiden nimet, 
joilla on osoitettua kokemusta 76 artiklassa 
tarkoitetuista tehtävistä ja jotka voivat 
osallistua komiteoiden työryhmiin, ja 
ilmoitettava näiden pätevyys ja erikoisalat.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan asiantuntijoiden riippumattomuus. Keskeinen osa parlamentin 
esittämästä tarkistuksesta 282 esitetään uudelleen. (Krupa)

On syytä täsmentää, että asiantuntijoiden on oltava riippumattomia. (Schlyter ja muut)
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 291
88 ARTIKLAN 3 KOHDAN 1 ALAKOHTA

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

Hallintoneuvosto nimittää puheenjohtajan, 
muut jäsenet ja heidän varajäsenensä 
pätevien ehdokkaiden luettelosta, jonka 
komissio on laatinut Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä ja mahdollisesti 
muissa lehdissä tai Internetissä julkaistun 
kiinnostuksenilmaisupyynnön tuloksena. 
Valituslautakunnan jäsenet ja heidän 
varajäsenensä nimitetään kemiallisten 
aineiden turvallisuuden, luonnontieteiden 
tai sääntely- tai oikeusmenettelyjen kannalta 
merkityksellisen kokemuksen ja 
asiantuntemuksen perusteella. 
Valituslautakunnassa on oltava vähintään 
yksi jäsen, jolla on merkityksellistä 
kokemusta oikeusmenettelyistä.

Or. de

Perustelu

Valituslautakunnan tehtävät edellyttävät, että siinä on oltava vähintään yksi jäsen, jolla on 
merkityksellistä kokemusta oikeusmenettelyistä. Valituslautakunnan tehtävien luonteen vuoksi 
on syytä varmistaa ehdokkaita koskeva avoin menettely.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 292
88 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Komissio päättää valituslautakunnan 
jäsenten kelpoisuusvaatimuksista 132 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

4. Komissio päättää valituslautakunnan 
jäsenten kelpoisuusvaatimuksista 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 
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toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on muuttaa lainsäädäntöluonnoksen vähemmän keskeisiä 
elementtejä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 293
90 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Muutosta voidaan hakea 
kemikaaliviraston päätöksiin, jotka on tehty 
9 artiklan, 20 artiklan, 27 artiklan 6 kohdan, 
30 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 50 artiklan 
nojalla.

1. Muutosta voidaan hakea 
kemikaaliviraston päätöksiin, jotka on tehty 
9 artiklan, 20 artiklan, 27 artiklan 6 kohdan, 
30 artiklan 2 ja 3 kohdan, 50 artiklan, 117 
artiklan 5 kohdan ja 118 artiklan nojalla.

Or. en

Perustelu

Luottamuksellisia yritystietoja koskeviin päätöksiin olisi voitava hakea muutosta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 294
92 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Komissio määrittää valituslautakuntaa 
koskevat menettelyt 132 artiklan 3 kohdassa
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

4. Komissio määrittää valituslautakuntaa 
koskevat menettelyt 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.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 295
108 ARTIKLA

Avoimuuden varmistamiseksi 
hallintoneuvosto vahvistaa pääjohtajan 
ehdotuksesta ja komission suostumuksella 
säännöt, joiden mukaisesti sellaisenaan, 
valmisteissa tai esineissä olevien aineiden 
turvallisuutta koskevat, sääntelyyn liittyvät 
tai tieteelliset tai tekniset tiedot, jotka eivät 
ole luottamuksellisia, saatetaan yleisön 
saataville.

Avoimuuden varmistamiseksi 
hallintoneuvosto vahvistaa pääjohtajan 
ehdotuksesta ja komission suostumuksella 
säännöt, joiden mukaisesti sellaisenaan, 
valmisteissa tai esineissä olevien aineiden 
turvallisuutta koskevat, sääntelyyn liittyvät 
tai tieteelliset tai tekniset tiedot, jotka eivät 
ole luottamuksellisia, saatetaan yleisön 
saataville.

Virasto julkistaa sisäiset sääntönsä sekä 
hallintoneuvostonsa ja komiteoidensa 
työjärjestykset.

Or. de

Perustelu

Viraston toiminnan avoimuutta koskevaa sanamuotoa on syytä täsmentää. Alunperin 77 
artiklan 3 kohtaan sisältyvä säännös viraston sisäisten sääntöjen julkistamisesta olisi 
sisällytettävä 108 artiklaan, jotta tulee järjestelmällisesti selväksi, että kyse on 
avoimuussäännöksestä. Myös hallintoneuvoston ja komiteoiden työjärjestykset olisi 
julkistettava, jotta viraston toimintatavat olisivat avoimia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 296
112 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Jos 1 kohdan mukaisen velvollisuuden 
tuloksena luetteloon on tehty keskenään 
erilaisia kirjauksia samasta aineesta, 
ilmoittajien ja rekisteröijien on pyrittävä 
kaikin tavoin sopimaan luetteloon 
sisällytettävästä kirjauksesta.

2. Jos 1 kohdan mukaisen velvollisuuden 
tuloksena luetteloon on tehty keskenään 
erilaisia kirjauksia samasta aineesta, 
kemikaalivirasto vahvistaa luetteloon 
sisällytettävän kirjauksen.

Or. en
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(Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus 295)

Perustelu

Jos samasta aineesta on keskenään erilaisia vaaraluokituksia, markkinavoimat suosivat 
alhaisemman vaaraluokituksen omaavan aineen toimittajaa. Näin ollen muilla toimittajilla on 
paineita alentaa vaaraluokitustaan.  Suuntaus on siis kohti pienintä yhteistä nimittäjää, mikä 
johtaa standardien ja suojelun heikkenemiseen. Ongelma voidaan välttää parhaiten 
varmistamalla, että luettelossa on vain yksi kirjaus kustakin aineesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek

Tarkistus 297
112 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Jos 1 kohdan mukaisen velvollisuuden 
tuloksena luetteloon on tehty keskenään 
erilaisia kirjauksia samasta aineesta, 
ilmoittajien ja rekisteröijien on pyrittävä 
kaikin tavoin sopimaan luetteloon 
sisällytettävästä kirjauksesta.

2. Jos 1 kohdan mukaisen velvollisuuden
tuloksena luetteloon on tehty keskenään 
erilaisia kirjauksia samasta aineesta, 
ilmoittajien ja rekisteröijien on pyrittävä 
kaikin tavoin sopimaan luetteloon 
sisällytettävästä kirjauksesta. Jos asiasta ei 
päästä sopimukseen, kemikaalivirasto 
vahvistaa kirjauksen maksua vastaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on ensimmäisessä käsittelyssä esitetyn tarkistuksen 295 muutettu versio, jossa 
otetaan huomioon tarve kannustaa toimijoita pääsemään keskenään sopimukseen sen sijaan, 
että ne odottaisivat viraston toimivan ensin. Jatkokäyttäjien kannalta on erittäin tärkeää, että 
eri toimittajien tuottamilla samoilla aineilla on sama luokitus. Muuten voi käydä niin, että 
sekä ympäristönäkökohdat että kaupalliset näkökohdat vaarantuvat.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 298
113 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

1. Kemikaaliviraston tehtävänä on perustaa 
tietokannan muodossa oleva luokitusten ja 
merkintöjen luettelo, joka sisältää 112 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot, ja 
ylläpitää sitä; tämä koskee sekä 112 artiklan 
1 kohdan mukaisesti ilmoitettuja tietoja että 

1. Kemikaaliviraston tehtävänä on perustaa 
tietokannan muodossa oleva luokitusten ja 
merkintöjen luettelo, joka sisältää 112 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot, ja 
ylläpitää sitä; tämä koskee sekä 112 artiklan 
1 kohdan mukaisesti ilmoitettuja tietoja että 
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osana rekisteröintiä toimitettuja tietoja. 
Tämän tietokannan tiedot, jotka määritetään 
118 artiklan 1 kohdassa, asetetaan julkisesti 
saataville. Kemikaalivirasto antaa 
mahdollisuuden tutustua luettelon sisältämiä 
aineita koskeviin muihin tietoihin niille 
ilmoittajille ja rekisteröijille, jotka ovat 
toimittaneet tietoja kyseisistä aineista 
29 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

osana rekisteröintiä toimitettuja tietoja. 
Tämän tietokannan tiedot, jotka määritetään 
118 artiklan 1 kohdassa, asetetaan julkisesti 
saataville ottaen huomioon 118 artiklan 2 
ja 3 kohdan säännökset. Kemikaalivirasto 
antaa mahdollisuuden tutustua luettelon 
sisältämiä aineita koskeviin muihin tietoihin 
117 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

1. Johdonmukaisuus 118 artiklan kanssa. Ilman viittausta 118 artiklan 2 ja 3 kohtaan 
kemikaaliviraston olisi pakko julkistaa tietoja, vaikka se olisi 118 artiklan mukaisesti 
päättänyt pitää tiedot luottamuksellisina. 

2. Yhdenmukaisuus. Tiedonsaantioikeudesta säädetään 117 artiklassa, kun taas 29 artiklan 1 
kohta koskee tietojenvaihtofoorumia.   Siksi oikea viittauskohta on 117 artikla. 

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

Tarkistus 299
116 A ARTIKLA (uusi)

116 a artikla
Yleisölle tiedottamista koskevat 

erityissäännökset
Jotta kuluttajat voisivat käyttää valmisteita 
ja aineita turvallisesti ja kestävällä tavalla, 
valmistajien on tarjottava vaaroja ja 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 on tarvittaessa 
käytettävä muita tiedotuskanavia, kuten 
Internetiä, aineen tai valmisteen 
turvallisuutta ja käyttöä koskevien 
yksityiskohtaisempien tietojen antamiseksi.
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Or. en

Perustelu

Ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus 298. Sanamuotoa muutettu hieman.

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

Tarkistus 300
116 A ARTIKLA (uusi)

116 a artikla
Yleisölle tiedottamista koskevat 

erityissäännökset
1. 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 on 
tarvittaessa käytettävä muita 
tiedotuskanavia, kuten Internetiä, aineen 
tai valmisteen turvallisuutta ja käyttöä 
koskevien yksityiskohtaisempien tietojen 
antamiseksi.
2. Direktiivit 1999/45/EY ja 67/548/ETY 
muutetaan vastaavasti.

Or. en

Perustelu

Ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus. (Davies)

Tarkistus vastaa ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyä tarkistusta 298. 

Kehittämällä asiaankuuluva ja johdonmukainen, riskeihin perustuva tiedotusjärjestelmä 
kuluttajille voidaan antaa tarvittavat tiedot ja neuvot, jotta he voivat käyttää kemikaaleja 
sisältäviä aineita, valmisteita ja tuotteita turvallisesti ja tehokkaasti. (Oomen-Ruijten & Prodi 
+ Lienemann & Ferreira)
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Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund

Tarkistus 301
117 ARTIKLAN 2 KOHDAN C ALAKOHTA

c) valmistetun tai markkinoille saatetun 
aineen tai valmisteen täsmällinen 
tonnimäärä;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu c) kohdan poistaminen on linjassa parlamentin esittämän tarkistuksen 814 kanssa.  
Näin tehostetaan tutkimusta siitä, miten kemikaalit ja vastaavat vaikuttavat ihmisiin ja 
ympäristöön. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 302
117 ARTIKLAN 2 KOHDAN D ALAKOHTA JA D A ALAKOHTA (uusi)

d) valmistajan tai maahantuojan yhteydet 
jatkokäyttäjiinsä.

d) valmistajan tai maahantuojan yhteydet 
jatkokäyttäjiinsä ja jälleenmyyjiinsä.

d a) tiedot tuotantolaitoksen alueella 
käytettävistä ja kuljetetuista erotetuista 
välituotteista.

Or. en

Perustelu

Vastaa osittain ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyä tarkistusta 304.

1. Selventää,että valmistajat yhteyksiin sisältyvät myös jälleenmyyjät.

2. Tuotantolaitoksen alueella käytettävät ja kuljetetut erotetut välituotteet pysyvät saman 
yrityksen tai vain muutaman yrityksen käsissä, ja ne kulutetaan kokonaan synteesiprosessissa. 
Tieto niiden käytöstä mahdollistaa päätelmien tekemisen menetelmistä ja valmistusohjeista. 
Siksi tietoja ei pitäisi julkaista.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 303
117 ARTIKLAN 4 A JA 4 B KOHTA (uusi)

4 a. Kun kemikaalivirastolle esitetään 
asetuksen (EY) N:o 1049/2001 mukainen, 
hakijan luottamuksellisesti käsiteltäväksi 
pyytämään asiakirjaan tutustumista 
koskeva pyyntö, kemikaalivirasto suorittaa 
asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklan 4 
kohdassa säädetyn kolmannen osapuolen 
kuulemisen toisen ja kolmannen alakohdan 
mukaisesti.
Kemikaalivirasto ilmoittaa rekisteröijälle, 
tarvittaessa mahdolliselle rekisteröijälle, 
jatkokäyttäjälle tai muille asianosaisille 
kyseisestä pyynnöstä.
Kemikaalivirasto ilmoittaa hakijalle sekä 
rekisteröijälle, mahdolliselle rekisteröijälle, 
jatkokäyttäjälle tai muulle asianosaiselle 
asiakirjaan tutustumista koskevasta 
pyynnöstä tekemästään päätöksestä. Nämä 
voivat 87, 88 ja 89 artiklan mukaisesti 
hakea valituslautakunnalta muutosta 
päätökseen 15 päivän kuluessa kyseisen 
päätöksen antamisesta. Tällaisella 
muutoksenhaulla on lykkäävä vaikutus. 
Valituslautakunta tekee muutoksenhakua 
koskevan päätöksen 30 päivän kuluessa.
4 b. Kemikaalivirasto ja mahdollisesti 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
pitävät kyseisen tiedon luottamuksellisena, 
kun muutoksenhaku on meneillään tai 
muutosta voidaan vielä hakea.

