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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään teknisten yksiköiden huomio sellaisiin 
säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä 
(esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet 
kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asianomaiset tekniset 
yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kemikaalien 
rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoittamisesta (REACH), Euroopan 
kemikaaliviraston perustamisesta ja direktiivin 1999/45/EY ja {pysyviä orgaanisia 
yhdisteitä koskevan} asetuksen (EY) N:o .../... muuttamisesta
(KOM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2003)0644)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C5-0530/2003),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnan
mietinnön ja teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, 
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan, budjettivaliokunnan, talous- ja raha-asioiden 
valiokunnan, työllisyys- ja sosiaalivaliokunnan, oikeudellisten asioiden valiokunnan, 
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan ja kansainvälisen kaupan 
valiokunnan lausunnot (A6-0000/2005),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 3 A KAPPALE (uusi)

(3 a) Johannesburgissa pidetyssä 
kestävän kehityksen huippukokouksessa 
4. syyskuuta 2002 hyväksytyssä 
toimintasuunnitelmassa määrätään, että 
vuoteen 2020 mennessä kemikaaleja on 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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tuotettava ja käytettävä tavalla, joka ei 
vahingoita ihmisten terveyttä ja 
ympäristöä.

Perustelu

On muistettava, että sekä Euroopan unionissa että kaikkialla maailmassa on tuotettava ja 
käytettävä – määräaikaan mennessä – vain kemikaaleja, jotka eivät vahingoita ihmisten 
terveyttä ja ympäristöä.

Tarkistus 2
JOHDANTO-OSAN 7 KAPPALE

(7) Tällä asetuksella perustettavan uuden 
järjestelmän yhtenä tärkeänä tavoitteena on 
kannustaa vaarallisten aineiden 
korvaamiseen vähemmän vaarallisilla 
aineilla tai tekniikoilla, jos soveltuvia 
vaihtoehtoja on saatavilla. Tämä asetus ei 
vaikuta työntekijöiden suojelua koskevien 
direktiivien soveltamiseen, erityisesti 
työntekijöiden suojelemisesta 
syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville 
tekijöille altistumiseen työssä liittyviltä 
vaaroilta 28 päivänä kesäkuuta 1990 
annetun neuvoston direktiivin 90/394/ETY 
(kuudes direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) 
soveltamiseen, jonka mukaan työnantajien 
on poistettava vaaralliset aineet, aina kun 
se on teknisesti mahdollista, tai korvattava 
vaaralliset aineet vähemmän vaarallisilla 
aineilla.

(7) Tällä asetuksella perustettavan uuden 
järjestelmän yhtenä tärkeänä tavoitteena on 
varmistaa vaarallisten aineiden 
korvaaminen vähemmän vaarallisilla 
aineilla tai tekniikoilla, jos soveltuvia 
vaihtoehtoja on saatavilla. Tämä asetus ei 
vaikuta työntekijöiden suojelua koskevien 
direktiivien soveltamiseen, erityisesti 
työntekijöiden suojelemisesta 
syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville 
tekijöille altistumiseen työssä liittyviltä 
vaaroilta 28 päivänä kesäkuuta 1990 
annetun neuvoston direktiivin 90/394/ETY 
(kuudes direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) 
soveltamiseen, jonka mukaan työnantajien 
on poistettava vaaralliset aineet, aina kun 
se on teknisesti mahdollista, tai korvattava 
vaaralliset aineet vähemmän vaarallisilla 
aineilla. Tässä yhteydessä jäsenvaltioilla 
on toimivalta ottaa tarvittaessa 
kansallisella tasolla käyttöön korkeampia 
turvallisuusnormeja.

Perustelu

Tärkeimpänä tavoitteena on korvata vaaralliset aineet vähemmän vaarallisilla.

Kyse on EY:n perustamissopimuksen 137 artiklan merkittävästä seurauksesta (työntekijöiden 
suojelua koskevan lainsäädännön oikeusperusta).
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Tarkistus 3
JOHDANTO-OSAN 8 A KAPPALE (uusi)

(8 a) Sellaisenaan käytettävän tai 
valmisteessa tai tuotteessa olevan aineen 
tuottajien, maahantuojien ja 
jatkokäyttäjien on valmistettava, tuotava 
maahan, käytettävä tai saatettava 
kyseinen aine markkinoille siten, että se ei 
kohtuudella ennakoitavissa olosuhteissa 
vaikuta haitallisesti ihmisten terveyteen 
tai ympäristöön.

Perustelu

Tarkistuksella otetaan käyttöön huolehtimisvelvollisuuden yleinen periaate. Koska Reach-
järjestelmä ei kata kaikkia kemikaalien käyttötapoja, on ihmisten terveyden ja ympäristön 
suojelemiseksi tärkeää säätää yleisestä huolehtimisvelvollisuudesta, joka koskee kemikaalien 
tuotantoa ja käyttöä. Tämän periaatteen sisällyttäminen merkitsisi vain niiden vapaaehtoisten 
sitoumusten kodifiointia, joita teollisuudenalalla on pyritty edistämään (Responsible Care 
-ohjelma).

Tarkistus 4
JOHDANTO-OSAN 12 KAPPALE

(12) Lupamenettelyä koskevissa 
säännöksissä säädetään, että komission on 
myönnettävä lupa erityistä huolta 
aiheuttavien aineiden markkinoille 
saattamiselle, jos niiden käytöstä 
aiheutuvat riskit ovat riittävän hyvin 
hallinnassa tai jos niiden käyttö on 
oikeutettua sosioekonomisilla perusteilla.

(12) Lupamenettelyä koskevissa 
säännöksissä säädetään, että komission on 
myönnettävä määräaikainen lupa erityistä 
huolta aiheuttavien aineiden markkinoille 
saattamiselle, jos asianmukaisia 
vaihtoehtoisia aineita tai tekniikkaa ei ole 
ja jos kyseisten aineiden käyttö on 
oikeutettua sosioekonomisilla perusteilla 
ja niiden käytöstä aiheutuvat riskit ovat 
riittävän hyvin hallinnassa.

Perustelu

On tärkeää yhdistää korvaavien aineiden periaate luvan myöntämiseen.

Tarkistus 5
JOHDANTO-OSAN 16 KAPPALE

(16) Kokemus on osoittanut, ettei ole 
suotavaa vaatia jäsenvaltioita arvioimaan 

(16) Kokemus on osoittanut, ettei ole 
suotavaa vaatia jäsenvaltioita arvioimaan 
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kaikkien kemiallisten aineiden riskejä. 
Tämä tehtävä olisi osoitettava ensisijaisesti 
aineita valmistaville tai maahantuoville 
yrityksille, kuitenkin vain silloin kun ne 
valmistavat tai tuovat maahan ainetta yli 
tietyn määrän, jotta ne voisivat suoriutua 
tehtävän aiheuttamasta taakasta. Kyseisten 
yritysten olisi toteutettava tarvittavat 
riskinhallintatoimenpiteet aineistaan 
suorittamiensa riskinarviointien mukaisesti.

kaikkien kemiallisten aineiden riskejä. 
Tämä tehtävä olisi osoitettava ensisijaisesti 
aineita valmistaville tai maahantuoville 
yrityksille, kuitenkin vain silloin kun ne 
valmistavat tai tuovat maahan ainetta yli 
tietyn määrän, jotta ne voisivat suoriutua 
tehtävän aiheuttamasta taakasta. Kyseisten 
yritysten olisi toteutettava tarvittavat 
riskinhallintatoimenpiteet aineistaan 
suorittamiensa riskinarviointien mukaisesti. 
Tähän sisältyy myös velvollisuus kuvata, 
dokumentoida ja ilmoittaa avoimesti ja 
asianmukaisella tavalla riskit, joita 
kunkin aineen tuotantoon, käyttöön ja 
jätteiden käsittelyyn liittyy. Tuottajien ja 
jatkokäyttäjien olisi valittava tuotettava tai 
käytettävä aine kaikkein turvallisimmista 
käytettävissä olevista aineista.

Perustelu

Tarkistuksella otetaan käyttöön huolehtimisvelvollisuuden periaate.

Tarkistus 6
JOHDANTO-OSAN 24 KAPPALE

(24) Aineita koskevan tiedon tuottamista 
koskevat vaatimukset olisi kuvattava 
yksityiskohtaisesti ja porrastettava aineen 
valmistuksen tai maahantuonnin volyymin 
mukaan, koska volyymit ovat osoitus 
ihmisten tai ympäristön mahdollisesta 
altistumisesta aineille.

(24) Aineita koskevan tiedon tuottamista 
koskevat vaatimukset olisi kuvattava 
yksityiskohtaisesti ja porrastettava aineen
valmistuksen tai maahantuonnin volyymin 
mukaan, koska volyymit ovat osoitus 
ihmisten tai ympäristön mahdollisesta 
altistumisesta aineille. Komissio voisi 
tarkastella tätä perustetta uudelleen ja sitä 
voisi tarvittaessa tarkistaa tai sen voisi 
yhdistää laadullisiin perusteisiin, kuten 
vaarallisuuteen, käyttötapaan ja 
altistumiseen.

Perustelu

Komissiolle on annettava mahdollisuus tarkistaa aineiden rekisteröintiä koskevia 
priorisointiperusteita.
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Tarkistus 7
JOHDANTO-OSAN 34 KAPPALE

(34) On aiheellista vähentää minimiin 
niiden selkärankaisten eläinten määrä, joita 
käytetään kokeisiin direktiivin 86/609/ETY 
säännösten mukaisesti; eläinten käyttöä 
olisi vältettävä mahdollisimman pitkälle 
käyttämällä vaihtoehtoisia menetelmiä, 
jotka vaihtoehtoisten koemenetelmien 
validoinnista vastaava eurooppalainen 
keskus tai muu kansainvälinen elin on 
validoinut.

(34) On aiheellista vähentää minimiin 
niiden selkärankaisten eläinten määrä, joita 
käytetään kokeisiin direktiivin 86/609/ETY 
säännösten mukaisesti; eläinten käyttöä 
olisi vältettävä mahdollisimman pitkälle 
käyttämällä vaihtoehtoisia menetelmiä, 
jotka vaihtoehtoisten koemenetelmien 
validoinnista vastaava eurooppalainen 
keskus tai muu kansainvälinen elin on 
validoinut. Tämän vuoksi olisi määrättävä 
pakolliseksi selkärankaisilla eläimillä 
tehtävistä kokeista saatavien tietojen 
jakaminen ja yhteinen toimittaminen ja 
muiden sellaisten tietojen jakaminen ja 
yhteinen toimittaminen, jotka voisivat 
ehkäistä eläinkokeita.

Perustelu

Tarkoituksena on selventää, että kaikkien tietojen, jotka voivat auttaa ehkäisemään 
eläinkokeita, on oltava yhteiskäytössä.

Tarkistus 8
JOHDANTO-OSAN 34 A KAPPALE (uusi)

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

Perustelu

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

Tarkistus 9
JOHDANTO-OSAN 41 A KAPPALE (uusi)

(41 a) Asianmukaisen ja yhtenäisen 
riskeihin perustuvan tiedotusjärjestelmän 
kehittäminen tarjoaa kuluttajille tiedot ja 
ohjeet, joita he tarvitsevat voidakseen 
hallita turvallisesti ja tehokkaasti riskit, 
joita kemiallisia aineita sisältävän 
tuotteen käyttämisestä aiheutuu. Olisi 
myös arvioitava mahdollisuudet tarjota 
ylimääräistä tietoa verkkosivuilla ja 
valistuskampanjoiden välityksellä. Näin 
vastataan kuluttajien oikeuteen saada 
tietoa käyttämistään tuotteista. Tämä lisää 
kemiallisten aineiden ja valmisteiden 
turvallista käyttöä ja vahvistaa kuluttajien 
luottamusta kemiallisia aineita sisältävien 
tuotteiden käyttöön.

Perustelu

Tiedotusjärjestelmän kehittäminen on välttämätöntä kuluttajien luottamuksen lisäämiseksi.