Or. en

Perustelu

4 a ja 4 b kohta ovat sopusoinnussa asetuksen 1049/2001 (oikeus tutustua asiakirjoihin) 
kanssa, niissä täsmennetään viraston menettely REACH-asetuksen yhteydessä. Sopusoinnussa 
komission alun perin ehdottaman 115 artiklan 2 ja 4 kohdan kanssa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 304
118 ARTIKLA

1. Seuraavat kemikaaliviraston hallussaan 
pitämät tiedot, jotka koskevat aineita joko 
sellaisenaan, valmisteissa tai esineissä, 
saatetaan julkisesti saataville maksutta 
Internetissä 76 artiklan 2 kohdan d 
alakohdan mukaisesti:

1. Seuraavat kemikaaliviraston hallussaan 
pitämät tiedot, jotka koskevat aineita joko 
sellaisenaan, valmisteissa tai esineissä, 
saatetaan yleensä julkisesti saataville 
maksutta Internetissä 76 artiklan 2 kohdan d 
alakohdan mukaisesti:

a) aineen kauppanimi (kauppanimet);
b) IUPAC-nimikkeistössä esiintyvä nimi, 
vaarallisten aineiden osalta direktiivissä 
67/548/ETY tarkoitetussa merkityksessä;
c) aineen nimi sellaisena kuin se 
mahdollisesti esiintyy EINECS-luettelossa;

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

d) aineen luokitus ja merkintä; d) aineen luokitus ja merkintä;

e) aineen fysikaalis-kemialliset tiedot sekä 
tiedot sen kulkeutumisesta ja 
käyttäytymisestä ympäristössä;

e) aineen fysikaalis-kemialliset tiedot sekä 
tiedot sen kulkeutumisesta ja 
käyttäytymisestä ympäristössä;

f) kaikkien toksikologisten ja 
ympäristötoksikologisten tutkimusten 
tulokset;

f) kaikkien toksikologisten ja 
ympäristötoksikologisten tutkimusten 
tulokset;

g) liitteen I mukaisesti määritetty johdettu 
vaikutukseton taso (DNEL) tai ennakoitu 
vaikutukseton pitoisuus (PNEC);

g) liitteen I mukaisesti määritetty johdettu 
vaikutukseton taso (DNEL) tai ennakoitu 
vaikutukseton pitoisuus (PNEC);

h) liitteessä VI olevan 4 ja 5 jakson mukaiset 
ohjeet aineen turvallisesta käytöstä;

h) liitteessä VI olevan 4 ja 5 jakson mukaiset 
ohjeet aineen turvallisesta käytöstä;

i) liitteen IX tai X mukaisesti mahdollisesti 
pyydettävät analyysimenetelmät, joiden 
avulla ympäristöön päästetty vaarallinen 
aine voidaan osoittaa sekä ihmisten välitön 
altistuminen aineelle määrittää.

i) liitteen IX tai X mukaisesti mahdollisesti 
pyydettävät analyysimenetelmät, joiden 
avulla ympäristöön päästetty vaarallinen 
aine voidaan osoittaa sekä ihmisten välitön 
altistuminen aineelle määrittää.

2. Seuraavat tiedot, jotka koskevat aineita 
joko sellaisenaan, valmisteissa tai esineissä, 
saatetaan julkisesti saataville maksutta 
Internetissä 76 artiklan 2 kohdan d 
alakohdan mukaisesti, paitsi jos tiedot 
toimittava osapuoli toimittaa 10 artiklan a 
kohdan xi alakohdan mukaiset
kemikaaliviraston hyväksymät perustelut
sille, miksi tällainen julkaiseminen voisi 
haitata rekisteröijän tai jonkin toisen 

2. Seuraavat tiedot, jotka koskevat aineita 
joko sellaisenaan, valmisteissa tai esineissä, 
saatetaan julkisesti saataville maksutta 
Internetissä 76 artiklan 2 kohdan d 
alakohdan mukaisesti, paitsi jos tiedot 
toimittava osapuoli toimittaa 
kemikaaliviraston hyväksymät perustelut 
sille, miksi tällainen julkaiseminen voisi 
haitata rekisteröijän tai jonkin toisen 
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asianomaisen kaupallisia etuja: asianomaisen kaupallisia etuja:
a) aineen puhtausaste ja vaarallisiksi 
tiedettyjen epäpuhtauksien ja/tai lisäaineiden 
tunnistetiedot, jos kyseiset tiedot ovat 
olennaisia luokituksen ja merkintöjen 
kannalta;

a) aineen puhtausaste ja vaarallisiksi 
tiedettyjen epäpuhtauksien ja/tai lisäaineiden 
tunnistetiedot, jos kyseiset tiedot ovat 
olennaisia luokituksen ja merkintöjen 
kannalta;

b) tonnimääräinen kokonaistaso (1–10 
tonnia, 10–100 tonnia, 100–1000 tonnia tai 
yli 1000 tonnia), johon tietty aine on 
rekisteröity;

b) tonnimääräinen kokonaistaso (1–10 
tonnia, 10–100 tonnia, 100–1000 tonnia tai 
yli 1000 tonnia), johon tietty aine on 
rekisteröity;

c) tutkimustiivistelmät tai yksityiskohtaiset 
tutkimustiivistelmät edellä 1 kohdan e ja 
f alakohdassa tarkoitetuista tiedoista;

c) tutkimustiivistelmät tai yksityiskohtaiset 
tutkimustiivistelmät edellä 1 kohdan e ja 
f alakohdassa tarkoitetuista tiedoista;

d) käyttöturvallisuustiedotteeseen sisältyvät, 
muut kuin 1 kohdassa tarkoitetut tiedot.

d) käyttöturvallisuustiedotteeseen sisältyvät, 
muut kuin 1 kohdassa tarkoitetut tiedot.

d a) aineen kauppanimi (kauppanimet);
d b) IUPAC-nimikkeistössä esiintyvä nimi, 
vaarallisten aineiden osalta direktiivissä 
67/548/ETY tarkoitetussa merkityksessä;
2 a. Perustelluissa erityistapauksissa 1 
kohdassa tarkoittuihin tietoihin voidaan 
soveltaa poikkeusta sähköistä saatavuutta 
koskevasta säännöksestä, jos tietojen 
toimittaja voi osoittaa kemikaalivirastolle, 
että niiden julkistaminen voi vahingoittaa 
hänen kaupallisia etujaan tai tieteelliseen 
tukimukseen ja kehitykseen liittyviä etuja.  

Or. en

Perustelu

Sopusoinnussa ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytyn tarkistuksen 808 kanssa.
1 kohdan tiedot antavat kilpailijalle mahdollisuuden saada yksityiskohtaista tietoa 
tuotantomenetelmistä. Erityistapauksissa olisi oltava mahdollista poiketa tietojen 
julkistamisvelvollisuudesta, jos asia perustellaan viraston hyväksymällä tavalla (yleensä ja 3 
kohta).
Kauppanimi ja IUPAC-nimikkeistönimi voivat yhdessä muiden tietojen kanssa olla yritykselle 
erittäin arkaluontoista tietoa. Siksi ne on syytä sisällyttää 2 kohtaan.
Säännökset ovat tärkeitä, koska muut maat, kuten Yhdysvallat ja Japani, soveltavat vastaavia 
säännöksiä, jotka mahdollistavat perustellusta pyynnöstä tietojen luottamuksellisuuden.



PE 378.597v01-00 66/105 AM\630161FI.doc

FI

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

Tarkistus 305
118 ARTIKLAN 1 KOHDAN G A ALAKOHTA (uusi)

g a) aineen puhtausaste ja vaarallisiksi 
tiedettyjen epäpuhtauksien ja/tai 
lisäaineiden tunnistetiedot, jos kyseiset 
tiedot ovat olennaisia luokituksen ja 
merkintöjen kannalta;

Or. en

(Palautetaan komission ehdotus)

(Liittyy samojen tekijöiden esittämään tarkistukseen, joka koskee 118 artiklan 2 kohdan a 
alakohtaa)

Perustelu

On syytä julkistaa tiedot vaarallisista epäpuhtauksista ja lisäaineista, jos tiedot ovat 
olennaisia luokituksen ja merkintöjen kannalta.

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

Tarkistus 306
118 ARTIKLAN 1 KOHDAN H A ALAKOHTA (uusi)

 h a) käyttöturvallisuustiedotteen sisältämät 
tiedot, lukuun ottamatta yrityksen nimeä tai 
117 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
luottamuksellisina pidettäviä tietoja;

Or. en

(Palautetaan komission ehdotus)

(Liittyy samojen tekijöiden esittämään tarkistukseen, joka koskee 118 artiklan 2 kohdan d 
alakohtaa)

Perustelu

On syytä julkistaa käyttöturvallisuustiedotteen sisältämät tiedot, lukuun ottamatta yrityksen 
nimeä tai luottamuksellisina pidettäviä tietoja.



AM\630161FI.doc 67/105 PE 378.597v01-00

FI

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

Tarkistus 307
118 ARTIKLAN 1 KOHDAN I A ALAKOHTA (uusi)

i a) tonnimääräinen kokonaistaso (1–10 
tonnia, 10–100 tonnia, 100–1 000 tonnia tai 
yli 1 000 tonnia), johon tietty aine on 
rekisteröity;

Or. en

(Kompromissitarkistus - työjärjestyksen 62 artiklan 2 kohdan b alakohta - perustuu 
ensimmäisessä käsittelyssä esitettyyn tarkistukseen 814)

(Liittyy samojen tekijöiden esittämään tarkistukseen, joka koskee 118 artiklan 2 kohdan b 
alakohtaa)

Perustelu

Tarkistuksella 814 parlamentti poisti tarkan tonnimäärän ilmoittamisen aina 
luottamuksellisten tietojen luettelosta. Vaikka voitaisiinkin hyväksyä tarkan tonnimäärän 
pitäminen luottamuksellisena, yleisöllä olisi oltava ainakin oikeus tietää tonnimäärätaso, 
johon tietty aine on rekisteröity. Siksi tiedot tonnimäärätasoista olisi sisällytettävä luetteloon 
tiedoista, jotka on annettava yleisön saataville. (Schlyter ja muut)

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

Tarkistus 308
118 ARTIKLAN 1 KOHDAN I B ALAKOHTA (uusi)

i b) tutkimustiivistelmät tai yksityiskohtaiset 
tutkimustiivistelmät edellä 1 kohdan e ja 
f alakohdassa tarkoitetuista tiedoista;

Or. en

Perustelu

Liittyy 117 artiklan 2 kohtaan esitettyyn tarkistukseen. Oikeudella tutustua 
tutkimustiivistelmiin varmistetaan julkisten tutkimustulosten oikea tulkinta ja parannetaan 
kokonaislaatua.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund

Tarkistus 309
118 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Seuraavat tiedot, jotka koskevat aineita 
joko sellaisenaan, valmisteissa tai esineissä, 
saatetaan julkisesti saataville maksutta 
Internetissä 76 artiklan 2 kohdan d 
alakohdan mukaisesti, paitsi jos tiedot 
toimittava osapuoli toimittaa 10 artiklan a 
kohdan xi alakohdan mukaiset 
kemikaaliviraston hyväksymät perustelut 
sille, miksi tällainen julkaiseminen voisi 
haitata rekisteröijän tai jonkin toisen 
asianomaisen kaupallisia etuja:

2. Seuraavat tiedot, jotka koskevat aineita 
joko sellaisenaan, valmisteissa tai esineissä, 
saatetaan julkisesti saataville maksutta 
Internetissä 76 artiklan 2 kohdan d 
alakohdan mukaisesti, paitsi jos tiedot 
toimittava osapuoli toimittaa 10 artiklan a 
kohdan xi alakohdan mukaiset 
kemikaaliviraston hyväksymät perustelut 
sille, miksi tällainen julkaiseminen voisi 
haitata rekisteröijän tai jonkin toisen 
asianomaisen kaupallisia etuja:

a) aineen puhtausaste ja vaarallisiksi 
tiedettyjen epäpuhtauksien ja/tai lisäaineiden 
tunnistetiedot, jos kyseiset tiedot ovat 
olennaisia luokituksen ja merkintöjen 
kannalta;

a) aineen puhtausaste ja vaarallisiksi 
tiedettyjen epäpuhtauksien ja/tai lisäaineiden 
tunnistetiedot, jos kyseiset tiedot ovat 
olennaisia luokituksen ja merkintöjen 
kannalta;

b) tonnimääräinen kokonaistaso (1–10 
tonnia, 10–100 tonnia, 100–1000 tonnia tai 
yli 1000 tonnia), johon tietty aine on 
rekisteröity;
c) tutkimustiivistelmät tai yksityiskohtaiset 
tutkimustiivistelmät edellä 1 kohdan e ja f 
alakohdassa tarkoitetuista tiedoista;
d) käyttöturvallisuustiedotteeseen sisältyvät, 
muut kuin 1 kohdassa tarkoitetut tiedot.

d) käyttöturvallisuustiedotteeseen sisältyvät 
muut tiedot kuin rekisteröijän nimi, 
kemikaaliturvallisuusraportti, aineen 
kokonaismäärä EU:n markkinoilla ja muut 
1 kohdassa tarkoitetut tiedot.

Or. en

Perustelu

Liittyy 117 artiklan 2 kohtaan ja 118 artiklan 1 kohtaan esitettyihin tarkistuksiin. Tällä uutta 
neuvoston ehdottamaa kohtaa koskevalla tarkistuksella selvennetään muiden kuin 
luottamuksellisten yritystietojen julkista saatavuutta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Tarkistus 310
118 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Seuraavat tiedot, jotka koskevat aineita 
joko sellaisenaan, valmisteissa tai esineissä, 
saatetaan julkisesti saataville maksutta 
Internetissä 76 artiklan 2 kohdan d 
alakohdan mukaisesti, paitsi jos tiedot 
toimittava osapuoli toimittaa 10 artiklan a 
kohdan xi alakohdan mukaiset 
kemikaaliviraston hyväksymät perustelut 
sille, miksi tällainen julkaiseminen voisi
haitata rekisteröijän tai jonkin toisen 
asianomaisen kaupallisia etuja:

2. Seuraavat tiedot, jotka koskevat aineita 
joko sellaisenaan, valmisteissa tai esineissä, 
saatetaan julkisesti saataville maksutta 
Internetissä 76 artiklan 2 kohdan d 
alakohdan mukaisesti, paitsi jos tiedot 
toimittava osapuoli toimittaa 10 artiklan a 
kohdan xi alakohdan mukaiset 
kemikaaliviraston hyväksymät perustelut 
sille, miksi tällainen julkaiseminen haittaisi 
rekisteröijän tai jonkin toisen asianomaisen 
kaupallisia etuja ja edellyttäen, että tietojen 
antamiseen ei ole yleiseen etuun liittyviä 
pakottavia syitä:

a) aineen puhtausaste ja vaarallisiksi 
tiedettyjen epäpuhtauksien ja/tai 
lisäaineiden tunnistetiedot, jos kyseiset 
tiedot ovat olennaisia luokituksen ja 
merkintöjen kannalta;
b) tonnimääräinen kokonaistaso (1–10 
tonnia, 10–100 tonnia, 100–1000 tonnia tai 
yli 1000 tonnia), johon tietty aine on 
rekisteröity;
c) tutkimustiivistelmät tai yksityiskohtaiset 
tutkimustiivistelmät edellä 1 kohdan e ja f 
alakohdassa tarkoitetuista tiedoista;

c) tutkimustiivistelmät tai yksityiskohtaiset 
tutkimustiivistelmät edellä 1 kohdan e ja f 
alakohdassa tarkoitetuista tiedoista;

d) käyttöturvallisuustiedotteeseen sisältyvät, 
muut kuin 1 kohdassa tarkoitetut tiedot.