Tarkistus 10
JOHDANTO-OSAN 49 KAPPALE

(49) Kemikaalivirastolle olisi lisäksi 
annettava valtuudet vaatia jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten suorittamien 
arviointien perusteella valmistajilta, 
maahantuojilta tai jatkokäyttäjiltä 
lisätietoja aineista, joiden epäillään 
aiheuttavan riskin terveydelle tai 
ympäristölle, mukaan luettuna se peruste, 
että niitä on sisämarkkinoilla suuria 
määriä. Jäsenvaltiot olisi velvoitettava 
suunnittelemaan ja osoittamaan resurssit 
tätä tarkoitusta varten tekemällä asiaa 
koskevat suunnitelmat. Jos tehtaalla 
käytettävien eristettyjen välituotteiden 
käytöstä aiheutuu vastaavantasoinen riski 

(49) Kemikaalivirastolle olisi lisäksi 
annettava valtuudet vaatia jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten suorittamien 
arviointien perusteella valmistajilta, 
maahantuojilta tai jatkokäyttäjiltä 
lisätietoja aineista, joiden epäillään 
aiheuttavan riskin terveydelle tai 
ympäristölle, mukaan luettuna se peruste, 
että niitä on sisämarkkinoilla suuria 
määriä. Jäsenvaltiot olisi velvoitettava 
suunnittelemaan ja osoittamaan resurssit 
tätä tarkoitusta varten tekemällä asiaa 
koskevat suunnitelmat, jotka on kehitetty 
viraston arviointia varten laatiman 
ensisijaisten aineiden luettelon 
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kuin luvanvaraisten aineiden käytöstä, 
jäsenvaltioille olisi lisäksi annettava 
mahdollisuus vaatia lisätietoja 
perustelluissa tapauksissa.

perusteella. Jos tehtaalla käytettävien 
eristettyjen välituotteiden käytöstä aiheutuu 
vastaavantasoinen riski kuin luvanvaraisten 
aineiden käytöstä, jäsenvaltioille olisi 
lisäksi annettava mahdollisuus vaatia 
lisätietoja perustelluissa tapauksissa.

Perustelu

Luettelon laatiminen ensisijaisista aineista, joita jäsenvaltiot arvioivat, kuuluu viraston 
tehtäviin.

Tarkistus 11
JOHDANTO-OSAN 50 KAPPALE

(50) Jäsenvaltioiden viranomaisten 
yhteiset sopimukset päätösluonnoksista
luovat perustan tehokkaalle järjestelmälle, 
jossa noudatetaan toissijaisuuden 
periaatetta samalla kun sisämarkkinoita 
toteutetaan. Jos yksi tai useampia 
jäsenvaltioita tai kemikaalivirasto ei 
hyväksy päätösluonnosta, se olisi 
saatettava keskitettyyn menettelyyn. 
Kemikaaliviraston olisi tehtävä päätökset, 
jotka tehdään näiden menettelyjen 
soveltamisen seurauksena.

(50) Viraston jäsenvaltioiden komitean 
yksimielinen sopimus päätösluonnoksesta 
luo perustan tehokkaalle järjestelmälle, 
jossa noudatetaan toissijaisuuden 
periaatetta samalla kun sisämarkkinoita 
toteutetaan. Jos viraston 
päätösluonnoksesta ei päästä 
yksimielisyyteen, se olisi saatettava 
keskitettyyn menettelyyn. 
Kemikaaliviraston olisi tehtävä päätökset, 
jotka tehdään näiden menettelyjen 
soveltamisen seurauksena.

Perustelu

Liittyy johdanto-osan 49 kappaletta koskevaan tarkistukseen.

Tarkistus 12
JOHDANTO-OSAN 52 KAPPALE

(52) Ihmisten terveyden ja ympäristön 
suojelun riittävän korkean tason 
varmistamiseksi olisi erittäin suurta huolta 
aiheuttavia aineita käsiteltävä ennalta 
varautuen, mikä edellyttää sitä, että niitä 
käyttävät yritykset osoittavat 
lupaviranomaiselle, että riskit ovat 
riittävän hyvin hallinnassa. Jos näin ei 
ole, käyttötavoille voidaan silti myöntää 
lupa, jos yritykset osoittavat, että aineen 

(52) Ihmisten terveyden ja ympäristön 
suojelun riittävän korkean tason 
varmistamiseksi olisi erittäin suurta huolta 
aiheuttavia aineita käsiteltävä ennalta 
varautuen, mikä edellyttää sitä, että niitä 
käyttävät yritykset osoittavat 
lupaviranomaiselle, että vaihtoehtoisia 
aineita tai tekniikoita ei ole saatavilla, että 
aineen käytöstä yhteiskunnalle aiheutuvat 
hyödyt ylittävät sen käyttöön liittyvät riskit 
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käytöstä yhteiskunnalle aiheutuvat hyödyt 
ylittävät sen käyttöön liittyvät riskit, ja jos 
vaihtoehtoisia aineita tai tekniikoita ei ole 
saatavilla. Lupaviranomaisen olisi 
tarkastettava näiden edellytysten 
täyttyminen käyttämällä menettelyä, jossa 
yritysten on haettava lupaa. Koska lupien 
tarkoituksena olisi varmistaa suojelun 
korkea taso kaikkialla sisämarkkinoilla, on 
aiheellista, että komissio olisi myöntävä 
viranomainen.

ja että riskit ovat riittävän hyvin 
hallinnassa. Lupaviranomaisen olisi 
tarkastettava näiden edellytysten 
täyttyminen käyttämällä menettelyä, jossa 
yritysten on haettava lupaa. Koska lupien 
tarkoituksena olisi varmistaa suojelun 
korkea taso kaikkialla sisämarkkinoilla, on 
aiheellista, että komissio olisi myöntävä 
viranomainen.

Perustelu

Luvan myöntämismenettelyn päätavoitteena on oltava aineiden, joihin liittyvät riskit ovat 
erittäin suuret, korvaaminen turvallisemmilla aineilla. Vain jos korvaaminen ei ole 
mahdollista, otetaan huomioon sosiaalis-taloudelliset hyödyt. Aineen riskien oleminen 
"riittävän hyvin hallinnassa" on toissijainen peruste luvan myöntämisen kannalta.

Tarkistus 13
JOHDANTO-OSAN 55 KAPPALE

(55) Kemikaaliviraston olisi annettava 
neuvoja luvanvaraisten aineiden 
etusijajärjestyksen laatimisesta, jotta 
varmistetaan, että päätökset heijastavat 
yhteiskunnan tarpeita sekä tieteellistä tietoa 
ja sen kehittymistä.

(55) Kemikaaliviraston olisi laadittava
luvanvaraisten aineiden etusijajärjestys, 
jotta varmistetaan, että päätökset 
heijastavat yhteiskunnan tarpeita sekä 
tieteellistä tietoa ja sen kehittymistä.

Perustelu

Luettelon laatiminen ensisijaisista aineista, joita jäsenvaltiot arvioivat, kuuluu viraston 
tehtäviin.

Tarkistus 14
JOHDANTO-OSAN 71 KAPPALE

(71) Tehokkuuden vuoksi 
kemikaaliviraston sihteeristön
henkilökunnan olisi suoritettava lähinnä 
teknis-hallinnolliset ja tieteelliset tehtävät 
ilman jäsenvaltioiden tieteellisten ja 
teknisten resurssien tukea; pääjohtajan olisi 
varmistettava, että kemikaalivirasto 
suorittaa tehtävänsä tehokkaasti ja 

(71) Tehokkuuden vuoksi 
kemikaaliviraston henkilökunnan olisi 
suoritettava lähinnä teknis-hallinnolliset ja 
tieteelliset tehtävät ilman jäsenvaltioiden 
tieteellisten ja teknisten resurssien tukea; 
pääjohtajan olisi varmistettava, että 
kemikaalivirasto suorittaa tehtävänsä 
tehokkaasti ja riippumattomasti. Jotta 
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riippumattomasti. Jotta varmistetaan, että 
kemikaalivirasto täyttää tehtävänsä, 
hallintoneuvoston kokoonpano olisi 
suunniteltava siten, että se omaa 
mahdollisimman korkeatasoista pätevyyttä 
ja asianmukaista ja laaja-alaista 
asiantuntemusta kemikaalien 
turvallisuuden ja niiden sääntelyn alalla.

varmistetaan, että kemikaalivirasto täyttää 
tehtävänsä, hallintoneuvoston kokoonpano 
olisi suunniteltava siten, että se omaa 
mahdollisimman korkeatasoista pätevyyttä 
ja asianmukaista ja laaja-alaista 
asiantuntemusta kemikaalien 
turvallisuuden ja niiden sääntelyn alalla.

Perustelu

Poistetaan tarpeettomana.

Tarkistus 15
JOHDANTO-OSAN 91 A KAPPALE (uusi)

(91 a) Komission olisi arvioitava 
mahdollisuutta luoda eurooppalainen 
laatumerkki, jonka tarkoituksena on 
antaa tunnustus niille tuotteille ja edistää 
niiden tuotteiden käyttöä, jotka on koko 
tuotantoketjun ajan tuotettu tästä 
asetuksesta johtuvia velvoitteita 
noudattaen.

Perustelu

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

Tarkistus 16
JOHDANTO-OSAN 100 KAPPALE

(100) Tämän asetuksen säännösten olisi 
tultava voimaan vaiheittain uuteen 
järjestelmään siirtymisen helpottamiseksi; 
lisäksi säännösten vähittäisen 
voimaantulon avulla kaikki asianosaiset, 
toisin sanoen viranomaiset, yritykset ja 
sidosryhmät, voivat kohdistaa resurssinsa 
uusiin velvoitteisiin valmistautumiseen 
oikea-aikaisesti.

(100) Tämän asetuksen säännösten olisi 
tultava voimaan vaiheittain uuteen 
järjestelmään siirtymisen helpottamiseksi; 
lisäksi säännösten vähittäisen 
voimaantulon avulla kaikki asianosaiset, 
toisin sanoen viranomaiset, yritykset ja 
sidosryhmät, voivat kohdistaa resurssinsa 
uusiin velvoitteisiin valmistautumiseen 
oikea-aikaisesti muun muassa tekemällä 
komission koordinoimia vapaaehtoisia 
sopimuksia teollisuuden ja muiden 
sidosryhmien kanssa.
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Perustelu

Vapaaehtoisten sopimusten avulla voidaan päästä lähemmäksi näitä säännöksiä.

Tarkistus 17
1 ARTIKLAN 3 KOHDAN 1 A ALAKOHTA (uusi)

Tähän sisältyy myös velvollisuus kuvata, 
dokumentoida ja ilmoittaa avoimesti ja 
asianmukaisella tavalla riskit, joita 
kunkin aineen tuotantoon, käyttöön ja 
jätteiden käsittelyyn liittyy. Tuottajien ja 
jatkokäyttäjien on valittava tuotettava tai 
käytettävä aine kaikkein turvallisimmista 
käytettävissä olevista aineista.

Perustelu

Tarkistuksella otetaan käyttöön huolehtimisvelvollisuuden periaate.

Tarkistus 18
4 ARTIKLAN 1 KOHDAN E A ALAKOHTA (uusi)

(e a) ainesosana direktiivin 76/768/ETY 
soveltamisalaan kuuluvissa kosmeettisissa 
valmisteissa1;
_____________
1 EYVL L 262, 27.9.1976, s. 169.

Perustelu

Kosmeettiset valmisteet ja niiden ainesosat kuuluvat direktiivin 76/768/ETY soveltamisalaan. 
Vuoden 1976 direktiivin muuttamisesta annetun direktiivin 2003/15/EY1 4a artiklassa 
kielletään kosmeettisten valmisteiden ainesosien testaaminen eläinkokein yhteisön alueella 
11. maaliskuuta 2009 jälkeen ja rajoitetaan eläinkokeilla testattujen kosmeettisten 
valmisteiden kaupan pitämistä. Koska kosmeettisten valmisteiden ainesosien testaaminen on 
katettu laajasti kyseisellä direktiivillä, kosmeettisissa valmisteissa ainesosina käytettävät 
aineet on vapautettava tämän asetuksen säännösten soveltamisesta.

Tarkistus 19
6 A ARTIKLA (uusi)

  
1 EUVL L 66, 11.3.2003, s. 26.
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6 a artikla
Eurooppalainen laatumerkki

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

Perustelu

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

Tarkistus 20
9 ARTIKLAN A ALAKOHDAN V ALAKOHTA

(v) ohjeet aineen turvallisesta käytöstä 
siten kuin liitteessä IV olevassa 5 jaksossa 
täsmennetään;

(v) ohjeet aineen turvallisesta käytöstä 
siten kuin liitteessä IV olevassa 5 jaksossa 
täsmennetään, mukaan lukien ohjeet 
käyttötavoista, joita rekisteröijä ei 
suosittele;

Perustelu

Täten varmistetaan, että tuottajat ilmoittavat selvästi jatkokäyttäjille, onko olemassa kyseisen 
aineen käyttötapoja, jotka eivät ole suositeltavia.

Tarkistus 21
9 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

Hakija voi a ja b alakohdassa mainittuja 
rekisteröintiä varten vaadittavia tietoja 
toimittaessaan pyytää, että asiakirjoja tai 
erikseen määriteltyjä asiakirjojen osia 
käsitellään luottamuksellisina. Hakijan 
on perusteltava tällainen pyyntö. Tiedot 
vastaanottava viranomainen päättää, mitä 
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tietoja on pidettävä luottamuksellisina.

Perustelu

Tarkistuksella otetaan uudestaan käyttöön nykyisen lainsäädännön (asetus 793/93/ETY ja 
direktiivi 92/32/ETY) säännökset teollisuuden velvollisuudesta perustella 
luottamuksellisuusvaatimus.

Tarkistus 22
12 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 A ALAKOHTA (uusi)

Menetelmiä tarkistetaan ja parannetaan 
säännöllisin väliajoin, jotta 
selkärankaisilla eläimillä tehtäviä kokeita 
ja käytettyjen eläinten määrää voidaan 
vähentää.

Perustelu

Liitteeseen X nykyisin sisältyvien menetelmien tarkistaminen ja ajan tasalle saattaminen 
auttaa jo sinänsä vähentämään eläinkokeiden määrää; on kuitenkin välttämätöntä, että tämä 
suoritetaan säännöllisin väliajoin.

Tarkistus 23
13 ARTIKLAN 7 A–7 B KOHTA (uusi)

7 a. Aineen tai valmisteen valmistajan tai 
maahantuojan, joka toimittaa tällaista 
ainetta tai valmistetta jatkokäyttäjälle, on 
jatkokäyttäjän pyynnöstä ja edellyttäen, 
että sitä voidaan kohtuudella vaatia, 
toimitettava tarvittavat tiedot, joiden 
perusteella voidaan arvioida aineen tai 
valmisteen vaikutuksia ihmisten 
terveyteen tai ympäristöön niiden toimien 
tai käyttötapojen yhteydessä, jotka 
jatkokäyttäjä mainitsee pyynnössään.
7 b. Jatkokäyttäjän on tavarantoimittajan 
pyynnöstä ja edellyttäen, että sitä voidaan 
kohtuudella vaatia, toimitettava tiedot, 
joita tavarantoimittaja tarvitsee 
voidakseen arvioida aineen tai valmisteen 
vaikutuksia ihmisten terveyteen tai 
ympäristöön jatkokäyttäjän toteuttamien 
toimien tai soveltamien käyttötapojen 
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yhteydessä.

Perustelu

Tuotantoketjun toimijoiden välisen yhteydenpidon ei pidä rajoittua pelkkään tiedonvaihtoon 
asetuksen säännösten noudattamiseksi. Vastuu on koko tuotantoketjun ajan nähtävä 
tavarantoimittajien ja alku- ja jatkokäyttäjien välisenä vuorovaikutuksena ja yhteydenpitona.

Tarkistus 24
19 ARTIKLAN 1 KOHDAN 3 ALAKOHTA

Jos on kyse asteittain rekisteröitäviä aineita 
koskevista rekisteröinneistä, jotka on 
jätetty 21 artiklassa säädettyä asianomaista 
määräaikaa edeltävien kahden kuukauden 
aikana siten kuin 18 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetaan, rekisteröijä voi jatkaa aineen 
valmistusta tai maahantuontia kolmen 
kuukauden ajan kyseisestä määräajasta tai 
siihen asti kun kemikaalivirasto hylkää 
rekisteröinnin, sen mukaan kumpi näistä 
ajankohdista on aiempi.

Jos on kyse asteittain rekisteröitäviä aineita 
koskevista rekisteröinneistä, jotka on 
jätetty 21 artiklassa säädettyä asianomaista 
määräaikaa edeltävien kahden kuukauden 
aikana siten kuin 18 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetaan, rekisteröijä voi jatkaa aineen 
valmistusta tai maahantuontia kolmen 
kuukauden ajan kyseisestä määräajasta tai 
siihen asti kun kemikaalivirasto 
mahdollisesti hylkää rekisteröinnin, sen 
mukaan kumpi näistä ajankohdista on 
aiempi.

Perustelu

Selkiyttää tekstiä.

Tarkistus 25
21 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA

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

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

Ihmisten terveyden ja ympäristön riittävän suojelun varmistamiseksi on syytä sisällyttää 
rekisteröintijärjestelmään alusta asti kaikki aineet, joiden tiedetään vastaavan 
luvanvaraisuusperusteita, kuten PBT- ja vPvB-aineet ja muut erittäin ongelmalliset aineet.

Tarkistus 26
26 ARTIKLAN 2 KOHDAN A ALAKOHTA

(a) edellä 21 artiklan 1 kohdassa säädettyä 
määräaikaa, joka koskee asteittain 
rekisteröitäviä aineita, joita valmistetaan tai 
tuodaan maahan 1 000 tonnia tai enemmän 
vuodessa;

(a) edellä 21 artiklan 1 kohdassa säädettyä 
määräaikaa, joka koskee asteittain 
rekisteröitäviä aineita, joita valmistetaan tai 
tuodaan maahan 1 000 tonnia tai enemmän 
vuodessa, ja aineita, jotka on luokiteltu 
karsinogeenisuus-, mutageenisuus- tai 
lisääntymismyrkyllisyysluokkiin 1 ja 
2 direktiivin 67/548/ETY mukaisesti tai 
joihin sovelletaan 54 artiklan mukaisia 
luvanvaraisuusperusteita ja joita 
valmistetaan yhteisössä tai tuodaan 
yhteisöön 1 tonni tai enemmän vuodessa;

Perustelu

On varmistettava johdonmukaisuus 21 artiklan kanssa aineisiin sovellettavien määräaikojen 
osalta.

Tarkistus 27
26 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 A ALAKOHTA (uusi)

Jokaisen, jolla on hallussaan jostakin 
aineesta tutkimuksia tai tietoja, jotka on 
saatu selkärankaisilla eläimillä tehdyin 
kokein, on toimitettava tiedot virastolle 
viimeistään 18 kuukautta ennen 
21 artiklan 1 kohdassa säädettyä 
määräaikaa.

Perustelu

Kun aikaistetaan määräaikaa, johon mennessä on toimitettava tiedot eläinkokein saaduista 
tiedoista, voidaan välttää päällekkäisten kokeiden suorittaminen ja vähentää samalla 
yritysten, etenkin pk-yritysten taakkaa.

Tarkistus 28
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26 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)

3 a. Valmistajien ja maahantuojien on 
toimitettava virastolle niiden hallussa 
olevat tiedot, jotka on saatu 
selkärankaisilla eläimillä tehdyin kokein, 
ja muut tiedot, joiden avulla voidaan 
välttää eläinkokeita, myös sellaisten 
aineiden osalta, joiden valmistuksen tai 
maahantuonnin ne ovat jo lopettaneet. 
Rekisteröijien, jotka sittemmin käyttävät 
näitä tietoja, on osallistuttava näiden 
tietojen tuottamiskustannuksiin. Jokaisen, 
joka saa 2 kohdan 1 a alakohdassa 
säädetyn määräajan jälkeen haltuunsa 
jostakin aineesta tutkimustuloksia tai 
muita tietoja, jotka on saatu 
selkärankaisilla eläimillä tehdyin kokein, 
on toimitettava tiedot virastolle.

Perustelu

Täten selkiytetään, että kaikki tiedot, joiden avulla voidaan välttää eläinkokeita, on annettava 
yhteiseen käyttöön. Näin voidaan välttää päällekkäisten kokeiden suorittaminen ja vähentää 
samalla yritysten, etenkin pk-yritysten taakkaa.

Tarkistus 29
29 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Kun aine tai valmiste täyttää direktiivin 
67/548/ETY tai 1999/45/EY mukaiset 
vaaralliseksi luokittelun perusteet, kyseisen 
aineen tai valmisteen markkinoille 
saattamisesta vastaavan henkilön, eli 
valmistajan, maahantuojan, jatkokäyttäjän 
tai jakelijan, on toimitettava 
vastaanottajalle, joka on aineen tai 
valmisteen jatkokäyttäjä tai jakelija, 
liitteen I a mukaisesti laadittu 
käyttöturvallisuustiedote.

1. Kun aine tai valmiste täyttää direktiivin 
67/548/ETY tai 1999/45/EY mukaiset 
vaaralliseksi luokittelun perusteet, kyseisen 
aineen tai valmisteen markkinoille 
saattamisesta vastaavan henkilön, eli 
valmistajan, maahantuojan, jatkokäyttäjän 
tai jakelijan, on toimitettava maksutta
vastaanottajalle, joka on aineen tai 
valmisteen jatkokäyttäjä tai jakelija, 
liitteen I a mukaisesti laadittu 
käyttöturvallisuustiedote aineesta tai 
valmisteesta.

Perustelu

Tuottajien, maahantuojien ja jatkokäyttäjien on voitava valita, laativatko ne oman 
käyttöturvallisuustiedotteen aineesta tai valmisteesta. Tarkistuksella selkiytetään myös se, että 
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käyttöturvallisuustiedote on toimitettava maksutta jatkokäyttäjille tai jakelijoille.

Tarkistus 30
29 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Jos valmiste ei täytä direktiivin 
1999/45/EY 5, 6 ja 7 artiklan mukaisia 
vaaralliseksi luokittelun perusteita mutta se 
sisältää yksittäisinä pitoisuuksina vähintään 
1 painoprosentin muiden kuin 
kaasumaisten valmisteiden osalta ja 
vähintään 0,2 tilavuusprosenttia 
kaasumaisten valmisteiden osalta vähintään 
yhtä sellaista ainetta, joka aiheuttaa vaaraa 
terveydelle tai ympäristölle, tai yhtä 
sellaista ainetta, josta yhteisössä on 
säädetty työperäisen altistuksen raja-arvo, 
valmisteen markkinoille saattamisesta 
vastaavan henkilön, eli valmistajan, 
maahantuojan, jatkokäyttäjän tai jakelijan, 
on toimitettava jatkokäyttäjän pyynnöstä 
liitteen I a mukaisesti laadittu 
käyttöturvallisuustiedote.

3. Jos valmiste ei täytä direktiivin 
1999/45/EY 5, 6 ja 7 artiklan mukaisia 
vaaralliseksi luokittelun perusteita mutta se 
sisältää yksittäisinä pitoisuuksina vähintään 
1 painoprosentin muiden kuin 
kaasumaisten valmisteiden osalta ja 
vähintään 0,2 tilavuusprosenttia 
kaasumaisten valmisteiden osalta vähintään 
yhtä sellaista ainetta, joka aiheuttaa vaaraa 
terveydelle tai ympäristölle, tai yhtä 
sellaista ainetta, josta yhteisössä on 
säädetty työperäisen altistuksen raja-arvo, 
valmisteen markkinoille saattamisesta 
vastaavan henkilön, eli valmistajan, 
maahantuojan, jatkokäyttäjän tai jakelijan, 
on toimitettava maksutta jatkokäyttäjän 
pyynnöstä liitteen I a mukaisesti laadittu 
käyttöturvallisuustiedote.

Perustelu

Tarkistuksella selkiytetään se, että käyttöturvallisuustiedote on toimitettava maksutta 
jatkokäyttäjille tai jakelijoille.

Tarkistus 31
29 ARTIKLAN 6 KOHDAN 2 ALAKOHTA

Kun kemikaaliturvallisuusarviointi 
suoritetaan, on asiaankuuluvat 
altistusskenaariot liitettävä 
käyttöturvallisuustiedotteen liitteeksi.

Kun kemikaaliturvallisuusarviointi 
suoritetaan, on asiaankuuluvat 
altistusskenaariot ja vastaava riskien 
karakterisointi liitettävä 
käyttöturvallisuustiedotteen liitteeksi.

Perustelu

Kyse on riskinarvioinnista, joka työnantajan on tehtävä direktiivin 98/24/EY mukaisesti ja 
jota varten tiedot ovat välttämättömiä.