Or. en

Perustelu

In line with Article 4(2) of Regulation 1049/2001 on access to documents, access to a 
document can only be refused on the basis of commercial interests if there is no overriding 
public interest. A reference to overriding public interest should therefore be added here. 
Moreover, such a justification must be based on actual harm to commercial interests, not just 
potential harm.

Information about hazardous impurities and additives, if they are essential to classification 
and labelling, should always be made publicly available.
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In amendment 814, Parliament deleted the indication of the "precise" tonnage from the list of 
information that is always confidential. While it might be acceptable to keep the "precise" 
tonnage confidential, the public should have at least the right to know about the total tonnage 
band with which a particular substance has been registered. The information about the 
tonnage bands should therefore be added to the list of issues that are to be made publicly 
available.

The information in the safety data sheet, except for the name of the company or other 
confidential information should be made publicly available.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 311
124 ARTIKLA

Jäsenvaltioiden on ylläpidettävä 
järjestelmää, jossa suoritetaan virallista 
valvontaa ja muita olosuhteiden kannalta 
tarkoituksenmukaisia toimia.

Jäsenvaltioiden on ylläpidettävä 
järjestelmää, jossa suoritetaan virallista 
valvontaa ja muita olosuhteiden kannalta 
tarkoituksenmukaisia toimia 
kemikaaliviraston laatimien suuntaviivojen 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyä tarkistusta 816. 

Jotta Reach voidaan panna täytäntöön yhdenmukaisesti, olisi viraston voitava vaatia 
jäsenvaltioita toteuttamaan tiettyjä tarkistuksia ja toimia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 312
124 A ARTIKLA (uusi)

124 a artikla
Jäsenvaltioiden on valtuutettava 
kemikaalivirasto suorittamaan tarkastuksia 
ja harjoittamaan toimintaansa ja 
kemikaaliviraston on määritettävä 
valvontajärjestelmän yhdenmukaistamista 
ja tehostamista koskevat suuntaviivat.
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Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyä tarkistusta 817. 

Reach-järjestelmän hallinnointi edellyttää sen määräysten yhdenmukaista täytäntöönpanoa 
kaikkialla sisämarkkinoilla sekä tehokasta valvontajärjestelmää. Virastolla pitäisi siksi olla 
mahdollisuus pyytää jäsenvaltioita suorittamaan valvonta- tai muita toimenpiteitä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 313
125 ARTIKLA

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
asetuksen säännösten rikkomisen 
seuraamuksista ja ryhdyttävä kaikkiin 
tarvittaviin toimenpiteisiin niiden 
täytäntöönpanon varmistamiseksi. 
Seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden 
on ilmoitettava kyseiset säännökset 
komissiolle viimeistään ... ja ilmoitettava 
viipymättä niihin myöhemmin mahdollisesti 
tehdyistä muutoksista.

Kemikaaliviraston laatimien ohjesääntöjen 
perusteella on säädettävä tämän asetuksen 
säännösten rikkomisen seuraamuksista ja 
ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin 
toimenpiteisiin niiden täytäntöönpanon 
varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kyseiset 
säännökset komissiolle ja 
kemikaalivirastolle viimeistään 18 
kuukauden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta ja ilmoitettava viipymättä 
niihin myöhemmin mahdollisesti tehdyistä 
muutoksista.

Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyä tarkistusta 818. 

Seuraamusjärjestelmän jättäminen jäsenvaltioiden harkinnan varaan johtaisi siihen, että 
unionissa sovelletut seuraamukset eroavat toisistaan. Jotta Reachin tavoitteet voidaan 
saavuttaa on seuraamusjärjestelmän ja täytäntöönpanon oltava yhdenmukaista.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 314
130 ARTIKLA

Liitteitä voidaan muuttaa 132 artiklan 3
kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Liitteitä voidaan muuttaa 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): Guido Sacconi

Tarkistus 315
131 ARTIKLA

Tämän asetuksen tehokkaan 
täytäntöönpanon edellyttämät säädökset
annetaan 132 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Mikäli osoittautuu, että tämän asetuksen 
tehokas täytäntöönpano edellyttää 
sellaisten säädösten antamisen, jota varten 
tarvittavia valtuuksia ei ole vahvistettu 
tässä asetuksessa, kyseiset säädökset 
annetaan:
a) 132 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen silloin, kun 
annettavissa säädöksissä on kyse 
yleisluonteisista toimenpiteistä, joilla on 
tarkoitus soveltaa tämän asetuksen 
olennaisia säännöksiä;
a) 132 artiklan 3 a kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen silloin, kun 
annettavissa säädöksissä on kyse 
yleisluonteisista toimenpiteistä, joilla on 
tarkoitus muuttaa tämän asetuksen 
vähemmän keskeisiä elementtejä.

Or. en



AM\630161FI.doc 73/105 PE 378.597v01-00

FI

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, jotta teksti voidaan saattaa vastaamaan uuden "komitologiapäätöksen" 
määräyksiä ja erityisesti, jotta voidaan tehdä ero tavanomaisen "sääntelykomiteamenettelyn" 
ja "tarkastelevan sääntelykomitean" välillä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 316
132 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)

3 a. Jos tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a ja 
7 artiklaa, sellaisena kuin se on 
muutettuna päätöksellä 2006/512/EY.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, jotta teksti voidaan saattaa vastaamaan uuden "komitologiapäätöksen" 
määräyksiä ja jotta siihen voidaan erityisesti sisällyttää tarkasteleva sääntelykomitea, koska 
jotkut kyseisistä toimenpiteistä ovat yleisluonteisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa lainsäädäntöluonnoksen vähemmän keskeisiä elementtejä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 317
133 artikla

Kemikaalivirastoa koskevat 
siirtymätoimenpiteet

Kemikaaliviraston perustamista koskevat 
valmistelut

1. Komissio antaa tarvittavaa tukea
kemikaaliviraston perustamiseksi.

1. Komissio antaa tarvittavan tuen
kemikaaliviraston perustamista varten.

2. Tätä varten komissio voi, kunnes 
pääjohtaja nimitetään 83 artiklan
mukaisesti, nimittää henkilöstöä 
kemikaaliviraston lukuun ja
kemikaaliviraston talousarviota käyttäen, 
mukaan lukien sellaisen henkilön 
nimittäminen, joka suorittaa pääjohtajan
hallinnolliset tehtävät väliaikaisesti, ja 
tehdä muita sopimuksia.

2. Tätä varten komissio voi 
kemikaaliviraston puolesta ja käyttämällä 
tähän tarkoitettua talousarviota, kunnes 
pääjohtaja on ottanut vastaan tehtävänsä, 
sen jälkeen kun 83 artiklassa tarkoitettu
kemikaaliviraston hallintoneuvosto on 
hänet nimittänyt:

a) nimittää henkilöstöä, pääjohtajan



PE 378.597v01-00 74/105 AM\630161FI.doc

FI

tehtäviä tilapäisesti hoitava henkilö 
mukaan lukien; ja

b) tehdä muita sopimuksia.

Or. en

Perustelu

Corresponds to Amendment 822 adopted in First Reading. 

A proper establishment and operation of the Agency is critical to the success of REACH. The 
Agency must be operationally independent from the Commission, and the Commission shall 
not fulfil such operational tasks set out in the Regulation on behalf of the Agency. If the 
Commission is not fulfilling the role of the Agency, there is no need for the Agency to notify 
the Commission that it is ready to take over the tasks from the Commission. The Commission, 
however, should help to establish the Agency until its Management Board has appointed an 
Executive Director. This should include recruitment of staff and conclusion of necessary 
contracts for services, goods and buildings. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 318
136 A ARTIKLA (uusi)

136 a artikla
Vaikutusten keskivaiheen 
jälkikäteisarviointi
1. Komissio toteuttaa viiden vuoden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta 
keskivaiheen jälkikäteisarvioinnin 
asetuksen vaikutuksista, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 137 artiklan 
soveltamista. Jälkikäteisarvioinnissa 
arvioidaan tämän asetuksen 
täytäntöönpanon senhetkistä tilannetta, 
verrataan saavutettuja tuloksia alun perin 
asetettuihin tavoitteisiin ja arvioidaan 
tämän asetuksen vaikutusta 
sisämarkkinoiden toimintaan ja kilpailuun 
sisämarkkinoilla.
2. Komissio toimittaa vaikutusten 
jälkikäteisarvioinnin Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle viimeistään 
[kuuden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta]. Komissio antaa 
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ehdotuksen asetukseen tehtävistä 
muutoksista, jotka vaikuttavat aiheellisilta 
jälkikäteisarvioinnin perusteella.

Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyä tarkistusta 823. 

Kun otetaan huomioon sen sääntelyjärjestelmän merkittävyyden, 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. 

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

Tarkistus 319
137 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Viimeistään ...* komissio suorittaa 
tarkistuksen sen arvioimiseksi, olisiko 
velvollisuutta, joka koskee 
kemikaaliturvallisuusarvioinnin laatimista ja 
sen esittämistä 
kemikaaliturvallisuusraportissa, 
laajennettava sellaisiin aineisiin, joita 
kyseinen velvollisuus ei koske, koska näitä 
aineita ei tarvitse rekisteröidä, tai jotka on 
rekisteröitävä mutta joita valmistetaan tai 
tuodaan maahan vähemmän kuin 10 
tonnia vuodessa. Komissio voi tämän 
tarkistuksen perusteella tarvittaessa esittää 
säädösehdotuksia kyseisen velvollisuuden 
laajentamiseksi.

1. Viimeistään ...* komissio suorittaa 
tarkistuksen sen arvioimiseksi, olisiko 
velvollisuutta, joka koskee 
kemikaaliturvallisuusarvioinnin laatimista ja 
sen esittämistä 
kemikaaliturvallisuusraportissa, 
laajennettava sellaisiin aineisiin, joita 
kyseinen velvollisuus ei koske, koska näitä 
aineita ei tarvitse rekisteröidä. Komissio voi 
tämän tarkistuksen perusteella tarvittaessa 
esittää säädösehdotuksia kyseisen 
velvollisuuden laajentamiseksi.

* kahdentoista vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta

* kuuden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta

Or. en
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(Tarkistus 312 - ensimmäinen käsittely)

(Tarkistus liittyy 14 artiklan 1 kohtaan ja saman esittäjien siihen tekemään tarkistukseen)

Perustelu

Kemikaaliturvallisuusraporttia koskeva tarkistus olisi tehtävä kuuden vuoden kuluttua, kun 
rekisteröinnin kahdesta ensimmäisestä vaiheesta on saatu kokemuksia. Mikäli 
kemikaaliturvallisuusraportista tulee pakollinen kaikille aineille yhdestä tonnista lähtien, eikä 
10 tonnista alkaen, kuten samat esittäjät ehdottivat 14 artiklan 1 kohtaa koskevassa 
tarkistuksessaan, tässä artiklassa ei ole tarpeen viitata pieninä määrinä tuotettaviin aineisiin. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 320
137 ARTIKLAN 2 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

2. Komissio voi esittää säädösehdotuksia 
välittömästi, kun voidaan määrittää 
käytännöllinen ja kustannustehokas tapa 
valita rekisteröitävät polymeerit vankkojen 
teknisten ja tieteellisten perusteiden nojalla 
ja kun on julkaistu kertomus, jossa 
käsitellään:

2. Komissio esittää säädösehdotuksia 
välittömästi, kun voidaan määrittää 
käytännöllinen ja kustannustehokas tapa 
valita rekisteröitävät ja arvioitavat 
polymeerit vankkojen teknisten ja 
tieteellisten perusteiden nojalla, mutta 
kuitenkin viimeistään kuuden vuoden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta,
ja kun on julkaistu kertomus, jossa 
käsitellään:

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella asetetaan komissiolle määräaika esittää käytännöllinen ja 
kustannustehokas tapa valita rekisteröitävät ja arvioitavat polymeerit. Palautetaan 
parlamentin esittämä tarkistus 313. 

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

Tarkistus 321
137 ARTIKLAN 2 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

2. Komissio voi esittää säädösehdotuksia 
välittömästi, kun voidaan määrittää 
käytännöllinen ja kustannustehokas tapa 
valita rekisteröitävät polymeerit vankkojen 

2. Komissio esittää säädösehdotuksia 
välittömästi, kun voidaan määrittää 
käytännöllinen ja kustannustehokas tapa 
valita rekisteröitävät polymeerit vankkojen 
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teknisten ja tieteellisten perusteiden nojalla 
ja kun on julkaistu kertomus, jossa 
käsitellään:

teknisten ja tieteellisten perusteiden nojalla, 
mutta kuitenkin viimeistään kuuden 
vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta, ja kun on julkaistu 
kertomus, jossa käsitellään:

Or. en

(Tarkistus 313 - ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Ei pitäisi jättää komission harkinnan varaan sen päättämistä, aikooko se esittää, ja milloin, 
polymeerien rekisteröintiä koskevan ehdotuksen. Kyseinen rekisteröinti sisältyi jo Internet-
kuulemisessa käytettyyn tekstiluonnokseen. Määräaika on asetettava, jotta rohkaistaan 
kehittämään käytännöllinen ja kustannustehokas tapa valita rekisteröitävät ja arvioitavat 
polymeerit.