Tarkistus 32
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32 ARTIKLA

Työnantajan on taattava työntekijöilleen ja 
heidän edustajilleen mahdollisuus saada 
tiedot, jotka on toimitettu 29 ja 30 artiklan 
mukaisesti niistä aineista, joita he käyttävät 
tai joille he voivat altistua työnsä aikana.

Työnantajan tai tuottajan on taattava 
työntekijöilleen ja heidän edustajilleen 
sekä kuluttajille mahdollisuus saada tiedot, 
jotka on toimitettu 29 ja 30 artiklan 
mukaisesti niistä aineista, joita he käyttävät 
tai joille he voivat altistua työnsä aikana.

Perustelu

Myös kuluttajansuojajärjestöillä on oikeus saada tietoja.

Tarkistus 33
39 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Sidosryhmillä on oltava mahdollisuus 
90 päivän ajan kommentoida kaikkia 
ehdotettuja kokeita, joihin sisältyy 
selkärankaisilla eläimillä tehtäviä kokeita. 
Rekisteröijän tai jatkokäyttäjän on 
otettava huomioon kaikki vastaanotetut 
kommentit. Jos rekisteröijä tai 
jatkokäyttäjä aikoo kuitenkin suorittaa 
ehdotetun kokeen, se ilmoittaa virastolle 
päätöksensä perustelut.

Perustelu

Jos tarvittavat tiedot ovat jo muualta saatavissa, voidaan välttää päällekkäisiä eläinkokeita.

Tarkistus 34
40 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)

3 a. Jotta voidaan varmistaa, että 
rekisteröintiä varten esitetyt asiakirja-
aineistot on koottu tämän asetuksen 
säännösten mukaisesti, niistä otetaan 
arvioitaviksi vähintään 5 prosenttia. 
Virasto valitsee nämä asiakirja-aineistot 
ja jakaa ne tasapuolisesti jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille, joiden on 
tarkistettava, että ne ovat 1 kohdan 
säännösten mukaisia. Virasto ilmoittaa 
vähintään kerran vuodessa näiden 
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satunnaistarkastusten (tai muiden 
asiakirja-aineistoista tehtyjen arvioiden) 
perusteella tehdyt päätelmät, jotta 
rekisteröintiä varten toimitettavien 
asiakirja-aineistojen laatua voidaan 
tulevaisuudessa parantaa.

Perustelu

Tarkistuksella otetaan käyttöön asiakirja-aineistojen satunnaistarkastukset rekisteröintiä 
varten toimitettavien asiakirja-aineistojen parhaan mahdollisen laadun varmistamiseksi.

Tarkistus 35
43 A ARTIKLA

Aineen arvioinnin perusteet Aineen arvioinnin perusteet ja ensisijaisten 
arvioitavien aineiden luettelo

Jotta saavutetaan yhdenmukainen 
lähestymistapa, kemikaalivirasto laatii 
perusteet aineiden etusijajärjestyksen 
laatimiseksi niiden lisäarviointia varten. 
Etusijajärjestys laaditaan riskin perusteella. 
Arvioinnin perusteisiin kuuluu vaaroja ja 
altistusta koskevien tietojen sekä 
tonnimääräisten tasojen tarkastelu. 
Kemikaalivirasto tekee päätöksen 
perusteista, joilla laaditaan aineiden 
etusijajärjestys niiden lisäarviointia varten.
Jäsenvaltioiden on käytettävä näitä 
perusteita säännöllisesti päivitettävien 
arviointisuunnitelmiensa laatimiseen.

1. Jotta saavutetaan yhdenmukainen 
lähestymistapa, kemikaalivirasto laatii 
perusteet aineiden etusijajärjestyksen 
laatimiseksi niiden lisäarviointia varten. 
Etusijajärjestys laaditaan riskin perusteella. 
Arvioinnin perusteisiin kuuluu vaaroja ja 
altistusta koskevien tietojen sekä 
tonnimääräisten tasojen tarkastelu. 
Kemikaalivirasto tekee päätöksen 
perusteista, joilla laaditaan aineiden 
etusijajärjestys niiden lisäarviointia varten.

Perustelu

Menettelyn yksinkertaistamiseksi ja hajautetusta menettelystä johtuvien jäsenvaltioiden 
välisten erojen välttämiseksi ehdotetaan, että ensisijaisten arvioitavien aineiden luettelon 
laatiminen annetaan viraston tehtäväksi ja että sen asemaa aineiden arviointiin liittyvässä 
päätöksenteossa vahvistetaan.

Tarkistus 36
43 A ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Virasto laatii näillä perusteilla 
luettelon ensisijaisista arvioitavista 
aineista. Virasto vahvistaa luettelon 
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jäsenvaltioiden komitean antaman 
lausunnon perusteella. Aine on 
sisällytettävä luetteloon, jos joko jonkin 
38 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen 
viranomaisen suorittaman asiakirja-
aineiston arvioinnin johdosta tai muusta 
asiaan liittyvästä lähteestä, 
rekisteröintiasiakirjoihin sisältyvät tiedot 
mukaan luettuina, saatujen tietojen 
tarkastelun johdosta on syytä epäillä, että 
kyseinen aine aiheuttaa riskin terveydelle 
tai ympäristölle, erityisesti 
jommankumman seuraavassa esitetyn 
syyn perusteella:
a) aineen rakenteellinen yhtäläisyys 
tunnettujen ongelma-aineiden tai 
sellaisten aineiden kanssa, jotka ovat 
hitaasti hajoavia ja mahdollisesti 
biokertyviä, antaa aihetta olettaa, että 
aineella tai yhdellä tai useammalla sen 
muuntumistuotteista on ongelmallisia 
ominaisuuksia tai se on hitaasti hajoava 
ja mahdollisesti biokertyvä;
b) useiden rekisteröijien jättämien 
rekisteröintien aggregoitu tonnimäärä.

Perustelu

Liittyy 43 a artiklaa koskevaan tarkistukseen.

Tarkistus 37
43 A ARTIKLAN 1 B KOHTA (uusi)

1 b. Virasto julkaisee luettelon 
ensisijaisista arvioitavista aineista 
verkkosivuillaan.

Perustelu

Tarkistus lisää avoimuutta.

Tarkistus 38
43 A A ARTIKLAN 1 KOHTA
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1. Jäsenvaltion on sisällytettävä aine 
säännöllisesti päivitettävään 
arviointisuunnitelmaansa, jotta siitä tulisi 
toimivaltainen viranomainen 
44, 45 ja 46 artiklan soveltamista varten, 
jos kyseisellä jäsenvaltiolla on joko sen 
oman, 38 artiklassa tarkoitetun 
toimivaltaisen viranomaisen suorittaman 
asiakirja-aineiston arvioinnin johdosta tai 
muusta asiaan liittyvästä lähteestä, 
rekisteröintiasiakirjoihin sisältyvät tiedot 
mukaan luettuina, saatujen tietojen 
tarkastelun johdosta syytä epäillä, että 
kyseinen aine aiheuttaa riskin terveydelle 
tai ympäristölle, erityisesti 
jommankumman seuraavassa esitetyn 
syyn perusteella:

1. Jäsenvaltioiden on laadittava omat 
säännöllisesti päivitettävät 
arviointisuunnitelmansa. Jäsenvaltion on 
sisällytettävä 43a artiklan 1 a kohdassa 
tarkoitettuun luetteloon sisältyvä aine 
säännöllisesti päivitettävään 
arviointisuunnitelmaansa, jotta siitä tulisi 
toimivaltainen viranomainen 
45 ja 46 artiklan soveltamista varten.

(a) aineen rakenteellinen yhtäläisyys 
tunnettujen ongelma-aineiden tai 
sellaisten aineiden kanssa, jotka ovat 
hitaasti hajoavia ja mahdollisesti 
biokertyviä, antaa aihetta olettaa, että 
aineella tai yhdellä tai useammalla sen 
muuntumistuotteista on ongelmallisia 
ominaisuuksia tai se on hitaasti hajoava 
ja mahdollisesti biokertyvä;
(b) useiden rekisteröijien jättämien 
rekisteröintien aggregoitu tonnimäärä.

Perustelu

Liittyy 43 a artiklaa koskevaan tarkistukseen.

Tarkistus 39
43 A A ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
säännöllisesti päivitettävän 
arviointisuunnitelman on katettava kolmen 
vuoden jakso, se on päivitettävä vuosittain 
ja siinä on yksilöitävä aineet, jotka 
jäsenvaltio suunnittelee arvioivansa 
kunakin vuonna. Jäsenvaltion on 
toimitettava arviointisuunnitelma 
kemikaalivirastolle ja muille 
jäsenvaltioille kunkin vuoden helmikuun 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
säännöllisesti päivitettävän 
arviointisuunnitelman on katettava kolmen 
vuoden jakso, se on päivitettävä vuosittain 
ja siinä on yksilöitävä aineet, jotka 
jäsenvaltio suunnittelee arvioivansa 
kunakin vuonna. Jäsenvaltion on 
toimitettava arviointisuunnitelma 
kemikaalivirastolle kunkin vuoden 
helmikuun 28 päivään mennessä. Virasto 
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28 päivään mennessä. Kemikaalivirasto voi 
esittää huomautuksia ja jäsenvaltiot voivat 
lähettää huomautuksensa 
kemikaalivirastolle tai ilmaista 
kiinnostuksensa tietyn aineen arviointiin 
kunkin vuoden maaliskuun 31 päivään 
mennessä.

julkaisee säännöllisesti päivitettävät 
arviointisuunnitelmat verkkosivuillaan.
Kemikaalivirasto voi esittää huomautuksia 
ja jäsenvaltiot voivat lähettää 
huomautuksensa kemikaalivirastolle tai 
ilmaista kiinnostuksensa tietyn aineen 
arviointiin kunkin vuoden maaliskuun 
31 päivään mennessä.

Perustelu

Tarkistus lisää avoimuutta.

Tarkistus 40
43 A A ARTIKLAN 6 KOHTA

6. Edellä 1–4 kohdan mukaisesti 
määritetyn toimivaltaisen viranomaisen on 
arvioitava kaikki arviointisuunnitelmaansa 
sisältyvät aineet tämän luvun mukaisesti.

6. Edellä 2–4 kohdan mukaisesti 
määritetyn toimivaltaisen viranomaisen on 
arvioitava kaikki arviointisuunnitelmaansa 
sisältyvät aineet tämän luvun mukaisesti.

Perustelu

Liittyy 43 a a artiklan 1 kohtaa koskevaan tarkistukseen.

Tarkistus 41
43 A A ARTIKLAN 6 A KOHTA (uusi)

6 a. Jäsenvaltio voi milloin tahansa 
ilmoittaa virastolle uuden aineen 
saatuaan tietoja, jotka antavat aihetta 
olettaa, että siitä on vaaraa ympäristölle ja 
ihmisten terveydelle. Virasto lisää, jos se 
on perusteltua, aineen arvioitavien 
aineiden luetteloon 43a artiklassa 
määriteltyjä etusijajärjestystä koskevia 
perusteita noudattaen.

Perustelu

Viraston on otettava huomioon kaikki aineen vaarallisuutta koskevat merkitykselliset tiedot.

Tarkistus 42
44 ARTIKLAN 1 KOHTA
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1. Jos toimivaltainen viranomainen
katsoo, että 43 a a artiklan 1 kohdassa
tarkoitetun epäilyn selvittämiseksi 
vaaditaan lisätietoja, tarvittaessa myös 
muita kuin liitteissä V–VIII vaadittuja 
tietoja, sen on laadittava perusteltu 
päätösluonnos, jossa rekisteröijää 
(rekisteröijiä) vaaditaan toimittamaan 
kyseiset lisätiedot. Päätös on tehtävä 48 ja 
49 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti.

1. Jos virasto katsoo, että 43 a artiklan 
1 a kohdassa tarkoitetun epäilyn 
selvittämiseksi vaaditaan lisätietoja, 
tarvittaessa myös muita kuin liitteissä V–
VIII vaadittuja tietoja, sen on laadittava 
perusteltu päätösluonnos, jossa 
rekisteröijää (rekisteröijiä) vaaditaan 
toimittamaan kyseiset lisätiedot. Päätös on 
tehtävä 48 ja 49 artiklassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti.

Perustelu

Liittyy 43 artiklan 1 a kohtaa koskevaan tarkistukseen.

Tarkistus 43
44 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Kun toimivaltainen viranomainen 
lopettaa 1, 2 ja 3 kohdan mukaiset 
arviointitoimensa, sen on ilmoitettava siitä 
kemikaalivirastolle 12 kuukauden 
kuluessa aineen arvioinnin alkamisesta. 
Jos tämä määräaika ylittyy, arviointi 
katsotaan lopetetuksi.

Poistetaan.

Perustelu

Tämä kohta ei tunnu perustellulta lisätietojen hankkimismenettelyn kannalta.

Tarkistus 44
45 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

Poistetaan.
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Perustelu

Liittyy 43 a artiklaa koskevaan tarkistukseen.

Tarkistus 45
46 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
tarkastettava kaikki 44 artiklan mukaisesti 
tehdyn päätöksen johdosta toimitetut tiedot 
ja laadittava mahdolliset tarvittavat 
päätökset 44 artiklan mukaisesti.

1. Virasto tarkastaa kaikki 44 artiklan 
mukaisesti tehdyn päätöksen johdosta 
toimitetut tiedot ja laatii mahdolliset 
tarvittavat päätökset 44 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Liittyy 43 a artiklaa koskevaan tarkistukseen.

Tarkistus 46
48 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
annettava 39, 40 tai 44 artiklan mukainen 
päätösluonnos tiedoksi asianomaiselle 
rekisteröijälle (rekisteröijille) tai 
jatkokäyttäjälle (jatkokäyttäjille) ja 
kerrottava heille heidän oikeudestaan 
esittää huomautuksia 30 päivän kuluessa 
sen vastaanottamisesta. Toimivaltaisen 
viranomaisen on otettava huomioon kaikki 
vastaanotetut huomautukset, ja se voi 
muuttaa päätösluonnosta vastaavasti.

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
annettava 39 tai 40 artiklan mukainen 
päätösluonnos tiedoksi asianomaiselle 
rekisteröijälle (rekisteröijille) tai 
jatkokäyttäjälle (jatkokäyttäjille) ja 
kerrottava heille heidän oikeudestaan 
esittää huomautuksia 30 päivän kuluessa 
sen vastaanottamisesta. Toimivaltaisen 
viranomaisen on otettava huomioon kaikki 
vastaanotetut huomautukset, ja se voi 
muuttaa päätösluonnosta vastaavasti.

Perustelu

Liittyy 43 a artiklaa koskevaan tarkistukseen.

Tarkistus 47
48 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)

3 a. Edellä 1–3 kohdan säännöksiä 
sovelletaan soveltuvin osin 44 artiklan 
mukaisiin viraston päätösluonnoksiin.
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Perustelu

Liittyy 43 a artiklaa koskevaan tarkistukseen.

Tarkistus 48
49 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on annettava 
kemikaalivirastolle tiedoksi 39, 40 tai 
44 artiklan mukainen päätösluonnoksensa 
ja mahdolliset rekisteröijän tai 
jatkokäyttäjän huomautukset ja 
täsmennettävä, miten ne on otettu 
huomioon. Kemikaalivirasto jakelee 
päätösluonnoksen sekä huomautukset 
muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille.

1. Jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on annettava 
kemikaalivirastolle tiedoksi 39 tai 
40 artiklan mukainen päätösluonnoksensa 
ja mahdolliset rekisteröijän tai 
jatkokäyttäjän huomautukset ja 
täsmennettävä, miten ne on otettu 
huomioon. Kemikaalivirasto jakelee 
päätösluonnoksen sekä huomautukset 
muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille.

Perustelu

Liittyy 43 a artiklaa koskevaan tarkistukseen.

Tarkistus 49
49 A ARTIKLA (uusi)

49 a artikla
Viraston osana arviointia tekemät 

päätökset
Kun on kyse 44 artiklan mukaisista 
viraston päätösluonnoksista, virasto 
esittää päätösluonnoksen jäsenvaltioiden 
komitealle ja ilmoittaa, miten se on 
ottanut huomioon rekisteröijän tai 
jatkokäyttäjän mahdollisesti esittämät 
huomautukset.
Tähän artiklaan sovelletaan 49 artiklan 
5–8 kohdan säännöksiä.

Perustelu

Liittyy 43 a artiklaa koskevaan tarkistukseen.
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Tarkistus 50
52 ARTIKLA

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

Tämän osaston tavoitteena on taata, että 
erityistä huolta aiheuttavat aineet
korvataan soveltuvilla vaihtoehtoisilla 
aineilla tai tekniikoilla, jos niitä on 
saatavilla, ja että tällaisia vaihtoehtoja 
kehitetään varmistaen samalla 
sisämarkkinoiden moitteeton toiminta.

Perustelu

Lupamenettelyjen yhteydessä terveyden ja ympäristön suojelu menee sisämarkkinatavoitteen 
edelle. Lisäksi halutaan luoda selvempi yhteys korvaamisen periaatteeseen. Komission 
ehdottamaa järjestystä halutaan myös muuttaa ja vähentää täten riskien riittävän hyvässä 
hallinnassa olemisen käsitteen merkitystä.

Tarkistus 51
53 A ARTIKLA (uusi)

53 a artikla
Luvanvaraisten aineiden luettelo

Liite XIII sisältää luettelon 
luvanvaraisista aineista; liitteen XIIIa 
luettelo sisältää aineet, joille haetaan 
luvanvaraisuutta ja joita koskeva 
menettely on käynnissä. Kun 
luvanvaraisuusmenettely on saatu 
päätökseen, aineet sisällytetään liitteen 
XIIIb luetteloon 55 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

Perustelu

Jotta jatkokäyttäjiä saataisiin innostettua vapaaehtoisiin toimiin ja turvallisempien 
vaihtoehtojen kehittäminen saataisiin vauhtiin, ehdotetaan, että kaikki kemialliset aineet, 
joiden on tunnustettu täyttävän luvanvaraisuusperusteet, sisällytetään välittömästi luetteloon 
aineista, joille haetaan luvanvaraisuutta (liite XIIIa). Jonkin jäsenvaltion aloitteesta tai 
viraston ensisijaisia aineita koskevan luettelon tarkastelun jälkeen aineet siirretään 
myöhemmin liitteeseen XIIIb ja luvan hakemista koskevat määräajat ja edellytykset 
vahvistetaan.

Tarkistus 52



PE 353.529v02-00 30/65 PR\557575FI.doc

FI

54 ARTIKLA

Seuraavat aineet voidaan sisällyttää 
liitteeseen XIII jäljempänä 55 artiklassa 
säädettyä menettelyä noudattaen:

Seuraavat aineet sisällytetään liitteeseen 
XIIIa jäljempänä 56 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen, jollei niihin 
sovelleta 65 artiklassa säädettyjä 
rajoituksia:

(f) aineet, joilla on ominaisuuksia, jotka 
tekevät niistä hormonitoimintaa häiritseviä 
aineita tai hitaasti hajoavia, biokertyviä ja 
myrkyllisiä aineita tai erittäin hitaasti 
hajoavia ja erittäin biokertyviä aineita, 
jotka eivät täytä edellä d ja e alakohdan 
mukaisia perusteita ja joiden määritellään 
aiheuttavan vakavia ja peruuttamattomia 
vaikutuksia ihmisten terveyteen tai 
ympäristöön, kun kyseiset vaikutukset 
ovat samantasoisia kuin muiden a–
e alakohdassa lueteltujen aineiden 
vaikutukset tapauskohtaisesti 56 artiklassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti arvioituna.

(f) aineet, joilla on ominaisuuksia, jotka 
tekevät niistä hormonitoimintaa häiritseviä 
aineita tai hitaasti hajoavia, biokertyviä ja 
myrkyllisiä aineita tai erittäin hitaasti 
hajoavia ja erittäin biokertyviä aineita, 
jotka eivät täytä edellä d ja e alakohdan 
mukaisia perusteita ja joiden määritellään 
olevan yhtä huolestuttavia kuin muiden a–
e alakohdassa lueteltujen aineiden 
tapauskohtaisesti 56 artiklassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti arvioituna.

Perustelu

Artiklaan sisältyy nykyisessä sanamuodossaan huomattava todistustaakka, kun siinä 
edellytetään sen osoittamista, että aineella, jolle luvanvaraisuutta ehdotetaan, todella on 
vakavia ja peruuttamattomia vaikutuksia. Tämä merkitsisi sitä, ettei ennaltaehkäiseviä toimia 
voitaisi toteuttaa esimerkiksi silloin, kun on kyse aineesta, jota jatkuvasti kertyy ympäristöön 
ja joka saattaa nousta huolestuttavalle tasolle tulevaisuudessa.

Tarkistus 53
55 ARTIKLAN OTSIKKO JA 1 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

Aineiden sisällyttäminen liitteeseen XIII Aineiden sisällyttäminen liitteeseen XIIIb
1. Tehtäessä päätös 54 artiklassa 
tarkoitettujen aineiden sisällyttämisestä 
liitteeseen XIII tällainen päätös on tehtävä 
130 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti. Päätöksessä on 
täsmennettävä kunkin aineen osalta:

1. Tehtäessä päätös 54 artiklassa 
tarkoitettujen aineiden sisällyttämisestä 
liitteeseen XIIIb tällainen päätös on 
tehtävä 130 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti. Päätöksessä on 
täsmennettävä kunkin aineen osalta:

Perustelu

Koska aineille, joille haetaan luvanvaraisuutta, on tehty oma luettelo, liitteestä XIII tulee liite 
XIIIb.
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Tarkistus 54
55 ARTIKLAN 1 KOHDAN B A ALAKOHTA (uusi)

(b a) jäljempänä olevan 65 artiklan 
mukaiset rajoitukset;

Perustelu

On tärkeää, että mahdolliset valmistusta, käyttöä ja/tai markkinoille saattamista koskevat 
rajoitukset on tarkennettu päätöksessä sisällyttää tällaiset aineet liitteeseen XIIIb.

Tarkistus 55
55 ARTIKLAN 1 KOHDAN D ALAKOHTA

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

(d) korkeintaan viisi vuotta kestävät 
ajanjaksot, joiden kuluttua kaikkia
käyttötapoja on tarkasteltava uudelleen;

Perustelu

Kaikki luvat on rajoitettava ajallisesti, korkeintaan viiteen vuoteen, turvallisemmista 
vaihtoehdoista ja tekniikoista riippuen. Säännöllisten uudelleentarkasteluajanjaksojen 
puuttuessa menetetään kannustimet innovaatioihin ja turvallisempien vaihtoehtojen 
kehittämiseen.

Tarkistus 56
55 ARTIKLAN 3 KOHDAN 1 ALAKOHDAN JOHDANTOKAPPALE

3. Ennen päätöstä aineiden 
sisällyttämisestä liitteeseen XIII 
kemikaalivirasto suosittaa ensisijaisten 
aineiden sisällyttämistä ja täsmentää 
kunkin aineen osalta 1 kohdassa tarkoitetut 
tiedot. Etusija on tavallisesti aineilla,

3. Kemikaalivirasto suosittaa ensisijaisten 
aineiden siirtämistä liitteestä XIIIa 
liitteeseen XIIIb ja täsmentää kunkin 
aineen osalta 1 kohdassa tarkoitetut tiedot. 
Etusija on tavallisesti aineilla,

Perustelu

Koska aineille, joille haetaan luvanvaraisuutta, on tehty oma luettelo, liitteestä XIII tulee liite 
XIIIb.

Tarkistus 57
56 ARTIKLAN 7 KOHTA

7. Jos jäsenvaltioiden komitea pääsee 7. Jos jäsenvaltioiden komitea pääsee 
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yksimieliseen sopimukseen aineen 
tunnistamisesta 30 päivän kuluessa siitä, 
kun asia on siirretty sen käsiteltäväksi, 
kemikaalivirasto voi sisällyttää aineen 
suosituksiinsa 55 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti. Jos jäsenvaltioiden komitea ei 
pääse yksimieliseen sopimukseen, sen on 
annettava lausunto 30 päivän kuluessa 
siitä, kun asia on siirretty sen 
käsiteltäväksi. Kemikaalivirasto toimittaa 
komissiolle lausunnon sekä tiedon 
mahdollisista vähemmistönäkemyksistä 
komiteassa.

sopimukseen määräenemmistöllä siitä, 
että aine täyttää lupakriteerit ja että se 
voidaan sisällyttää liitteeseen XIIIb 
30 päivän kuluessa siitä, kun asia on 
siirretty sen käsiteltäväksi, 
kemikaalivirasto 15 työpäivän kuluessa 
suosittelee komissiolle aineen
sisällyttämistä liitteeseen XIIIb 55 artiklan 
3 kohdan mukaisesti. Jos jäsenvaltioiden 
komitea ei pääse sopimukseen 
määräenemmistöllä, sen on annettava 
lausunto 30 päivän kuluessa siitä, kun asia 
on siirretty sen käsiteltäväksi. 
Kemikaalivirasto toimittaa komissiolle 
15 työpäivän kuluessa lausunnon sekä 
tiedon mahdollisista 
vähemmistönäkemyksistä komiteassa.