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

Tarkistus 322
137 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Edellä 116 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun, tämän asetuksen toiminnasta 
saatua kokemusta koskevan kertomuksen on 
sisällettävä katsaus vaatimuksiin, jotka 
koskevat sellaisten aineiden rekisteröintiä, 
joita valmistaja valmistaa tai maahantuoja 
tuo maahan ainoastaan vähintään yhden 
tonnin mutta vähemmän kuin 10 tonnia 
vuodessa. Tämän katsauksen perusteella 
komissio voi esittää säädösehdotuksia niiden
tietovaatimusten muuttamiseksi, jotka 
koskevat aineita, joita valmistaja valmistaa 
tai maahantuoja tuo maahan vähintään 
yhden tonnin mutta vähemmän kuin 10 
tonnia vuodessa, ottaen huomioon 
viimeisimmän kehityksen, joka liittyy 
esimerkiksi vaihtoehtoisiin 
testausmenetelmiin ja (Q)SAR-
estimaatteihin ((Quantitative) Structure 
Activity Relationship).

3. Edellä 116 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun, tämän asetuksen toiminnasta 
saatua kokemusta koskevan kertomuksen on 
sisällettävä katsaus tietovaatimuksiin, jotka 
koskevat aineiden rekisteröintiä. Tämän 
katsauksen perusteella komissio voi esittää 
säädösehdotuksia liitteissä VII–X 
täsmennettyjen tietovaatimusten 
muuttamiseksi, jotta otetaan huomioon 
viimeisin kehitys, joka liittyy erityisesti
vaihtoehtoisiin testausmenetelmiin ja 
(Q)SAR-estimaatteihin ((Quantitative) 
Structure Activity Relationship).

Or. en



PE 378.597v01-00 78/105 AM\630161FI.doc

FI

(Tarkistus 314 - ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Tietovaatimusten katsauksen tulisi koskea kaikkia asiaan liittyviä liitteitä ja siinä tulisi ottaa 
huomioon vaihtoehtoisiin testausmenetelmiin littyvä viimeisin kehitys. (Lucas ja muut)

Selvennys, jolla pyritään varmistamaan, että tietovaatimuksissa otetaan huomioon 
testaukseen ja QSAR:hin liittyvä viimeisin kehitys. (Davies)

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 323
137 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Komissio suorittaa viimeistään ...* 
liitteiden I, IV ja V tarkistuksen, jonka 
tarkoituksena on tehdä tarvittaessa niitä 
koskevia muutosehdotuksia 132 artiklan 3 
kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

4. Komissio suorittaa viimeistään ...* 
liitteiden IV ja V tarkistuksen, jonka 
tarkoituksena on tehdä tarvittaessa niitä 
koskevia muutosehdotuksia 132 artiklan 3 a 
kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy 59 artiklan 2 kohtaan tehtyyn tarkistukseen ja siinä poistetaan viittaus liitteen 
I katsaukseen, jonka neuvosto lisäsi karsinogeenisten ja mutageenisten aineiden 
kynnysarvojen asettamista koskevien menetelmien kehittämisen yhteydessä.
Samalla teksti saatetaan vastaamaan uuden "komitologiapäätöksen" määräyksiä ja erityisesti 
korvataan tavanomainen "sääntelykomiteamenettely" tarkastelevalla sääntelykomitealla, 
koska kyseiset toimenpiteet ovat yleisluonteisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa lainsäädäntöluonnoksen vähemmän keskeisiä elementtejä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 324
137 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Komissio suorittaa viimeistään ...* 
liitteiden I, IV ja V tarkistuksen, jonka 
tarkoituksena on tehdä tarvittaessa niitä 
koskevia muutosehdotuksia 132 artiklan 3 
kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

4. Komissio suorittaa viimeistään ...* 
liitteiden IV ja V tarkistuksen, jonka 
tarkoituksena on tehdä tarvittaessa niitä 
koskevia muutosehdotuksia 132 artiklan 3 
kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Liittyy johdanto-osan 52 a kappaletta koskevaan tarkistukseen.

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

Tarkistus 325
137 ARTIKLAN 4 A KOHTA (uusi)

4 a. Komissio suorittaa viimeistään … 1 
tonnin vuodessa valmistettujen tai tuotujen 
aineiden valmistaja- tai 
maahantuojakohtaisen rekisteröinnin 
kynnysarvon sekä 12 artiklan mukaisten 
tietovaatimusten tarkistuksen 
nanohiukkasten osalta. Kyseisen 
tarkistuksen perusteella komissio esittää 
asainmukaisia säädösehdotuksia 
nanohiukkasten tonnimäärien 
kynnysarvojen ja tietovaatimusten 
muuttamiseksi riittävän riskinarvioinnin ja 
tarvittaessa riskien rajoittamisen 
varmistamiseksi, jotta saavutetaan ihmisten 
terveyden ja ympäristön suojelun korkea 
taso nanohiukkasten osalta.
* 18 kuukauden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta

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 viittaavat siihen, että Reach:n 
säännöksiä on kiireesti muutettava teollisesti valmistettuja nanohiukkasia koskevan 
asianmukaisen riskinarvioinnin ja tarvittaessa riskien vähentämisen varmistamiseksi.



PE 378.597v01-00 80/105 AM\630161FI.doc

FI

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

Tarkistus 326
139 ARTIKLA

Poistetaan direktiivin 1999/45/EY 14 artikla. Poistetaan direktiivin 1999/45/EY 14 artikla. 
Direktiiviä 1999/45/EY muutetaan sen 
varmistamiseksi, että kuluttajat saavat 
tarvitsemansa tiedot voidakseen ryhtyä 
aineiden ja valmisteiden turvallisen käytön 
edellyttämiin asianmukaisiin 
toimenpiteisiin.

Or. fr

Perustelu

Riittävän ja johdonmukaisen ja riskiin perustuvan tiedotusjärjestelmän kehittämisellä 
huolehditaan siitä, että kuluttajilla on tarpeelliset tiedot ja neuvot aineiden ja valmisteiden 
turvallista ja tehokasta käyttöä varten.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 327
LIITE I, 0 JAKSO, 0.3 ALAKOHTA

0.3. Valmistajan
kemikaaliturvallisuusarvioinnissa on 
käsiteltävä aineen valmistusta ja kaikkia 
tunnistettuja käyttötapoja. Maahantuojan 
kemikaaliturvallisuusarvioinnissa on 
käsiteltävä kaikkia tunnistettuja 
käyttötapoja.
Kemikaaliturvallisuusarvioinnissa on 
tarkasteltava kyseisen aineen käyttöä 
sellaisenaan (merkittävät epäpuhtaudet ja 
lisäaineet mukaan luettuina) sekä 
valmisteeseen tai esineeseen sisältyvän 
aineen käyttöä sellaisena kun se on 
määritelty tunnistetuissa käyttötavoissa. 
Arvioinnissa on käsiteltävä valmistuksesta 
tuloksena olevan aineen elinkaaren kaikkia 
vaiheita ja tunnistettuja käyttötapoja. 
Kemikaaliturvallisuusarvioinnissa on 
verrattava aineen mahdollisia 
haittavaikutuksia tunnettuun tai 
kohtuullisesti ennakoitavissa olevaan 

0.3. Kemikaaliturvallisuusarvioinnissa on 
käsiteltävä vähintään yksi tonni vuodessa 
valmistettujen tai tuotujen aineiden kaikkia 
tunnistettuja käyttötapoja. Siinä on 
tarkasteltava kyseisen aineen käyttöä 
sellaisenaan (merkittävät epäpuhtaudet ja 
lisäaineet mukaan luettuina) sekä 
valmisteeseen tai esineeseen sisältyvän 
aineen käyttöä. Arvioinnissa on käsiteltävä 
aineen, sellaisena kun se on määritelty 
tunnistetuissa käyttötavoissa, elinkaaren 
kaikkia vaiheita. 
Kemikaaliturvallisuusarvioinnissa on 
verrattava aineen mahdollisia 
haittavaikutuksia tunnettuun tai 
kohtuullisesti ennakoitavissa olevaan 
ihmisen ja ympäristön altistumiseen 
kyseiselle aineelle ottaen huomioon 
toteutetut ja suositellut 
riskinhallintatoimenpiteet ja 
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ihmisen ja ympäristön altistumiseen 
kyseiselle aineelle ottaen huomioon 
toteutetut ja suositellut 
riskinhallintatoimenpiteet ja 
toimintaolosuhteet.

toimintaolosuhteet.

Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyä tarkistusta 831.

Tarkistus parantaa toimivuutta asettamalla määrää koskevan rajoituksen 
kemikaaliturvallisuusarvioinnin suorittamiselle. Tarkistuksella saatetaan liite I 
yhdenmukaiseksi 36 artiklan 4 kohdan c alakohdan kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries + Chris Davies

Tarkistus 328
LIITE 1, 1 JAKSO, 1.4.1 ALAKOHTA

1.4.1. Aineen DNEL-arvo on vahvistettava 
vaiheista 1 ja 2 saatujen tulosten perusteella, 
ja siinä on otettava huomioon todennäköinen 
annostelureitti (-reitit) sekä altistumisen 
kesto ja toistuvuus. Joidenkin 
ominaisuuksien kuten erityisesti perimää 
vaurioittavan ominaisuuden ja syöpää 
aiheuttavan ominaisuuden osalta saatavilla 
olevat tiedot eivät saata mahdollistaa 
kynnysarvon ja näin ollen DNEL-arvon 
vahvistamista. Altistumisskenaario saattaa 
oikeuttaa vahvistamaan vain yhden DNEL-
arvon. Saatavilla olevien tietojen ja 
kemikaaliturvallisuusraportin 9 jaksossa 
esitettyjen altistumisskenaarioiden johdosta 
voi kuitenkin olla tarpeen määritellä erilaiset 
DNEL-arvot kullekin relevantille 
väestöryhmälle (esim. työntekijät, kuluttajat 
ja yksilöt, jotka saattavat altistua epäsuoraan 
ympäristön kautta) ja mahdollisesti tietyille
haavoittuville alaryhmille (esim. lapset, 
raskaana olevat naiset) sekä erilaisille 
altistumisreiteille. Perustelujen on oltava 
kattavat, ja niissä on täsmennettävä muun 
muassa käytettyjen raakatietojen valinta, 

1.4.1 Aineen DNEL-arvo (johdettu 
vaikutukseton altistumistaso) on 
vahvistettava vaiheista 1–3 saatujen tulosten 
perusteella, ja siinä on otettava huomioon 
todennäköinen annostelureitti (-reitit) sekä 
altistuksen kesto ja taajuus. Joidenkin 
ominaisuuksien kuten erityisesti perimää 
vaurioittavan ominaisuuden ja syöpää 
aiheuttavan ominaisuuden osalta saatavilla 
olevat tiedot eivät saata mahdollistaa 
kynnysarvon ja näin ollen DNEL-arvon 
vahvistamista. Altistumisskenaario saattaa 
oikeuttaa vahvistamaan vain yhden DNEL-
arvon. Saatavilla olevien tietojen ja 
kemikaaliturvallisuusraportin 5 jaksossa 
esitettyjen altistusskenaarioiden johdosta voi 
kuitenkin olla tarpeen määritellä erilaiset 
DNEL-arvot kullekin relevantille 
väestöryhmälle (esim. työntekijät, kuluttajat 
ja yksilöt, jotka saattavat altistua epäsuoraan 
ympäristön kautta) ja haavoittuville ryhmille
sekä erilaisille altistusreiteille. Perustelujen 
on oltava kattavat, ja niissä on 
täsmennettävä muun muassa käytettyjen 
raakatietojen valinta, altistusreitti (suun 
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altistumisreitti (suun kautta, ihon kautta, 
hengitysteitse) sekä altistumisen kesto ja 
toistuvuus sille aineelle, jonka DNEL on 
kyseessä. Jos altistuminen voi tapahtua 
useamman reitin kautta, on DNEL-arvo 
vahvistettava kullekin reitille erikseen ja 
kaikista reiteistä tapahtuvalle summa-
altistumiselle. DNEL-arvoa vahvistettaessa 
on otettava huomioon muun muassa 
seuraavat tekijät:

kautta, ihon kautta, hengitysteitse) sekä 
altistuksen kesto ja taajuus sille aineelle, 
jonka DNEL on kyseessä. Jos altistuminen 
voi tapahtua useamman reitin kautta, on 
DNEL-arvo vahvistettava kullekin reitille 
erikseen ja kaikista reiteistä tapahtuvalle 
summa-altistumiselle. DNEL-arvoa 
vahvistettaessa on otettava huomioon muun 
muassa seuraavat tekijät:

a) kokeellisten tietojen vaihtelusta sekä 
lajien sisäisestä ja välisestä vaihtelusta 
johtuva epävarmuus;

a) kokeellisten tietojen vaihtelusta sekä 
lajien sisäisestä ja välisestä vaihtelusta 
johtuva epävarmuus;

b) vaikutuksen luonne ja vakavuus; b) vaikutuksen luonne ja vakavuus;

c) sen väestö(ala-)ryhmän haavoittuvuus, 
johon altistumista koskevat määrälliset ja/tai 
laadulliset tiedot liittyvät.

c) se väestöryhmä, johon altistumista 
koskevat määrälliset ja/tai laadulliset tiedot 
liittyvät;

c a) riskiryhmien erityiset alttiudet;
c b) mahdolliset viitteet tavanomaisesta 
poikkeavista vaikutuksista, erityisesti 
tapauksissa, joissa vaikutustapa on 
tuntematon tai sitä ei ole riittävästi 
karakterisoitu;
c c) mahdollinen samanaikainen 
altistuminen muille kemikaaleille.

Or. en

Perustelu

Monet taudit juontavat juurensa syntymää edeltävään vaiheeseen. Siksi haavoittuvat ryhmät 
on myös otettava mukaan, jotta määritetyt turvalliset tasot ovat kunnossa myös tulevien 
sukupolvien suojelemista ajatellen. Palautetaan parlamentin esittämä tarkistus 320.