Perustelu

Liittyy 55 artiklaan tehtyyn muutokseen.

Tarkistus 58
57 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Lupa on myönnettävä, jos aineen 
käytöstä ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle aiheutuva riski, joka johtuu 
liitteessä XIII täsmennetyistä kyseisen 
aineen luontaisista ominaisuuksista, on 
asianmukaisesti hallinnassa liitteessä I 
olevan 6 jakson mukaisesti, kuten hakijan 
kemikaaliturvallisuusraportissa on 
osoitettu.

2. Lupa on myönnettävä vain, jos:

Komissio ei tarkastele:
(a) riskejä, jotka aiheutuvat ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle aineen 
päästöistä tehtaalta, jolle on myönnetty 
lupa neuvoston direktiivin 96/61/EY 
mukaisesti;

(a) soveltuvia vaihtoehtoisia aineita tai 
tekniikoita ei ole saatavilla ja altistumista 
vähentämiä toimia on otettu käyttöön ja

(b) riskejä, jotka aiheutuvat 
vesiympäristölle tai vesiympäristön 
välityksellä kyseisen aineen päästöistä 
pistelähteestä, joihin sovelletaan 
vaatimusta ennalta tapahtuvasta 

(b) sosioekonomisten hyötyjen osoitetaan 
ylittävän ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle aineen käytöstä aiheutuvan 
riskin ja 
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sääntelystä tämän asetuksen 11 artiklan 
3 kohdan sekä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2000/60/EY 
16 artiklan nojalla annetun 
lainsäädännön mukaisesti;
(c) ihmisten terveydelle koituvia riskejä, 
jotka aiheutuvat aineen käytöstä 
lääkinnällisessä laitteessa, joita 
säännellään neuvoston 
direktiivillä 90/385/ETY, neuvoston 
direktiivillä 93/42/ETY tai Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 
98/79/EY.

(c) aineen käytöstä ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle aiheutuva riski, joka johtuu 
liitteessä XIII täsmennetyistä kyseisen 
aineen luontaisista ominaisuuksista, on 
asianmukaisesti hallinnassa liitteessä I 
olevan 6 jakson mukaisesti, kuten hakijan 
kemikaaliturvallisuusraportissa on 
osoitettu.

Perustelu

Liittyy 52 artiklaan tehtyyn tarkistukseen.

Tarkistus 59
57 ARTIKLAN 3 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

3. Jos lupaa ei voida myöntää 2 kohdan 
nojalla, 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:

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

Perustelu

Liittyy 52 artiklaan tehtyyn tarkistukseen.

Tarkistus 60
57 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)

3 a. Edellä 2 kohdan mukaista lupaa 
myönnettäessä komissio ei tarkastele:
(a) riskejä, jotka aiheutuvat ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle aineen 
päästöistä tehtaalta, jolle on myönnetty 
lupa neuvoston direktiivin 96/61/EY1
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mukaisesti;
(b) riskejä, jotka aiheutuvat 
vesiympäristölle tai vesiympäristön 
välityksellä kyseisen aineen päästöistä 
pistelähteestä, joihin sovelletaan 
vaatimusta ennalta tapahtuvasta 
sääntelystä tämän asetuksen 11 artiklan 
3 kohdan sekä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2000/60/EY2

16 artiklan nojalla annetun 
lainsäädännön mukaisesti;
(c) ihmisten terveydelle koituvia riskejä, 
jotka aiheutuvat aineen käytöstä 
lääkinnällisessä laitteessa, joita 
säännellään neuvoston direktiivillä 
90/385/ETY3, neuvoston direktiivillä 
93/42/ETY4 tai Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivillä 98/79/EY5.
__________
1 EYVL L 257, 10.10.1996, s. 26.
2 EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1.
3 EYVL L 189, 20.7.1990, s. 17.
4 EYVL L 169, 12.7.1993, s. 1.
5 EYVL L 331, 7.12.1998, s. 1.

Perustelu

Liittyy 52 artiklaan tehtyyn tarkistukseen.

Tarkistus 61
57 ARTIKLAN 6 KOHTA

6. Luville voidaan asettaa ehtoja, mukaan 
luettuna ajanjaksot, joiden kuluttua lupaa 
on tarkasteltava uudelleen, ja/tai valvonta. 
Edellä 3 kohdan mukaisesti myönnetyille 
luville asetetaan tavallisesti määräaika.

6. Luville alistetaan ajanjaksoille, joiden 
kuluttua lupaa on tarkasteltava uudelleen, 
sekä korvaavia aineita koskevien 
suunnitelmien esittämiselle, ja niille 
voidaan asettaa muita ehtoja, mukaan 
luettuna valvonta. Luville asetetaan 
määräaika, joka on pituudeltaan 
korkeintaan viisi vuotta.
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Perustelu

Luville on asetettava määräaika innovaatioihin kannustamiseksi.

Tarkistus 62
57 ARTIKLAN 7 KOHDAN D–F ALAKOHTA

(d) mahdolliset ehdot, joilla lupa 
myönnetään;

(d) ehdot, joilla lupa myönnetään;

(e) mahdollinen ajanjakso, jonka kuluttua 
lupaa on tarkasteltava uudelleen;

(e) ajanjakso, jonka kuluttua lupaa on 
tarkasteltava uudelleen;

(f) mahdolliset valvontajärjestelyt. (f) valvontajärjestelyt.

Perustelu

Tekstin tarkennus.

Tarkistus 63
58 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Edellä 57 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
myönnettyjen lupien, joille on asetettu 
määräaika, katsotaan olevan voimassa, 
kunnes komissio tekee uutta hakemusta 
koskevan päätöksen, edellyttäen, että luvan 
haltija jättää uuden hakemuksen vähintään 
18 kuukautta ennen määräajan päättymistä. 
Sen sijaan, että hakija toimittaisi uudelleen 
kaikki nykyistä lupaa koskevan 
alkuperäisen hakemuksen osat, hän voi 
toimittaa ainoastaan nykyisen luvan 
numeron toisen, kolmannen ja neljännen 
alakohdan mukaisesti.

1. Lupien, joille on asetettu määräaika, 
katsotaan olevan voimassa, kunnes 
komissio tekee uutta hakemusta koskevan 
päätöksen, edellyttäen, että luvan haltija 
jättää uuden hakemuksen vähintään 
18 kuukautta ennen määräajan päättymistä. 
Sen sijaan, että hakija toimittaisi uudelleen 
kaikki nykyistä lupaa koskevan 
alkuperäisen hakemuksen osat, hän voi 
toimittaa ainoastaan:

(a) nykyisen luvan numeron,
Jos hakija 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 (c) ajantasaistetun 
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asianmukaisesti hallinnassa, hänen on 
toimitettava ajantasaistettu 
kemikaaliturvallisuusraportti.

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.

Perustelu

Liittyy 52 artiklaan tehtyyn tarkistukseen.

Tarkistus 64
58 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 ALAKOHTA

2. Lupia voidaan tarkistaa milloin tahansa, 
jos alkuperäiseen lupaan liittyvät 
olosuhteet ovat muuttuneet siten, että ne 
vaikuttavat ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle aiheutuvaan riskiin tai 
sosioekonomiseen vaikutukseen.

2. Lupia tarkistetaan milloin tahansa, jos 
alkuperäiseen lupaan liittyvät olosuhteet 
ovat muuttuneet siten, että ne vaikuttavat 
ihmisten terveydelle tai ympäristölle 
aiheutuvaan riskiin tai sosioekonomiseen 
vaikutukseen.

Perustelu

Otetaan käyttöön lupien tarkistamisvelvollisuus, jos olosuhteet muuttuvat.

Tarkistus 65
58 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Jos jokin direktiivissä 96/61/EY 
tarkoitettu ympäristölaatunormi ei täyty, 
kyseiselle aineen käyttötavalle myönnettyjä 
lupia voidaan tarkistaa.

4. Jos jokin direktiivissä 96/61/EY 
tarkoitettu ympäristölaatunormi ei täyty, 
kyseiselle aineen käyttötavalle myönnettyjä 
lupia tarkistetaan.

Perustelu

Otetaan käyttöön lupien tarkistamisvelvollisuus.

Tarkistus 66
59 ARTIKLAN 4 JA 5 KOHTA

4. Lupahakemuksen on sisällettävä 
seuraavat tiedot:

4. Lupahakemuksen on sisällettävä 
seuraavat tiedot:
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(a) aineen (aineiden) tunnistetiedot, siten 
kuin liitteessä IV olevassa 2 jaksossa 
täsmennetään;

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

(b) hakemuksen jättävän henkilön tai 
henkilöiden nimi ja yhteystiedot;

(b) hakemuksen jättävän henkilön tai 
henkilöiden nimi ja yhteystiedot;

(c) lupapyyntö, jossa täsmennetään, mitä 
käyttötapaa (käyttötapoja) varten lupaa 
haetaan, ja selostetaan aineen mahdollinen 
käyttö valmisteissa ja/tai aineen 
sisällyttäminen tuotteisiin;

(c) lupapyyntö, jossa täsmennetään, mitä 
käyttötapaa (käyttötapoja) varten lupaa 
haetaan, ja selostetaan aineen mahdollinen 
käyttö valmisteissa ja/tai aineen 
sisällyttäminen tuotteisiin;

(d) liitteen I säännösten mukainen 
kemikaaliturvallisuusraportti, joka kattaa 
aineen (aineiden) käytöstä ihmisten 
terveydelle ja/tai ympäristölle aiheutuvat 
riskit, jotka johtuvat liitteessä XIII 
täsmennetyistä kyseisen aineen luontaisista 
ominaisuuksista, ellei sitä ole jo toimitettu 
osana rekisteröintiä.

(d) liitteen I säännösten mukainen 
kemikaaliturvallisuusraportti, joka kattaa 
aineen (aineiden) käytöstä ihmisten 
terveydelle ja/tai ympäristölle aiheutuvat 
riskit, jotka johtuvat liitteessä XIII 
täsmennetyistä kyseisen aineen luontaisista 
ominaisuuksista, ellei sitä ole jo toimitettu 
osana rekisteröintiä.

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

(d a) liitteen XV mukaisesti suoritettu 
sosioekonominen analyysi;

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

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

Perustelu

Sosioekonominen analyysin ja vaihtoehtojen analyysin on oltava mukana lupahakemuksessa.

Tarkistus 67
60 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jos hakemus koskee aineen jotakin 
käyttötapaa, myöhempi hakija voi 
aiemman hakijan myöntämän tietojen 
käyttöluvan perusteella viitata 59 artiklan 
4 kohdan d alakohdan ja 5 kohdan
mukaisesti toimitettuihin aiemman 

1. Jos hakemus koskee aineen jotakin
käyttötapaa, myöhempi hakija voi 
aiemman hakijan myöntämän tietojen 
käyttöluvan perusteella viitata 59 artiklan 
4 kohdan d , d a ja d b alakohdan 
mukaisesti toimitettuihin aiemman 
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hakemuksen osiin. hakemuksen osiin.

Perustelu

Liittyy 59 artiklaan tehtyyn tarkistukseen.

Tarkistus 68
61 ARTIKLAN 4 KOHDAN A JA B ALAKOHTA

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

(a) riskinarviointikomitea: luvan hakijan 
toteuttama tarkistettu arvio terveydelle 
ja/tai ympäristölle aiheutuvasta riskistä, 
joka johtuu aineen käyttötavasta 
(käyttötavoista) sellaisina kuin ne on 
kuvattu hakemuksessa;

(b) sosioekonomisesta analyysista vastaava 
komitea: arvio sosioekonomisista 
tekijöistä, jotka liittyvät aineen 
käyttötapaan (käyttötapoihin) sellaisina 
kuin ne on kuvattu hakemuksessa, kun 
hakemus on tehty 59 artiklan 5 kohdan
mukaisesti.

(b) sosioekonomisesta analyysista vastaava 
komitea: luvan hakijan toteuttama 
tarkistettu arvio sosioekonomisista 
tekijöistä, jotka liittyvät aineen 
käyttötapaan (käyttötapoihin) sellaisina 
kuin ne on kuvattu hakemuksessa, kun 
hakemus on tehty 59 artiklan 4 kohdan d a 
ja d b alakohdan mukaisesti.

Perustelu

Liittyy 59 artiklaan tehtyyn tarkistukseen. Selventää teollisuuden ensisijaista vastuuta riskin 
ja sosioekonomisten tekijöiden arvioinnista.

Tarkistus 69
62 ARTIKLA

Luvanhaltijoiden velvollisuus Velvollisuudet tiedottaa aineista, joille 
lupaa haetaan

Luvanhaltijoiden on lisättävä lupanumero 
pakkausmerkintöihin ennen aineen 
saattamista markkinoille luvan saanutta 
käyttötapaa varten.

Kaikki aineet ja valmisteet, jotka 
noudattavat 54 artiklan mukaisia ehtoja, 
merkitään ja niihin liitetään aina 
käyttöturvallisuustiedote. Merkintä 
sisältää.
a) aineen nimen,
b) tiedon siitä, että aine sisältyy liitteeseen 
XIII, ja 
c) kaikki eritellyt käyttötarkoitukset, joita 
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varten aineelle haetaan lupaa.

Perustelu

Vaaralliset aineet ja valmisteet on merkittävä tiedon antamiseksi käyttäjille.

Tarkistus 70
72 ARTIKLA

72 artikla 73 a artikla

Perustelu

Selvyyden vuoksi on suositeltavaa ilmoittaa ensin kemikaaliviraston tehtävät ja vasta sen 
jälkeen viraston muodostavat elimet. Näin ollen 72 artiklan teksti siirretään 73 artiklan 
jälkeen.

Tarkistus 71
72 ARTIKLAN 1 KOHDAN C ALAKOHTA

(c) riskinarviointikomitea, joka laatii 
kemikaaliviraston lausunnot 
lupahakemuksista, ehdotetuista 
rajoituksista ja kaikista muista tämän 
asetuksen alaan liittyvistä kysymyksistä, 
jotka koskevat ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle aiheutuvia riskejä;

(c) riskien ja muiden vaihtoehtojen 
arviointikomitea, joka laatii 
kemikaaliviraston lausunnot 
lupahakemuksista ja ehdotetuista 
rajoituksista ja arvioi vaihtoehtojen 
saatavuuden ja kaikki muut tämän 
asetuksen alaan liittyvät kysymykset, jotka 
koskevat ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle aiheutuvia riskejä;

Perustelu

Vahvistaa yhteyttä lupamenettelyn ja turvallisempien vaihtoehtojen saatavuuden välillä. 
Komitean nimi on muutettava koko tekstissä.

Tarkistus 72
73 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Sihteeristö huolehtii seuraavista 
tehtävistä:

2. Kemikaalivirasto huolehtii seuraavista 
tehtävistä erityisesti komiteoidensa avulla:

(a) sille II osastossa osoitetut tehtävät; 
mukaan luettuna maahantuotujen 
aineiden tehokkaan rekisteröinnin 

(a) kriteerien määrittäminen aineiden 
etusijajärjestyksen laatimiseksi niiden 
arviointia varten sekä luettelon 
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helpottaminen tavalla, joka on sellaisten 
velvollisuuksien mukainen, joita 
yhteisöllä on kansainvälisessä kaupassa 
kolmansia maita kohtaan;

laatiminen ensisijaisesti arvioitavista 
aineista VI osaston nojalla;

(b) sille III osastossa osoitetut tehtävät; (b) lupahakemuksia koskevien 
lausuntojen laatiminen VII osaston 
nojalla;

(c) sille VI osastossa osoitetut tehtävät; (c) vaarallisia aineita ja valmisteita 
koskevien rajoitusten 
hyväksymismenettelyyn osallistuminen 
laatimalla asiakirjoja ja lausuntoja VIII 
osaston nojalla;

(d) sellaisen tietokannan (tietokantojen) 
perustaminen ja ylläpito, joka sisältää 
kaikkia rekisteröityjä aineita koskevat 
tiedot, luokitusten ja merkintöjen 
luettelon ja yhdenmukaistettujen 
luokitusten ja pakkausmerkintöjen 
luettelon, sekä tietokannan (tietokantojen) 
sisältämän, 116 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun ei-luottamuksellisen tiedon 
asettaminen julkisesti saataville 
verkkosivuilla ja muun tietokantojen 
sisältämän ei-luottamuksellisen tiedon 
antaminen saataville pyynnöstä;

(d) ehdotusten laatiminen luokittelun ja 
merkintöjen yhdenmukaistamiseksi 
yhteisössä X osaston nojalla;;

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

(e) teknisen ja tieteellisen tuen antaminen 
komission pyynnöstä yhteistyön 
parantamiseksi eri vaiheissa yhteisön, sen 
jäsenvaltioiden, kansainvälisten 
järjestöjen ja kolmansien maiden välillä 
aineiden turvallisuutta koskevissa 
tieteellisissä ja teknisissä kysymyksissä, 
sekä aktiivinen osallistuminen tekniseen 
tukeen ja toimintavalmiuksia kehittävään 
toimintaan kemikaalien moitteettoman 
hallinnan edistämiseksi kehitysmaissa;

(f) teknisen ja tieteellisen neuvonnan 
antaminen sekä teknisten ja tieteellisten 
välineiden tarjoaminen käyttöön tämän 
asetuksen toiminnan sitä edellyttäessä, 
etenkin kemianteollisuuden ja varsinkin 
pienten ja keskisuurten yritysten (pk-
yritysten) tukemiseksi niiden laatiessa 
kemikaaliturvallisuusraportteja;

(f) lausuntojen laatiminen komission tai 
Euroopan parlamentin pyynnöstä kaikista 
muista kysymyksistä, jotka koskevat 
sellaisenaan, valmisteessa tai tuotteessa 
esiintyvien aineiden turvallisuutta;

(g) tämän asetuksen toimintaa koskevan (g) lausuntojen laatiminen komission 
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teknisen ja tieteellisen neuvonnan 
antaminen jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille sekä toimivaltaisten 
viranomaisten XII osaston mukaisesti 
perustamien käyttäjätukipalvelujen 
avustaminen;

pyynnöstä 5, 6, 15 ja 16 artiklassa 
määriteltyjen kriteerien tarkistamiseksi 
siten, että aineiden valintaan 
rekisteröintitarkoituksessa sisällytetään 
muun muassa riskeihin ja 
altistumisskenaarioihin liittyvät tiedot.

(h) tätä asetusta koskevien tarkentavien 
tietojen laatiminen muille sidosryhmille;
(i) teknisen ja tieteellisen tuen antaminen 
komission pyynnöstä yhteistyön 
parantamiseksi eri vaiheissa yhteisön, sen 
jäsenvaltioiden, kansainvälisten 
järjestöjen ja kolmansien maiden välillä 
aineiden turvallisuutta koskevissa 
tieteellisissä ja teknisissä kysymyksissä, 
sekä aktiivinen osallistuminen tekniseen 
tukeen ja toimintavalmiuksia kehittävään 
toimintaan kemikaalien moitteettoman 
hallinnan edistämiseksi kehitysmaissa.

Perustelu

Selventää kemikaaliviraston ja sen elinten tehtäviä sekä lisää avoimuutta. Kappaleiden 
paikkaa on vaihdettava, jotta viraston tehtävien merkitys selkiytyy.

Tarkistus 73
73 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Komiteat huolehtivat seuraavista 
tehtävistä:

3. Kemikaalivirasto huolehtii erityisesti 
tietojenvaihtofoorumin avulla seuraavista 
tehtävistä:

(a) niille VI osastossa osoitetut tehtävät; (a) hyvien toimintatapojen levittäminen ja 
ongelmien tuominen esiin yhteisön 
tasolla;

(b) niille VII osastossa osoitetut tehtävät; (b) yhdenmukaistettujen täytäntöönpanon 
valvontahankkeiden ja yhteisten 
tarkastusten ehdottaminen, koordinointi 
ja arviointi;

(c) niille VIII osastossa osoitetut tehtävät; (c) tarkastajien vaihdon koordinointi;
(d) niille X osastossa osoitetut tehtävät; (d) täytäntöönpanon 

valvontastrategioiden sekä 
täytäntöönpanon valvonnan 
vähimmäisperusteiden yksilöinti 
kiinnittäen erityistä huomiota pk-
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yrityksille tyypillisiin ongelmiin;
(e) teknisen ja tieteellisen tuen antaminen 
komission pyynnöstä yhteistyön 
parantamiseksi eri vaiheissa yhteisön, sen 
jäsenvaltioiden, kansainvälisten 
järjestöjen ja kolmansien maiden välillä 
aineiden turvallisuutta koskevissa 
tieteellisissä ja teknisissä kysymyksissä, 
sekä aktiivinen osallistuminen tekniseen 
tukeen ja toimintavalmiuksia kehittävään 
toimintaan kemikaalien moitteettoman 
hallinnan edistämiseksi kehitysmaissa;

(e) työmenetelmien ja -välineiden 
kehittäminen paikallisten tarkastajien 
käyttöön;

(f) lausunnon laatiminen komission 
pyynnöstä kaikista muista kysymyksistä, 
jotka koskevat sellaisenaan, valmisteessa 
tai tuotteessa esiintyvien aineiden 
turvallisuutta.

(f) sähköisen tietojenvaihtojärjestelmän 
kehittäminen;

(f a) yhteyksien luominen teollisuuteen ja 
muihin sidosryhmiin, kolmannet 
osapuolet mukaan luettuina, ja 
tarvittaessa myös alan kansainvälisiin 
järjestöihin;
(f b) yhteistyö komission ja 
jäsenvaltioiden kanssa teollisuuden ja 
muiden sidosryhmien välisten 
vapaaehtoisten sopimusten edistämiseksi.

Perustelu

Selventää kemikaaliviraston ja sen elinten tehtäviä sekä lisää avoimuutta. Kappaleiden 
paikkaa on vaihdettava, jotta viraston tehtävien merkitys selkiytyy.

Tarkistus 74
73 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Tietojenvaihtofoorumi huolehtii 
seuraavista tehtävistä:

4. Lisäksi kemikaalivirasto huolehtii 
seuraavista tehtävistä:

(a) hyvien toimintatapojen levittäminen ja 
ongelmien tuominen esiin yhteisön 
tasolla;

(a) sille II osastossa osoitetut tehtävät, 
mukaan luettuna maahantuotujen 
aineiden tehokkaan rekisteröinnin 
helpottaminen tavalla, joka on sellaisten 
velvollisuuksien mukainen, joita 
yhteisöllä on kansainvälisessä kaupassa 
kolmansia maita kohtaan;
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(b) yhdenmukaistettujen täytäntöönpanon 
valvontahankkeiden ja yhteisten 
tarkastusten ehdottaminen, koordinointi 
ja arviointi;

(b) sille III osastossa osoitetut tehtävät 
tietojen yhteiskäyttöä ajatellen ja 
tarpeettomien kokeiden välttämiseksi;

(c) tarkastajien vaihdon koordinointi; (c) sille VI osastossa osoitetut tehtävät, 
jotka koskevat tiedottamista 
toimitusketjussa;

(d) täytäntöönpanon 
valvontastrategioiden sekä 
täytäntöönpanon valvonnan 
vähimmäisperusteiden yksilöinti;

(d) sellaisten tietokantojen perustaminen 
ja ylläpito, jotka sisältävät kaikkia 
rekisteröityjä aineita koskevat tiedot, 
luokitusten ja merkintöjen luettelon ja 
yhdenmukaistettujen luokitusten ja 
pakkausmerkintöjen luettelon, sekä 
tietokantojen sisältämän, 116 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun ei-
luottamuksellisen tiedon asettaminen 
julkisesti saataville ja muun tietokantojen 
sisältämän ei-luottamuksellisen tiedon 
antaminen saataville pyynnöstä;

(e) työmenetelmien ja -välineiden 
kehittäminen paikallisten tarkastajien 
käyttöön;

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

e a) tarkentavien tietojen laatiminen 
sidosryhmille, kolmannet osapuolet 
mukaan luettuina, yleisön 
mahdollisuuksista osallistua varsinkin 
aineita koskevien tietojen saantiin;

(f) sähköisen tietojenvaihtojärjestelmän 
kehittäminen;

(f) teknisen ja tieteellisen neuvonnan 
antaminen sekä teknisten ja tieteellisten 
välineiden tarjoaminen käyttöön tämän 
asetuksen toiminnan sitä edellyttäessä, 
etenkin kemianteollisuuden ja varsinkin 
pienten ja keskisuurten yritysten (pk-
yritysten) tukemiseksi niiden laatiessa 
kemikaaliturvallisuusraportteja;

(g) yhteyksien luominen teollisuuteen ja 
muihin sidosryhmiin ja tarvittaessa myös 
alan kansainvälisiin järjestöihin.