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

Tarkistus 329
LIITE 1, 1 JAKSO 1.4.1 ALAKOHTA

1.4.1 Aineen DNEL-arvo on vahvistettava 
vaiheista 1 ja 2 saatujen tulosten perusteella, 
ja siinä on otettava huomioon todennäköinen 
annostelureitti (-reitit) sekä altistumisen 
kesto ja toistuvuus. Joidenkin 

1.4.1 Aineen DNEL-arvo on vahvistettava 
vaiheista 1 ja 2 saatujen tulosten perusteella, 
ja siinä on otettava huomioon todennäköinen 
annostelureitti (-reitit) sekä altistumisen 
kesto ja toistuvuus. Joidenkin 
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ominaisuuksien kuten erityisesti perimää 
vaurioittavan ominaisuuden ja syöpää
aiheuttavan ominaisuuden osalta saatavilla 
olevat tiedot eivät saata mahdollistaa 
kynnysarvon ja näin ollen DNEL-arvon 
vahvistamista. Altistumisskenaario saattaa 
oikeuttaa vahvistamaan vain yhden DNEL-
arvon. Saatavilla olevien tietojen ja 
kemikaaliturvallisuusraportin 9 jaksossa 
esitettyjen altistumisskenaarioiden johdosta 
voi kuitenkin olla tarpeen määritellä erilaiset 
DNEL-arvot kullekin relevantille 
väestöryhmälle (esim. työntekijät, kuluttajat 
ja yksilöt, jotka saattavat altistua epäsuoraan 
ympäristön kautta) ja mahdollisesti tietyille
haavoittuville alaryhmille (esim. lapset, 
raskaana olevat naiset) sekä erilaisille 
altistumisreiteille. Perustelujen on oltava 
kattavat, ja niissä on täsmennettävä muun 
muassa käytettyjen raakatietojen valinta, 
altistumisreitti (suun kautta, ihon kautta, 
hengitysteitse) sekä altistumisen kesto ja 
toistuvuus sille aineelle, jonka DNEL on 
kyseessä. Jos altistuminen voi tapahtua 
useamman reitin kautta, on DNEL-arvo 
vahvistettava kullekin reitille erikseen ja 
kaikista reiteistä tapahtuvalle summa-
altistumiselle. DNEL-arvoa vahvistettaessa 
on otettava huomioon muun muassa 
seuraavat tekijät:

ominaisuuksien kuten erityisesti perimää 
vaurioittavan ominaisuuden ja syöpää 
aiheuttavan ominaisuuden osalta saatavilla 
olevat tiedot eivät saata mahdollistaa 
kynnysarvon ja näin ollen DNEL-arvon 
vahvistamista. Altistumisskenaario saattaa 
oikeuttaa vahvistamaan vain yhden DNEL-
arvon. Saatavilla olevien tietojen ja 
kemikaaliturvallisuusraportin 9 jaksossa 
esitettyjen altistusskenaarioiden johdosta voi 
kuitenkin olla tarpeen määritellä erilaiset 
DNEL-arvot kullekin relevantille 
väestöryhmälle (esim. työntekijät, kuluttajat 
ja yksilöt, jotka saattavat altistua epäsuoraan 
ympäristön kautta) ja haavoittuville ryhmille
sekä erilaisille altistusreiteille. Perustelujen 
on oltava kattavat, ja niissä on 
täsmennettävä muun muassa käytettyjen 
raakatietojen valinta, altistumisreitti (suun 
kautta, ihon kautta, hengitysteitse) sekä 
altistumisen kesto ja toistuvuus sille aineelle, 
jonka DNEL on kyseessä. Jos altistuminen 
voi tapahtua useamman reitin kautta, on 
DNEL-arvo vahvistettava kullekin reitille 
erikseen ja kaikista reiteistä tapahtuvalle 
summa-altistumiselle. DNEL-arvoa 
vahvistettaessa on otettava huomioon muun 
muassa seuraavat tekijät:

a) kokeellisten tietojen vaihtelusta sekä 
lajien sisäisestä ja välisestä vaihtelusta 
johtuva epävarmuus;

a) kokeellisten tietojen vaihtelusta sekä 
lajien sisäisestä ja välisestä vaihtelusta 
johtuva epävarmuus;

b) vaikutuksen luonne ja vakavuus; b) vaikutuksen luonne ja vakavuus;

c) sen väestö(ala-)ryhmän haavoittuvuus, 
johon altistumista koskevat määrälliset ja/tai 
laadulliset tiedot liittyvät.

c) sen väestö(ala-)ryhmän haavoittuvuus, 
johon altistumista koskevat määrälliset ja/tai 
laadulliset tiedot liittyvät, riskiryhmien 
erityiset alttiudet mukaan lukien;
c b) mahdolliset viitteet tavanomaisesta 
poikkeavista vaikutuksista, erityisesti 
tapauksissa, joissa vaikutustapa on 
tuntematon tai sitä ei ole riittävästi 
karakterisoitu;
c c) mahdollinen samanaikainen 
altistuminen muille kemikaaleille.
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Or. en

(Tarkistus 320 - ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Monet taudit juontavat juurensa kehittyvän lapsen syntymää edeltävään vaiheeseen. Siksi 
haavoittuvat ryhmät on otettava mukaan, jotta turvalliset tasot täyttävät myös tulevien 
sukupolvien suojelemiselle asetetut vaatimukset. 

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

Tarkistus 330
LIITE 1, 5 JAKSO, 5.0 ALAKOHDAN JOHDANTOKAPPALE

Altistumisen arvioinnin tavoitteena on 
estimoida määrällisesti tai laadullisesti se 
aineen annos/pitoisuus, jolle väestö ja 
ympäristö altistuvat tai voivat altistua. 
Arvioinnissa on otettava huomioon aineen 
elinkaaren kaikki vaiheet, jotka ovat 
seurausta valmistuksesta ja tunnistetuista 
käyttötavoista, ja siihen on sisällyttävä 
kaikki altistumiset, jotka voivat liittyä 1–4 
jaksossa yksilöityihin vaaroihin. 
Altistumisen arvioinnissa on oltava 
seuraavat kaksi vaihetta, jotka on selvästi 
yksilöitävä sellaisiksi 
kemikaaliturvallisuusraportissa:

Altistumisen arvioinnin tavoitteena on 
estimoida määrällisesti tai laadullisesti se 
aineen annos/pitoisuus, jolle väestö ja 
ympäristö altistuvat tai voivat altistua. 
Arvioinnissa on otettava huomioon aineen 
elinkaaren kaikki vaiheet. Altistumisen 
arvioinnissa on oltava seuraavat kaksi 
vaihetta, jotka on selvästi yksilöitävä 
sellaisiksi kemikaaliturvallisuusraportissa:

Or. en

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

Perustelu

Vaikka neuvoston lisäämä viittaus elinkaareen onkin tervetullut, ei ole loogista puhua 
valmistuksesta ja tunnistetuista käyttötavoista johtuvasta elinkaaresta, sillä ne ovat 
elinkaaren tärkeitä osatekijöitä, jotka on myös otettava huomioon. 

Altistumisen arvioinnin yhdistäminen yksilöityihin vaaroihin on johtanut lukuisiin 
ristiriitaisiin tulkintoihin. Se saattaa pienentää rajusti riskinarvioinnin kattavuutta. 
Riskinarvioinnin kattavuuteen ei saisi liittyä minkäänlaisia epäselvyyksiä. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek

Tarkistus 331
LIITE I, 5 JAKSO, 5.0 ALAKOHDAN JOHDANTOKAPPALE

Altistumisen arvioinnin tavoitteena on 
estimoida määrällisesti tai laadullisesti se 
aineen annos/pitoisuus, jolle väestö ja 
ympäristö altistuvat tai voivat altistua. 
Arvioinnissa on otettava huomioon aineen 
elinkaaren kaikki vaiheet, jotka ovat 
seurausta valmistuksesta ja tunnistetuista 
käyttötavoista, ja siihen on sisällyttävä 
kaikki altistumiset, jotka voivat liittyä 1–4 
jaksossa yksilöityihin vaaroihin. 
Altistumisen arvioinnissa on oltava 
seuraavat kaksi vaihetta, jotka on selvästi 
yksilöitävä sellaisiksi 
kemikaaliturvallisuusraportissa:

Altistumisen arvioinnin tavoitteena on 
estimoida määrällisesti tai laadullisesti se 
aineen annos/pitoisuus, jolle väestö ja 
ympäristö altistuvat tai voivat altistua. 
Arvioinnissa on otettava huomioon aineen 
elinkaaren kaikki vaiheet, jotka ovat 
seurausta valmistuksesta ja tunnistetuista 
käyttötavoista, ja siihen on sisällyttävä 
kaikki altistumiset. Altistuksen arvioinnissa 
on oltava seuraavat kaksi vaihetta, jotka on 
selvästi yksilöitävä sellaisiksi 
kemikaaliturvallisuusraportissa:

Or. en

Perustelu

Neuvoston esittämä altistumisen arvioinnin rajoitus heikentää merkittävästi sen 
käyttökelpoisuutta.

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

Tarkistus 332
LIITE I, 5 JAKSO, 5.0 ALAKOHDAN JOHDANTOKAPPALE

Altistumisen arvioinnin tavoitteena on 
estimoida määrällisesti tai laadullisesti se 
aineen annos/pitoisuus, jolle väestö ja 
ympäristö altistuvat tai voivat altistua. 
Arvioinnissa on otettava huomioon aineen 
elinkaaren kaikki vaiheet, jotka ovat 
seurausta valmistuksesta ja tunnistetuista 
käyttötavoista, ja siihen on sisällyttävä 
kaikki altistumiset, jotka voivat liittyä 1–4 
jaksossa yksilöityihin vaaroihin. 
Altistumisen arvioinnissa on oltava 
seuraavat kaksi vaihetta, jotka on selvästi 
yksilöitävä sellaisiksi 
kemikaaliturvallisuusraportissa:

Altistumisen arvioinnin tavoitteena on 
estimoida määrällisesti tai laadullisesti se 
aineen annos/pitoisuus, jolle väestö ja 
ympäristö altistuvat tai voivat altistua. 
Arvioinnissa on otettava huomioon aineen 
elinkaaren kaikki vaiheet, jotka ovat 
seurausta valmistuksesta ja tunnistetuista 
käyttötavoista. Altistumisen arvioinnissa on 
oltava seuraavat kaksi vaihetta, jotka on 
selvästi yksilöitävä sellaisiksi 
kemikaaliturvallisuusraportissa:
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Or. en

Perustelu

Neuvoston ehdottama uusi lause aiheuttaa epäselvyyttä ja epävarmuutta 
riskinarviointiprosessissa, sillä se mahdollistaa monet ristiriitaiset tulkinnat.

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

Tarkistus 333
LIITE III, A A ALAKOHTA (uusi)

a a) nanohiukkaset,

Or. en

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

Perustelu

Toistaiseksi nanohiukkasia valmistetaan usein vain hyvin pieniä määriä. Ottaen kuitenkin 
huomioon niihin sisältyvä suuri potentiaali kielteisten biologisten vaikutusten 
aikaansaamiseen olisi nanohiukkasia, joita valmistetaan tai tuodaan 1-10 tonnia, pidettävä 
ensisijaisina aineina, joista olisi annettava ainakin kaikki liitteen VII mukaiset perustiedot 
niin kauan kun ei erityisiä nanohiukkastestejä ole saatavilla.

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

Tarkistus 334
LIITE III, B ALAKOHDAN I ALAKOHTA

i) joilla on laajat ja/tai hajanaiset käyttötavat 
erityisesti silloin kun kyseisiä aineita 
käytetään kulutusvalmisteissa tai silloin kun 
ne sisältyvät kulutusesineisiin; ja

i) joilla on laajat ja/tai hajanaiset käyttötavat 
erityisesti silloin kun kyseisiä aineita 
käytetään sellaisenaan tai kuluttajien tai 
ammattimaiseen käyttöön tarkoitetuissa 
valmisteissa tai silloin kun ne sisältyvät 
kulutusesineisiin; ja

Or. en
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(Tarkistus 388 (b kohdan ensimmäinen luetelmakohta) osittain - ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Turvallisuutta koskevat perustiedot olisi annettava myös vaarallisista aineista, joita on 1-10 
tonnia ja joita käytetään ammattimaisesti, laajasti ja hajanaisesti.

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

Tarkistus 335
LIITE III, B ALAKOHDAN I ALAKOHTA

i) joilla on laajat ja/tai hajanaiset käyttötavat 
erityisesti silloin kun kyseisiä aineita 
käytetään kulutusvalmisteissa tai silloin kun 
ne sisältyvät kulutusesineisiin; ja

i) joilla on laajat ja/tai hajanaiset käyttötavat 
erityisesti silloin kun kyseisiä aineita 
käytetään kulutusvalmisteissa, kun ne 
sisältyvät kulutusesineisiin tai kun ne on 
tarkoitettu ammattikäyttöön;

Or. en

Perustelu

Tässä tarkistuksessa on kyse kompromissista neuvoston tekstin ja EP:n tarkistuksen 388 
välillä. Syöpää ja ihon ärtymistä koskevien yksinkertaisten testien kaltaiset 
perusturvallisuustiedot olisi ilmoitettava yhtä lailla työntekijöiden suojelemiseksi kuin silloin, 
kun kemikaalit todennäköisesti muodostavat vaaran.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Tarkistus 336
LIITE III, B ALAKOHDAN I ALAKOHTA

i) joilla on laajat ja/tai hajanaiset käyttötavat 
erityisesti silloin kun kyseisiä aineita 
käytetään kulutusvalmisteissa tai silloin kun 
ne sisältyvät kulutusesineisiin; ja

i) joilla on laajat ja/tai hajanaiset käyttötavat 
erityisesti silloin kun kyseisiä aineita 
käytetään kulutusvalmisteissa tai silloin kun 
ne sisältyvät kulutusesineisiin; tai

Or. en

Perustelu

Niiden aineiden, joita valmistetaan tai tuodaan 1-10 tonnia, kriteereiden olisi koskettava 
myös aineita, joihin liittyy kohonnut riski.



PE 378.597v01-00 88/105 AM\630161FI.doc

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines + Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 337
LIITE IV, uudet KOHDAT (uusi)

EINECS-nro --- nimi/ryhmä --- CAS-nro

231-096-4         Rauta               7439-89-6
Epäorgaaniset aineet, jotka ovat hyvin 
yleisiä tai joiden riskeistä tiedetään 
riittävästi, kuten natriumkloridi, sooda, 
potaska, kalsiumoksidi, kulta, hopea, 
alumiini, magnesium, silikaatti, lasit, 
sulatteet

Or. en

Perustelu

Palautetaan osittain ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus 322.

Teräksenvalmistus on selvästi tärkein raudan käyttökohde; terästä on tuotettu 150 vuotta 
ilman näyttöä siitä, että rauta aiheuttaisi vaaraa ihmisen terveydelle tai ympäristölle. Koska 
rautaa käytetään suuria tonnimääriä, se saattaisi joutua REACH-järjestelmässä huomattavan 
testauksen kohteeksi. Tällaisiin testeihin käytettäisiin suuria määriä laboratorioeläimiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 338
LIITE IV, uudet KOHDAT (uusi)

EINECS-nro --- nimi/ryhmä --- CAS-nro

215-138-9   kalsiumoksidi   CaO             1305-78-8
256-858-3   kalsiummagnesiumoksidi   50933-69-2
83897-84-1                            69227-00-0

281-192-5
273-923-1

Elintarvikkeissa yleisesti käytetyt luonnolliset 
kasviaineet 

Or. en
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Perustelu

This amendment partially reinstates amendment 322 adopted in  first reading. 
1. Amendment 322 referred to “inorganic substances that are common or the risks of which 
are well known” and gave as an example both calcium oxide (lime) and calcium magnesium 
oxide (dolime).  These two substances already fulfil the two criteria which are stated in article 
2.7 a) of the Common Position: 1) there is sufficient information about them, 2) they are 
considered to cause minimum risks because of their intrinsic properties. 

2. Exemption of natural botanical substances commonly  found in foodstuffs, reduces the 
burden of registration of the users of natural botanical substances. Natural botanical 
subtances are commonly found in foodstuffs and justified in use from both a human health 
and environmental perspective. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle, Bogusław Sonik, Johannes Blokland

Tarkistus 339
LIITE IV, uudet KOHDAT (uusi)

EINECS-nro --- nimi/ryhmä --- CAS-nro

215-138-9   kalsiumoksidi   CaO             1305-78-8
256-858-3   kalsiummagnesiumoksidi   50933-69-2
281-192-5                                                83897-84-1
273-923-1                                                69227-00-0

Or. en

(Palautetaan osittain ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 322)

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan osittain ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus 322. 
Tarkistuksessa 322 viitattiin "epäorgaanisiin aineisiin, jotka ovat hyvin yleisiä tai joiden 
riskeistä tiedetään riittävästi" ja mainittiin esimerkkeinä sekä kalsiumoksidi (poltettu kalkki) 
että kalsiummagnesiumoksidi (dolomiittikalkki). 

Molemmat aineet täyttävät yhteisen kannan 2 artiklan 7 kohdan a alakohdassa annetut 
kriteerit: 1) näistä aineista on olemassa riittävät tiedot, 2) niiden aiheuttaman riskin 
katsotaan olevan erittäin pieni niiden luontaisten ominaisuuksien vuoksi.



PE 378.597v01-00 90/105 AM\630161FI.doc

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 340
LIITE V, 7 KOHDAN 1 ALAKOHTA

7. Seuraavat luonnossa esiintyvät aineet, 
jos niitä ei ole muunnettu kemiallisesti:

7. Luonnossa esiintyvät aineet, jos niitä ei 
ole muunnettu kemiallisesti, ja niistä 
mineralogisen tai fyysisen muuntoprosessin 
avulla johdetut materiaalit:

Or. en

Perustelu

Palautetaan osittain ensimmäisessä käsittelyssä esitetty ITRE-valiokunnan tarkistus 255.

Yhteisen kannan teksti on teknisesti virheellinen ja kuvaus ei vastaa lueteltujen aineiden 
ominaisuuksia, sillä eräät niistä eivät esiinny luonnossa (kuten prosessikaasut) ja muita on 
muunnettu kemiallisesti. Neuvoston pyrkimykset ovat oletettavasti yhdenmukaiset parlamentin 
ensimmäisessä käsittelyssä ilmaiseman kannan kanssa ja tällä tarkistuksella on siksi tarkoitus 
löytää kompromissi neuvoston kanssa käytettävän muotoilun suhteen, jotta se on teknisesti 
paikkansapitävä ja ei heikennä oikeusvarmuutta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Stéphane Le Foll

Tarkistus 341
LIITE V, 8 KOHDAN 2 ALAKOHTA (uusi)

Niiden luonnonmukaisten aineiden osalta, 
joille ei myönnetä poikkeusta, on liitteissä 
VI-X vahvistettuja rekisteröinnin 
hakemista, tietovaatimuksia, testausta ja 
arviointikriteerejä koskevia määräyksiä 
mukautettava kyseisten tuotteiden 
erityisluonteen mukaisesti tätä tarkoitusta 
varten laaditun ehdotuksen 
täytäntöönpanosäännöksiksi avulla; 
kyseisessä ehdotuksessa esitetyt 
johtopäätökset on liitettävä tämän 
asetuksen liitteeseen XI.

Or. fr
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Perustelu

Luonnonmukaisten aineiden rekisteröinti ja arviointi on hyvin ongelmallista. Monet 
kaavailluista testeistä ja menetelmistä eivät sovellu käytettäviksi niiden kohdalla, koska 
niiden koostumus on niin monimutkainen. Aineet ovat suhteettomia, koska ne ovat jatkuvasti 
läsnä luonnossa. Kaavailtu menettely ei sovi kyseisten aineiden tuottajien tilanteeseen, nämä 
kun ovat useimmiten pienviljelijöitä. Siksi on kehitettävä sellainen rekisteröinti- ja 
arviointimenettely, joka on räätälöity luonnossa esiintyvien aineiden erityisominaisuuksia 
varten.

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

Tarkistus 342
LIITE VII, 5 KOHTA

Ennen kuin tehdään uusia testejä tässä 
liitteessä lueteltujen ominaisuuksien 
määrittämiseksi, on ensin arvioitava kaikki 
saatavilla olevat in vitro- ja in vivo -tiedot, 
historialliset ihmisiä koskevat tiedot, tiedot 
valideista (Q)SAR-arvoista ja tiedot 
rakenteellisesti läheisistä aineista 
("read-across"). In vivo -testausta 
syövyttävillä aineilla syöpymistä 
aiheuttavilla pitoisuus- tai annostasoilla on 
vältettävä. Ennen testausta olisi tutustuttava 
muihin testausstrategioita koskeviin 
ohjeisiin tämän liitteen lisäksi.

Ennen kuin tehdään uusia testejä tässä 
liitteessä lueteltujen ominaisuuksien 
määrittämiseksi, on ensin arvioitava kaikki 
saatavilla olevat in vitro- ja in vivo -tiedot, 
historialliset ihmisiä koskevat tiedot, tiedot 
valideista (Q)SAR-arvoista ja tiedot 
rakenteellisesti läheisistä aineista ("read-
across"). In vivo -testausta syövyttävillä 
aineilla syöpymistä aiheuttavilla pitoisuus-
tai annostasoilla on vältettävä. Ennen 
testausta rekisteröijän on ehdotettava, miten 
ja millaisella aikataululla tässä liitteessä 
tarkoitetut tietovaatimukset voidaan täyttää 
12 artiklan 1 kohdan mukaisesti, mikäli 
tähän liittyy selkärankaisilla tehtäviä 
testejä, ja olisi tutustuttava muihin 
testausstrategioita koskeviin ohjeisiin tämän 
liitteen lisäksi.

Or. en

(Tarkistus 329 - ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus, jolla pyritään vähentämään tarpeetonta 
testausta eläimillä. Liittyy 39 artiklan 1 kohtaa koskevaan tarkistukseen. (Davies)

Liittyy 39 artiklan 1 kohtaan tehtyyn tarkistukseen. 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, liitteessä 
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VII yksilöityjen tietojen saamiseksi olisi myös esitettävä testausehdotuksia, jotka sisältävät 
selkärankaisilla tehtäviä testejä. (Lucas ja muut + Brepoels & Wijkman))

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 343
LIITE VII, 9.1.2 KOHTA

9.1.2. Kasvuninhibitiotutkimus 
vesikasveilla (mieluiten levillä)

Poistetaan.

9.1.2. Tutkimusta ei tarvitse tehdä, jos on 
olemassa lieventäviä tekijöitä, joiden 
perusteella myrkyllisyyttä vesieliöille ei 
todennäköisesti esiinny, esimerkiksi jos 
aine on erittäin heikosti liukeneva veteen 
tai aine ei todennäköisesti läpäise 
biologisia kalvoja.

Or. en

Perustelu

Neuvosto esitti liitteessä VII (1-10 tonnia) leville tehtävää testiä lisätestiksi sen 
selvittämiseksi, onko aine myrkyllistä vesieliöille, mutta kyseinen testi ei sisältynyt sen 
enempää komission ehdotukseen kuin EP:n ensimmäisen käsittelyn kantaankaan. Kyseinen 
testi lisäisi merkittävästi liitteen VII mukaisia testauskustannuksia (noin 5 000 eurolla) ilman, 
että tuloksena on uutta tietoa, sillä liitteessä VII (1-10 t) on jo mukana myrkyllisyyttä 
vesieliöille tutkiva testi, joka tehdään daphnialle tai kalalle.

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

Tarkistus 344
LIITE VIII, 3 KOHTA

Ennen kuin tehdään uusia testejä tässä 
liitteessä lueteltujen ominaisuuksien 
määrittämiseksi, on ensin arvioitava kaikki 
saatavilla olevat in vitro- ja in vivo -tiedot, 
historialliset ihmisiä koskevat tiedot, tiedot 
valideista (Q)SAR-arvoista ja tiedot 
rakenteellisesti läheisistä aineista 
("read-across"). In vivo -testausta 
syövyttävillä aineilla syöpymistä 
aiheuttavilla pitoisuus- tai annostasoilla on 

Ennen kuin tehdään uusia testejä tässä 
liitteessä lueteltujen ominaisuuksien 
määrittämiseksi, on ensin arvioitava kaikki 
saatavilla olevat in vitro- ja in vivo -tiedot, 
historialliset ihmisiä koskevat tiedot, tiedot 
valideista (Q)SAR-arvoista ja tiedot 
rakenteellisesti läheisistä aineista ("read-
across"). In vivo -testausta syövyttävillä 
aineilla syöpymistä aiheuttavilla pitoisuus-
tai annostasoilla on vältettävä. Ennen 
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vältettävä. Ennen testausta olisi tutustuttava 
muihin testausstrategioita koskeviin 
ohjeisiin tämän liitteen lisäksi.

testausta rekisteröijän on ehdotettava, miten 
ja millaisella aikataululla tässä liitteessä 
tarkoitetut tietovaatimukset voidaan täyttää 
12 artiklan 1 kohdan mukaisesti, mikäli 
tähän liittyy selkärankaisilla tehtäviä 
testejä, ja olisi tutustuttava muihin 
testausstrategioita koskeviin ohjeisiin tämän 
liitteen lisäksi.

Or. en

(Tarkistus 337 - ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Liittyy 39 artiklan 1 kohtaan tehtyyn tarkistukseen. 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, liitteessä 
VIII yksilöityjen tietojen saamiseksi olisi myös esitettävä testausehdotuksia, jotka sisältävät 
selkärankaisilla tehtäviä testejä. (Lucas ja muut + Brepoels & Wijkman)

Ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus, jolla pyritään vähentämään tarpeetonta 
testausta eläimillä. Liittyy 39 artiklan 1 kohtaa koskevaan tarkistukseen. (Davies)

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 345
LIITE VIII, 8.4.2 JA 8.4.3 ALAKOHTA

8.4.2. In vitro -sytogeenisuustutkimus 
nisäkässoluilla

8.4.2. In vitro -sytogeenisuustutkimus 
nisäkässoluilla tai in vitro -
mikronukleustesti

8.4.2. Tutkimusta ei yleensä tarvitse tehdä: 8.4.2. Kyseisiä kokeita (8.4.2 ja 8.4.3) ei 
yleensä tarvitse tehdä:

– jos on saatavilla riittäviä tietoja in vivo -
sytogeenisuustestistä,

– jos on saatavilla riittäviä tietoja in vivo -
sytogeenisuustestistä,

– jos aineen tiedetään kuuluvan syöpää 
aiheuttavien aineiden luokkaan 1 tai 2 tai 
perimää vaurioittavien aineiden luokkaan 1, 2 tai 
3.

– jos aineen tiedetään kuuluvan syöpää 
aiheuttavien aineiden luokkaan 1 tai 2 tai 
perimää vaurioittavien aineiden luokkaan 1, 
2 tai 3 tai rekisteröijä toteuttaa ja 
tarvittaessa suosittelee riskinhallintatoimia 
tältä varalta, tai
– liitteen I mukaisesti tehty 
kemikaaliturvallisuusarviointi viittaa 
siihen, että terveyteen/ympäristöön 
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kohdistuva vaara ei ole merkittävä tai sitä 
valvotaan asianmukaisesti, kun aineelle 
altistutaan yksilöityjen käyttötapojen 
yhteydessä, ottaen huomioon 
riskinhallintatoimet. Sovelletaan liitteen XI 
3 kohtaa.

8.4.3 Sopivia in vivo -
mutageenisuustutkimuksia on harkittava, 
jos jossakin liitteessä VII tai VIII 
mainituista genotoksisuustutkimuksista 
saadaan positiivinen tulos.

8.4.3. Positiivinen tulos liitteen V tai VI 
mukaisessa in vitro -
mutageenisuustutkimuksessa voidaan 
vahvistaa tekemällä toisen in vitro -testin 
oletetun mekanismin vahvistamiseksi ja/tai 
toistamalla tutkimus käyttäen samalla 
sopivaa ulkoista metabolista järjestelmää 
(kuten ihmisen mikrosomaaliset entsyymit). 

Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyä tarkistusta 399.
Sytogeenisuustutkimukset voidaan korvata luotettavimmilla testeillä. Molemmat ovat 
tutkimuksia, joissa ei käytetä eläimiä.
1. Pitäisi olla mahdollista suorittaa in vitro -mikronukleustesti in vitro -
sytogeenisuustutkimuksen sijaan joustavuuden lisäämiseksi.
2. Testi pitäisi tehdä vain, jos se on todella tarpeellinen, riskinhallintatoimet huomioon 
ottaen. 
3. Eläintestauksen välttämiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 346
LIITE VIII, SARAKE 1 JA 2, 8.7 ALAKOHTA

Sarake 1 Sarake 1

8.7. Vaarallisuus lisääntymiselle 8.7. Vaarallisuus lisääntymiselle
8.7.1. Lisääntymis- ja/tai 
kehitysmyrkyllisyyden seulonta yhdellä 
lajilla (OECD 421 tai 422), jos
rakenteellisesti läheisistä aineista saatavilla 
olevista tiedoista tai (Q)SAR-estimaateista 
tai in vitro -kokeista ei ole näyttöä, että aine 
saattaa olla kehitykselle myrkyllinen.

8.7.1. Tuloksia alustavasti arvioitaessa on 
otettava huomioon kaikki saatavilla olevat 
(esimerkiksi 28 tai 90 vuorokauden 
tutkimuksista saadut) toksikologiset tiedot, 
erityisesti rakenteellisesti läheisistä aineista, 
(Q)SAR-estimaateista tai in vitro -kokeista.
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Sarake 2 Sarake 2
8.7.1. Tätä tutkimusta ei tarvitse tehdä, jos: 
– aine tiedetään genotoksiseksi syöpää 
aiheuttavaksi aineeksi ja asianmukaiset 
riskinhallintamenetelmät ovat käytössä, tai
– aine tiedetään sukusolumutageeniksi ja 
asianmukaiset riskinhallintamenetelmät 
ovat käytössä, tai
– on varmaa liitteessä XI olevan 3 jakson 
mukaisesti, ettei ihminen altistu aineelle 
kyseisellä tavalla, tai
– on käytössä kehitysmyrkyllisyystutkimus 
(tämän liitteen kohta 6.7.2) tai kahden 
sukupolven 
lisääntymisvaarallisuustutkimus (tämän 
liitteen kohta 6.7.3).

8.7.1. Jos tulosten alustava arviointi viittaa 
siihen, että aine saattaa todistetusti olla 
kehitykselle myrkyllinen tai 
lisääntymismyrkyllinen eikä yhtiö ota 
käyttöön eikä suosittele 
lisääntymismyrkyllisyysluokkaan 1 tai 2 
luokiteltujen aineiden yhteydessä 
edellytettäviä asianmukaisia 
riskinhallintatoimia, rekisteröijän on 
tehtävä soveltuvia lisätestejä 
lisääntymismyrkyllisyyden toteamiseksi.
Sovelletaan näille tutkimuksille liitteessä 
IX asetettuja ehtoja.

Jos aineella tiedetään olevan haitallisia 
vaikutuksia hedelmällisyyteen ja sen 
tiedetään täyttävän lisääntymiselle 
vaarallisen aineen luokkaan 1 tai 2: R60 
luokittelun perusteet ja saatavilla olevat 
tiedot ovat riittävät kattavan 
riskinarvioinnin tukemiseksi, ei tarvita 
muita hedelmällisyyttä koskevia testejä. On 
kuitenkin harkittava, onko tarpeen 
suorittaa kehitysmyrkyllisyystestaus.
Jos aineen tiedetään aiheuttavan 
kehitysmyrkyllisyyttä ja sen tiedetään 
täyttävän lisääntymiselle vaarallisen aineen 
luokkaan 1 tai 2: R61 luokittelun perusteet 
ja saatavilla olevat tiedot ovat riittävät 
kattavan riskinarvioinnin tukemiseksi, ei 
tarvita muita kehitysmyrkyllisyyttä koskevia 
testejä. On kuitenkin harkittava, onko 
tarpeen suorittaa hedelmällisyyteen 
kohdistuvia vaikutuksia koskeva testaus.
Jos on vakavia huolenaiheita 
hedelmällisyyteen tai kehitykseen 
kohdistuvien haitallisten vaikutusten 
mahdollisuuden osalta, rekisteröijä voi 
ehdottaa joko 
kehitysmyrkyllisyystutkimusta (liite IX, 
kohta 8.7.2) tai kahden sukupolven 
lisääntymisvaarallisuustutkimusta (liite IX, 
kohta 8.7.3) seulontatutkimuksen sijasta.
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Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyä tarkistusta 405. 

Tämä testi edellyttää suurta määrää eläinkokeita ja on siksi äärimmäisen hintava. Se 
kuitenkin tuottaa ainoastaan riittämättömiä tuloksia. Siksi ehdotetaan alustavan arvioinnin 
tekemistä ja riippuen sen tuloksista on tehtävä muita, luotettavampia kokeita, mikäli tarpeen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 347
LIITE VIII, SARAKE 1 JA 2, 8.7.1. ALAKOHTA

Sarake 1 Sarake 1
8.7.1 Lisääntymis- ja/tai 
kehitysmyrkyllisyyden seulonta yhdellä 
lajilla (OECD 421 tai 422), jos 
rakenteellisesti läheisistä aineista saatavilla 
olevista tiedoista tai (Q)SAR-estimaateista 
tai in vitro -kokeista ei ole näyttöä, että aine 
saattaa olla kehitykselle myrkyllinen.

8.7.1. Kehitysmyrkyllisyystutkimus yhdellä 
lajilla, asianmukaisin antotie ottaen 
huomioon ihmisen todennäköinen 
altistumisreitti (13 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun testimenetelmiä koskevan 
komission asetuksen kohta B.31 tai OECD 
414) jos rakenteellisesti läheisistä aineista 
saatavilla olevista tiedoista tai (Q)SAR-
estimaateista tai in vitro -kokeista ei ole 
riittävää näyttöä, että aine saattaa olla 
kehitykselle myrkyllinen. 

Sarake 2 Sarake 2
Jos on vakavia huolenaiheita 
hedelmällisyyteen tai kehitykseen
kohdistuvien haitallisten vaikutusten 
mahdollisuuden osalta, rekisteröijä voi 
ehdottaa joko kehitysmyrkyllisyystutkimusta
(liite IX, kohta 8.7.2) tai kahden
sukupolven 
lisääntymisvaarallisuustutkimusta (liite IX, 
kohta 8.7.3) seulontatutkimuksen sijasta.

Jos lyhytaikaista toistuvalla annostuksella 
tehtyä myrkyllisyyden tutkimusta tai 
subkroonisen myrkyllisyyden tutkimusta ei 
ole saatavilla tai kyseisissä tutkimuksissa ei 
ole käsitelty lisääntymiselinten analyysia, 
olisi harkittava lisääntymis-
/kehitysmyrkyllisyyttä koskevan 
seulontatestin (OECD TG 421 tai 422) 
suorittamista. 
Jos on vakavia huolenaiheita 
hedelmällisyyteen kohdistuvien haitallisten 
vaikutusten mahdollisuuden osalta, 
rekisteröijä voi ehdottaa yhden sukupolven 
lisääntymisvaarallisuustutkimusta (OECD 
415) seulontatutkimuksen sijasta.

Or. en
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Perustelu

Vasta hiljattain toteutettujen Reachin täytäntöönpanohankkeiden kautta kävi ilmi, että 
rekisteröintiin käytettävien eläinten määrä saattaa ylittää hurjasti aiemmin esitetyt arviot. 
Erityisesti hedelmällisyysmyrkyllisyyden osalta, johon käytetään noin 70 prosenttia kaikista 
Reach:iin liittyvistä eläimistä, voitaisiin vähentää eläinkokeiden määrää yli puolella ilman, 
että saatujen tietojen määrä juurikaan muuttuisi.

Liitteessä VIII (kiistanalainen) testi OECD 421 on korvattu testillä OECD 414, mikä antaa 
entistäkin enemmän tietoa vaikutuksista syntymättömiin ja kielteisistä vaikutuksista 
nisäkkäiden hedelmällisyyteen. Tarkistus liittyy liitteitä IX ja X koskeviin tarkistuksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 348
LIITE IX, 8.7. KOHTA, OIKEA SARAKE, 3 LUETELMAKOHTA

– aineen toksikologinen aktiivisuus on 
matala (ei näyttöä myrkyllisyydestä missään 
käytössä olevissa testeissä), 
toksikokineettisten tietojen perusteella 
voidaan näyttää toteen, että asiaankuuluvien 
altistumisreittien kautta ei tapahdu 
systeemistä imeytymistä (esimerkiksi 
pitoisuudet plasmassa tai veressä ovat 
havaintorajan alapuolella käytettäessä 
herkkää menetelmää eikä ainetta ja aineen 
metaboliitteja ole virtsassa, sappinesteessä 
tai uloshengitetyssä ilmassa) ja ihmisten 
altistumista ei esiinny tai ei esiinny 
merkittävästi.

– aineen toksikologinen aktiivisuus on 
matala (ei näyttöä myrkyllisyydestä missään 
käytössä olevissa testeissä), 
toksikokineettisten tietojen perusteella 
voidaan näyttää toteen, että asiaankuuluvien 
altistumisreittien kautta ei tapahdu 
systeemistä imeytymistä (esimerkiksi 
pitoisuudet plasmassa tai veressä ovat 
havaintorajan alapuolella käytettäessä 
herkkää menetelmää eikä ainetta ja aineen 
metaboliitteja ole virtsassa, sappinesteessä 
tai uloshengitetyssä ilmassa) tai ihmisten 
altistumista ei esiinny tai ei esiinny 
merkittävästi.

Or. en

Perustelu

Katso saman esittäjän tarkistus liitteeseen VIII. Liitteessä IX on kahden sukupolven tutkimus 
korvattu yhden sukupolven tutkimuksella OECD 415, jota on täydennetty sellaisilla vasteilla, 
jotka normaalisti kuuluvat kahden sukupolven kokeen piiriin (L. Cooper ja muut 
aikakausikirjan Critical reviews in Toxicology numerossa 36 (2006), s. 69–98). Näin 
käsitellään kaikki lisääntymismyrkyllisyyttä koskevat relevantit parametrit ja etuna on se, että 
eläinten määrää voidaan vähentää jopa 50 prosentilla. Viimeaikaisten tutkimusten mukaan 
on eläinkokeiden ennustearvo ihmisraskauden kannalta rajallinen. Ehdotetun vaihtoehdon 
avulla voidaan myös saada riittävästi tietoa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 349
LIITE IX, 8.7.2 KOHTA, OIKEA SARAKE

8.7.2 Tutkimus on tehtävä ensin yhdellä 
lajilla. Siitä saadun tuloksen ja kaikkien 
muiden asiaankuuluvien saatavilla olevien 
tietojen perusteella päätetään, tarvitseeko 
tehdä tutkimus kyseessä olevalla tai 
seuraavalla tonnimäärällä toisella lajilla.

8.7.2 Tutkimus on tehtävä ensin yhdellä 
lajilla. Siitä saadun tuloksen ja kaikkien 
muiden asiaankuuluvien saatavilla olevien 
tietojen perusteella päätetään, tarvitseeko 
tehdä tutkimus toisella lajilla.

Or. en

Perustelu

Katso saman esittäjän tarkistus liitteeseen VIII. Liitteessä IX on kahden sukupolven tutkimus 
korvattu yhden sukupolven tutkimuksella OECD 415, jota on täydennetty sellaisilla vasteilla, 
jotka normaalisti kuuluvat kahden sukupolven kokeen piiriin (L. Cooper ja muut 
aikakausikirjan Critical reviews in Toxicology numerossa 36 (2006), s. 69–98). Näin 
käsitellään kaikki lisääntymismyrkyllisyyttä koskevat relevantit parametrit ja etuna on se, että 
eläinten määrää voidaan vähentää jopa 50 prosentilla. Viimeaikaisten tutkimusten mukaan 
on eläinkokeiden ennustearvo ihmisraskauden kannalta rajallinen. Ehdotetun vaihtoehdon 
avulla voidaan myös saada riittävästi tietoa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 350
LIITE IX, 8.7.3 KOHTA

Sarake 1 Sarake 1
8.7.3 Kahden sukupolven 
lisääntymisvaarallisuustutkimus yhdellä 
lajilla, koirailla ja naarailla, asianmukaisin 
antotie ottaen huomioon ihmisen 
todennäköinen altistumisreitti, mikäli 28 tai 
90 vuorokauden tutkimus osoittaa, että 
aineesta on haittavaikutuksia 
lisääntymiselimiin tai -kudoksiin.

8.7.3 Yhden sukupolven 
lisääntymisvaarallisuustutkimus yhdellä 
lajilla, koirailla ja naarailla, asianmukaisin 
antotie ottaen huomioon ihmisen 
todennäköinen altistumisreitti, mikäli 28 tai 
90 vuorokauden tutkimus osoittaa, että 
aineesta on haittavaikutuksia 
lisääntymiselimiin tai -kudoksiin.

Sarake 2 Sarake 2

8.7.3 Tutkimus on tehtävä ensin yhdellä 
lajilla. Siitä saadun tuloksen ja kaikkien 
muiden asiaankuuluvien saatavilla olevien 
tietojen perusteella päätetään, tarvitseeko 
tehdä tutkimus kyseessä olevalla tai 
seuraavalla tonnimäärällä toisella lajilla.

Poistetaan
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Or. en

Perustelu

Katso saman esittäjän tarkistus liitteeseen VIII. Liitteessä IX on kahden sukupolven tutkimus 
korvattu yhden sukupolven tutkimuksella OECD 415, jota on täydennetty sellaisilla vasteilla, 
jotka normaalisti kuuluvat kahden sukupolven kokeen piiriin (L. Cooper ja muut 
aikakausikirjan Critical reviews in Toxicology numerossa 36 (2006), s. 69–98). Näin 
käsitellään kaikki lisääntymismyrkyllisyyttä koskevat relevantit parametrit ja etuna on se, että 
eläinten määrää voidaan vähentää jopa 50 prosentilla. Viimeaikaisten tutkimusten mukaan 
on eläinkokeiden ennustearvo ihmisraskauden kannalta rajallinen. Ehdotetun vaihtoehdon 
avulla voidaan myös saada riittävästi tietoa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 351
LIITE X, 8.7.3. KOHTA, VASEN SARAKE

8.7.3 Kahden sukupolven 
lisääntymisvaarallisuustutkimus yhdellä 
lajilla, koirailla ja naarailla, asianmukaisin 
antotie ottaen huomioon ihmisen 
todennäköinen altistumisreitti, mikäli tätä ei 
ole jo toimitettu osana liitteen IX 
vaatimuksista.

8.7.3 Yhden sukupolven 
lisääntymismyrkyllisyystutkimus yhdellä 
lajilla, koirailla ja naarailla, asianmukaisin 
antotie ottaen huomioon ihmisen 
todennäköinen altistusreitti.

Olisi harkittava, onko tarpeen sisällyttää 
muita nykyisistä suuntaviivoista saatavia
vasteita tutkimukseen syntymän jälkeisten 
vaikutusten arvioimiseksi.

Or. en

Perustelu

Katso saman esittäjän tarkistus liitteeseen VIII. Tässä on kahden sukupolven tutkimus 
korvattu yhden sukupolven tutkimuksella OECD 415, jota on täydennetty sellaisilla vasteilla, 
jotka normaalisti kuuluvat kahden sukupolven kokeen piiriin (L. Cooper ja muut 
aikakausikirjan Critical reviews in Toxicology numerossa 36 (2006), s. 69–98). Näin 
käsitellään kaikki lisääntymismyrkyllisyyttä koskevat relevantit parametrit ja etuna on se, että 
eläinten määrää voidaan vähentää jopa 50 prosentilla. Viimeaikaisten tutkimusten mukaan 
on eläinkokeiden ennustearvo ihmisraskauden kannalta rajallinen. Ehdotetun vaihtoehdon 
avulla voidaan myös saada asiaan liittyvää tietoa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi + Marie-Noëlle Lienemann, Anne 
Ferreira + Françoise Grossetête

Tarkistus 352
LIITE XI, 1.5 KOHTA, 3 A ALAKOHTA (uusi)

Jos aineet ovat monimutkaisia ja 
koostumukseltaan vaihtelevia, 
luokittelemiseen ja riskinarviointiin 
tarvittavat päätepisteet voidaan määrittää 
myös aineiden merkittävien ainesosien 
perusteella hyödyntäen niiden suurimpia 
pitoisuuksia aineessa. Kemikaalivirasto 
laatii sidosryhmiä ja muita asianosaisia 
kuultuaan yksityiskohtaisen ja tieteellisesti 
perustellun ohjeistuksen aineiden 
ryhmittämiseksi 2 vuoden kuluessa tämän 
asetuksen hyväksymisestä.

Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyä tarkistusta 966. 

It seeks to substantiate the Grouping of substances and read-across approach allowing 
registration per group of substances and thereby significantly decreasing the number of 
dossiers submitted for registration. The amendment also provides for the obligation for the 
Commission to issue a detailed methodology. (Oomen-Ruijten & Prodi)

Cet amendement a pour but de donner support au Groupage des substances et à l’approche 
de références croisées permettant un enregistrement par groupe de substances et 
conséquemment la diminution significative du nombre de dossiers soumis pour 
enregistrement. L’amendement comporte aussi une obligation pour la Commission de 
communiquer une méthodologie détaillée.

Dépôt de l'amendement 966 de la première lecture du Parlement européen. (Lienemann & 
Ferreira)

Reprise de l'amendement 966 adopté en première lecture. Propose un aménagment pour les 
substances naturelles. (Grossetête)
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 353
LIITE XI, 1.5 KOHTA, 3 A ALAKOHTA (uusi)

Jos aineet ovat monimutkaisia ja 
koostumukseltaan vaihtelevia, 
luokittelemiseen ja riskinarviointiin 
tarvittavat päätepisteet voidaan määrittää 
myös aineiden merkittävien ainesosien 
perusteella hyödyntäen niiden suurimpia 
pitoisuuksia aineessa. Kemikaalivirasto 
laatii sidosryhmiä ja muita asianosaisia 
kuultuaan yksityiskohtaisen ja tieteellisesti 
perustellun ohjeistuksen aineiden 
ryhmittämiseksi viiden vuoden kuluessa 
tämän asetuksen hyväksymisestä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 966, mutta 
kemikaalivirastolle annetaan enemmän aikaa monimutkaisten aineiden käsittelyä koskevan 
ohjeistuksen laatimiseen. Monimutkaiset aineet vaihtelevat sen suhteen, mikä on niiden tarkka 
koostumus. Siksi on perusteltua kohdella niitä erityisellä tavalla rekisteröinnin yhteydessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 354
LIITE XI, 3 KOHTA

3. AINEKOHTAINEN, ALTISTUMISEEN 
PERUSTUVA TESTAUS

3. AINEKOHTAINEN, ALTISTUMISEEN 
PERUSTUVA TESTAUS

3.1. Testausta liitteessä VIII olevan 8.6 ja 
8.7 jakson ja liitteiden IX ja X mukaan ei 
tarvitse tehdä, jos se voidaan perustella 
kemikaaliturvallisuusraportissa esitety(i)llä 
altistumisskenaario(i)lla.

3.1. Testausta liitteiden IX ja X mukaan ja 
liitteessä VIII täsmennetyissä tapauksissa
ei tarvitse tehdä, jos se voidaan perustella 
kemikaaliturvallisuusraportissa esitety(i)llä 
altistusskenaario(i)lla.

3.2. Kaikissa tapauksissa on toimitettava 
riittävät perustelut ja dokumentaatio. 
Perustelujen on pohjauduttava liitteessä I 
olevan 5 jakson mukaiseen altistumisen 
arviointiin ja niiden on oltava 
yhdenmukaiset 3.3 kohdan mukaisesti 
vahvistettavien perusteiden kanssa ja 

3.2. Kaikissa tapauksissa on toimitettava 
riittävät perustelut ja dokumentaatio 
seuraavat tiedot mukaan lukien:
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erityiset käyttöedellytykset on ilmoitettava 
kemikaalien toimitusketjua käyttäen 
31 tai 32 artiklan mukaisesti.

i) ympäristökohdetyypit;
ii) altistuneet väestöt;
iii) riskinhallintatoimet;
iv) altistusreitit;
v) altistuksen kesto ja toistuvuus;
vi) eläinten hengen suojelu.
Perustelujen on pohjauduttava liitteessä I 
olevan 5 jakson mukaiseen altistumisen 
arviointiin ja niiden on oltava 
yhdenmukaiset 3.3 kohdan mukaisesti 
vahvistettavien perusteiden kanssa ja 
erityiset käyttöedellytykset on ilmoitettava 
kemikaalien toimitusketjua käyttäen 31 tai 
32 artiklan mukaisesti.

3.3. Komissio vahvistaa perusteet, joissa 
määritellään, millaiset ovat 2 jakson 
mukaiset riittävät perustelut, 132 artiklan 3 
kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti 
viimeistään …*.

3.3. Komissio vahvistaa perusteet, joissa 
määritellään, millaiset ovat 2 jakson 
mukaiset riittävät perustelut, 132 artiklan 3 
kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti 
viimeistään …*.

Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyä tarkistusta 389. 

Eläinkokeiden ehkäisemiseksi ja teollisuuden ja erityisesti pk-yritysten kustannusten 
säästämiseksi olisi testaus räätälöitävä niin, että se vastaa ainoastaan asiaan liittyviä 
tietovaatimuksia. Siksi on varmistettava, että testausvaatimukset voidaan ohittaa silloin, kun 
asianomaista altistusta ei esiinny.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 355
LIITE XI, 3.3 KOHTA

3.3. Komissio vahvistaa perusteet, joissa 
määritellään, millaiset ovat 2 jakson 
mukaiset riittävät perustelut, 132 artiklan 3
kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti 
viimeistään …*.

3.3. Komissio vahvistaa perusteet, joissa 
määritellään, millaiset ovat 2 jakson 
mukaiset riittävät perustelut, 132 artiklan 3 a
kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti 
viimeistään …*.
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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 356
LIITE XII, JOHDANTOKAPPALE, 1 JA 2 KOHTA

1. Tässä liitteessä on tarkoituksena 
vahvistaa, miten jatkokäyttäjien on 
arvioitava ja dokumentoitava, että heidän 
käyttämästään aineesta (käyttämistään 
aineista) aiheutuvat riskit hallitaan 
asianmukaisesti käytön aikana, kun heille 
toimitettu käyttöturvallisuustiedote ei kata 
kyseistä käyttötapaa, ja että toimitusketjussa 
jäljempänä toimivat käyttäjät voivat hallita 
riskit asianmukaisesti. Arvioinnin on 
katettava aineen koko elinkaari siitä lähtien 
kun jatkokäyttäjä vastaanottaa aineen, 
mukaan luettuna oma käyttö ja tunnistetut 
käyttötavat jäljempänä toimitusketjussa. 
Arvioinnissa on tarkasteltava kyseisen 
aineen käyttöä sellaisenaan sekä 
valmisteeseen tai esineeseen sisältyvän 
aineen käyttöä.

1. Tässä liitteessä on tarkoituksena 
vahvistaa, miten jatkokäyttäjien on 
arvioitava ja dokumentoitava, että heidän 
käyttämästään aineesta (käyttämistään 
aineista) aiheutuvat riskit hallitaan 
asianmukaisesti käytön aikana, kun heille 
toimitettu käyttöturvallisuustiedote ei kata 
kyseistä käyttötapaa, ja että toimitusketjussa 
jäljempänä toimivat käyttäjät voivat hallita 
riskit asianmukaisesti. Arvioinnin on 
katettava aineen koko elinkaari siitä lähtien 
kun jatkokäyttäjä vastaanottaa aineen, 
mukaan luettuna oma käyttö ja tunnistetut 
käyttötavat, joissa ainetta käytetään
vähintään 1 tonnin määrinä vuodessa, 
jäljempänä toimitusketjussa. Arvioinnissa on 
tarkasteltava kyseisen aineen käyttöä 
sellaisenaan sekä valmisteeseen tai 
esineeseen sisältyvän aineen käyttöä.

Tehdessään kemikaaliturvallisuusarviointia 
ja laatiessaan kemikaaliturvallisuusraporttia 
jatkokäyttäjän on tarkasteltava kemikaalin 
toimittajalta tämän asetuksen 31 ja 32 
artiklan mukaisesti saamiaan tietoja. Jos on 
käytettävissä yhteisön lainsäädännön 
nojalla tehty soveltuva arviointi 
(esimerkiksi asetuksen (ETY) N:o 793/93 
mukaisesti loppuun saatettu 
riskinarviointi), se on otettava huomioon 
kemikaaliturvallisuusarviointia tehtäessä;
tämän on myös näyttävä 

Tehdessään kemikaaliturvallisuusarviointia 
ja laatiessaan kemikaaliturvallisuusraporttia 
jatkokäyttäjän on tarkasteltava kemikaalin 
toimittajalta tämän asetuksen 31 ja 32 
artiklan mukaisesti saamiaan tietoja.
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kemikaaliturvallisuusraportissa. Näistä 
arvioinneista tehdyt poikkeamat on 
perusteltava. Muissa kansainvälisissä ja 
kansallisissa ohjelmissa tehdyt arvioinnit 
voidaan myös ottaa huomioon.

Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyä tarkistusta 865. 

Tarkistus parantaa toimivuutta asettamalla määrää koskevan rajoituksen 
kemikaaliturvallisuusarvioinnin suorittamiselle. Tarkistuksella saatetaan liite I 
yhdenmukaiseksi 36 artiklan 4 kohdan c alakohdan kanssa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges, Anders Wijkman

Tarkistus 357
LIITE XIII, 2 A KOHTA (uusi)

Monen ehdolle valitun PBT- ja vPvB-
aineen testaukseen ja arviointiin liittyy 
teknisiä haasteita. Standarditestejä on siksi 
mahdollisesti muunneltava. Testitulokset 
eivät ehkä liity suoraan puoliintumisaikaan 
ympäristön osa-alueessa tai biologiseen 
kertyvyystekijään (BCF-arvo) ja siksi 
tarvitaan asiantuntemusta päätettäessä 
siitä, ovatko kriteerit täyttyneet. 

Or. en

Perustelu

This amendment is based on new information from a REACH Implementation Project (RIP). 
It emerged from a RIP that the type of data admissible for consideration under the Annex XIII 
criteria for P and B is too restrictive and fail to take account of the real world situation 
regarding test data availability. For the majority of known PBT chemicals their 
persistence/half-life has been extrapolated from other tests (such as the ‘ready test’) and as 
such they can't legally be said to meet the Annex XIII criterion. In the current list of HPV 
PBTs there is actually only 1 substance (endosulfan) which fulfils the Annex XIII criteria. All 
the others PB(T)s would be 'equivalent concern' PBTs. Furthermore, many proposed UNEP 
POPs also do not meet the Annex XIII criteria. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 358
LIITE XVII, 18 KOHTA, 2 ALAKOHTA

2. Sellaisten paristojen ja akkujen, jotka 
sisältävät enemmän kuin 0,0005 
painoprosenttia elohopeaa, mukaan lukien 
ne tapaukset joissa tällaiset paristot tai akut 
ovat laitteisiin liitettyinä, markkinoille 
saattaminen on kiellettävä. Tämä kielto ei 
koske nappikennoja eikä niistä koostuvia 
paristoja, jotka sisältävät enintään 2 
painoprosenttia elohopeaa.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Die Regelung wäre eine Doppelregelung zur geplanten neuen Batterierichtlinie. Nach dem 
Vorschlag der Kommission (2003/0282 (COD)) für diese Richtlinie (Art. 4) ist vorgesehen, 
dass Mitgliedstaaten das Inverkehrbringen von Batterien und Akkumulatoren, wie sie unter 
Art. 18 des Anhangs XVII der REACH-VO beschrieben sind, untersagen. Auch die 
Verbotsausnahme ist identisch. Zur Batterierichtlinie wurde am 03.05.2006 im 
Vermittlungsverfahren eine Einigung erzielt, so dass in den nächsten Monaten mit einer 
Annahme und Veröffentlichung der endgültigen Fassung der Richtlinie durch Parlament und 
Rat gerechnet wird. Eine weitere Regelung in der REACH-VO ist damit nicht erforderlich. 
Außerdem ist die Regelung des geplanten Stoffverbots für Batterien in der Batterierichtlinie 
sachlich adäquat zugeordnet.
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