(g) tämän asetuksen toimintaa koskevan 
teknisen ja tieteellisen neuvonnan 
antaminen jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille sekä toimivaltaisten 
viranomaisten XII osaston mukaisesti 
perustamien käyttäjätukipalvelujen 
avustaminen;
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(g a) tätä asetusta koskevien tarkentavien 
tietojen laatiminen muille sidosryhmille;
(g b) teknisen ja tieteellisen tuen 
antaminen komission pyynnöstä 
yhteistyön parantamiseksi eri vaiheissa 
yhteisön, sen jäsenvaltioiden, 
kansainvälisten järjestöjen ja kolmansien 
maiden välillä aineiden turvallisuutta 
koskevissa tieteellisissä ja teknisissä 
kysymyksissä, sekä aktiivinen 
osallistuminen tekniseen tukeen ja 
toimintavalmiuksia kehittävään 
toimintaan kemikaalien moitteettoman 
hallinnan edistämiseksi kehitysmaissa;
g c) riskeistä tiedottamisen 
osaamiskeskuksen perustaminen ja 
ylläpito; keskitettyjen ja koordinoitujen 
resurssien antaminen kemiallisten 
aineiden, valmisteiden ja tuotteiden 
turvallisesta käytöstä tiedottamiseen; 
riskeistä tiedottamisen alalla käytettävien 
hyvien käytäntöjen yhteiskäytön 
helpottaminen.

Perustelu

On tärkeää, että kemikaalivirasto tiedottaa aktiivisesti sidosryhmille, kolmannet osapuolet 
mukaan luettuina, yleisön mahdollisuuksista osallistua järjestelmän useisiin vaiheisiin, jotta 
vältetään tärkeiden aineista koskevien tietojen katoaminen.

Selventää kemikaaliviraston ja sen elinten tehtäviä sekä lisää avoimuutta. Kappaleiden 
paikkaa on vaihdettava, jotta viraston tehtävien merkitys selkiytyy.

Tarkistus 75
74 ARTIKLA

74 artikla 75 a artikla

Perustelu

On selkeämpää ilmoittaa ensin hallintoneuvoston kokoonpano ja nimitysmuodollisuudet ja 
vasta sen jälkeen sen tehtävät. Tästä syystä 74 artiklan teksti siirretään 75 artiklan jälkeen.

Tarkistus 76
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75 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Hallintoneuvosto koostuu yhdestätoista, 
neuvoston yhteistyössä Euroopan 
parlamentin kanssa komission laatiman, 
huomattavasti enemmän ehdokkaita kuin 
nimitettäviä jäseniä sisältävän luettelon 
perusteella nimittämästä jäsenvaltioiden 
edustajasta ja yhdestä komission 
nimittämästä edustajasta sekä neljästä
komission nimittämästä sidosryhmiä 
(teollisuuden järjestöt ja 
kuluttajansuojaa, työntekijöiden suojelua 
ja ympäristönsuojelua edistävät järjestöt), 
edustavasta henkilöstä, joilla ei ole 
äänioikeutta.

Komission laatima luettelo ja siihen 
liittyvät asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille mahdollisimman pian, ja 
viimeistään kolmen kuukauden kuluessa 
tällaisen tiedonannon saannista 
Euroopan parlamentti voi antaa oman 
lausuntonsa neuvostolle, joka nimittää 
hallintoneuvoston.
Hallintoneuvoston jäsenet nimitetään 
siten, että varmistetaan mahdollisimman 
korkeatasoinen asiantuntemus, asiaa 
koskeva laaja erityistietämys ja nämä 
seikat huomioon ottaen mahdollisimman 
laaja maantieteellinen jakautuminen 
Euroopan unionissa.

Perustelu

Näin palautetaan hallintoneuvoston kokoonpanoa ja nimitysmuodollisuuksia koskeva 
Euroopan parlamentin perinteinen näkökanta, samalla kun jäsenten kokonaismäärä säilyy 
entisellään. Sidosryhmien edustajien määrä nostetaan kolmesta neljään, jotta mukaan 
saadaan kaikki alat, joita asia koskee.

Tarkistus 77
77 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Hallintoneuvosto kokoontuu 
puheenjohtajansa kutsusta.

1. Hallintoneuvosto kokoontuu 
puheenjohtajansa kutsusta tai jos 
vähintään kolmannes sen jäsenistä esittää 
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asiaa koskevan pyynnön.

Perustelu

On tarpeen säätää vaihtoehto puheenjohtajan esittämälle kutsulle.

Tarkistus 78
78 ARTIKLA

Hallintoneuvosto laatii äänestystä koskevat 
menettelytapasäännöt, joissa määrätään 
myös edellytyksistä, joiden mukaan jäsen 
voi äänestää toisen jäsenen puolesta. 
Hallintoneuvosto toimii kaikkien 
äänivaltaisten jäsentensä kahden 
kolmasosan äänten enemmistöllä.

Hallintoneuvosto laatii äänestystä koskevat 
menettelytapasäännöt, joissa määrätään 
myös edellytyksistä, joiden mukaan jäsen 
voi äänestää toisen jäsenen puolesta. Ellei 
toisin päätetä, hallintoneuvosto toimii 
kaikkien äänivaltaisten jäsentensä äänten 
enemmistöllä.

Perustelu

Jos hallintoneuvoston kokoonpanoa muutetaan, ei näin suuri enemmistö ole enää tarpeen.

Tarkistus 79
79 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Kemikaalivirastoa johtaa sen pääjohtaja, 
joka suorittaa tehtävänsä yhteisön edun 
mukaisesti ja riippumattomana minkään 
sidosryhmän erityisistä eduista.

1. Kemikaalivirastoa johtaa sen pääjohtaja.

Perustelu

Selvyyden vuoksi kaikki kemikaaliviraston muodostavien osien riippumattomuutta koskevat 
säännökset on esitetty yhdessä ainoassa artiklassa (ks. 84 artiklaan tehty tarkistus).

Tarkistus 80
79 ARTIKLAN 2 KOHDAN J A ALAKOHTA (uusi)

(j a) suhteiden luominen Euroopan 
parlamenttiin ja niiden ylläpito sekä 
säännöllisen vuoropuhelun 
varmistaminen parlamentin asiasta 
vastaavien valiokuntien kanssa.
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Perustelu

Näin palautetaan Euroopan parlamentin perinteinen näkökanta suhteista virastoihin.

Tarkistus 81
79 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)

3 a. Kun yleiskertomus ja työohjelmat on 
hyväksytty hallintoneuvostossa, 
pääjohtaja toimittaa ne Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja 
jäsenvaltioille ja huolehtii niiden 
julkaisemisesta.

Perustelu

Näin palautetaan Euroopan parlamentin perinteinen näkökanta suhteista virastoihin.

Tarkistus 82
80 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Komissio esittää ehdokkaita 
pääjohtajan toimeen luettelon perusteella, 
joka laaditaan sen jälkeen, kun toimen 
täyttämisestä on julkaistu ilmoitus 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja 
mahdollisesti muissa lehdissä ja 
verkkosivuilla.

Poistetaan.

Perustelu

Liittyy 80 artiklan 2 kohtaan tehtyyn tarkistukseen.

Tarkistus 83
80 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Hallintoneuvosto nimittää 
kemikaaliviraston pääjohtajan ansioiden, 
todistuksin osoitettujen hallinnollisten ja 
johtamistaitojen sekä kemiallisten 
aineiden turvallisuuden tai kemiallisten 
aineiden sääntelyn alalta hankitun 
asianmukaisen kokemuksen perusteella. 
Hallintoneuvosto tekee päätöksensä 

2. Hallintoneuvosto nimittää 
kemikaaliviraston pääjohtajan hakijoiden 
luettelosta, jota komissio on ehdottanut 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja 
muissa lehdissä sekä verkkosivuilla 
julkaistun kiinnostuksenilmaisupyynnön 
tuloksena. Ennen nimittämistään 
hallintoneuvoston esittämä ehdokas 
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kaikkien äänivaltaisten jäsentensä kahden 
kolmasosan äänten enemmistöllä.

kutsutaan viipymättä antamaan lausunto 
Euroopan parlamentille ja vastaamaan 
parlamentin jäsenten esittämiin 
kysymyksiin.
Kemikaaliviraston pääjohtaja nimitetään 
ansioiden, todistuksin osoitettujen 
hallinnollisten ja johtamistaitojen sekä 
kemiallisten aineiden turvallisuuden tai 
kemiallisten aineiden sääntelyn alalta 
hankitun asianmukaisen kokemuksen 
perusteella. Hallintoneuvosto tekee 
päätöksensä kaikkien äänivaltaisten 
jäsentensä kahden kolmasosan äänten 
enemmistöllä.

Hallintoneuvostolla on valtuudet erottaa 
pääjohtaja saman menettelyn mukaisesti.

Hallintoneuvostolla on valtuudet erottaa 
pääjohtaja saman menettelyn mukaisesti.

Perustelu

Näin palautetaan pääjohtajan nimitysmenettelyä koskeva parlamentin perinteinen näkökanta, 
jonka neuvosto hyväksyi Euroopan elintarviketurvallisuusviraston ja Euroopan lääkeviraston 
yhteydessä.

Tarkistus 84
81 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Kukin jäsenvaltio voi nimetä
ehdokkaita riskinarviointikomitean 
jäseniksi. Pääjohtaja laatii ehdotetuista 
henkilöistä luettelon, joka julkaistaan 
kemikaaliviraston verkkosivuilla. 
Hallintoneuvosto nimittää komitean 
jäsenet kyseisestä luettelosta, mukaan 
luettuna vähintään yksi jäsen jokaisesta 
ehdokkaita nimenneestä jäsenvaltiosta. 
Jäsenet nimitetään sen aseman ja 
kokemuksen perusteella, joka heillä on 
kemiallisten aineiden sääntelyn alalla, ja/tai 
aineiden riskinarviointien tarkastelua 
koskevan teknisen ja tieteellisen 
asiantuntemuksen perusteella.

1. Kukin jäsenvaltio voi ehdottaa enintään 
kolme ehdokasta riskinarviointikomitean 
jäsenen tehtävään. Pääjohtaja laatii 
ehdotetuista henkilöistä luettelon, joka 
julkaistaan kemikaaliviraston 
verkkosivuilla. Hallintoneuvosto nimittää 
20 komitean jäsentä kyseisestä luettelosta 
siten, että se varmistaa mahdollisimman 
laajan maantieteellisen jakautumisen. 
Jäsenet nimitetään sen aseman ja 
kokemuksen perusteella, joka heillä on 
kemiallisten aineiden sääntelyn alalla, ja/tai 
aineiden riskinarviointien tarkastelua 
koskevan teknisen ja tieteellisen 
asiantuntemuksen perusteella.

Perustelu

Hallintoneuvostolla on oltava tietty harkintavara valitessaan jäseniä riskinarviointikomiteaan 
ja sosioekonomisesta analyysistä vastaavaan komiteaan. On myös tarpeen asettaa kyseisten 
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komiteoiden jäsenten enimmäismäärä erityisesti sen vuoksi, että komiteoita on mahdollista 
täydentää viidellä lisäjäsenellä ja lisäksi voidaan käyttää neuvonantajia.

Tarkistus 85
81 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Kukin jäsenvaltio voi nimetä 
ehdokkaita sosioekonomisesta analyysista 
vastaavan komitean jäseniksi. Pääjohtaja 
laatii ehdotetuista henkilöistä luettelon, 
joka julkaistaan kemikaaliviraston 
verkkosivuilla. Hallintoneuvosto nimittää 
komitean jäsenet kyseisestä luettelosta, 
mukaan luettuna vähintään yksi jäsen 
jokaisesta ehdokkaita nimenneestä 
jäsenvaltiosta. Jäsenet nimitetään sen 
aseman ja kokemuksen perusteella, joka 
heillä on kemiallisten aineiden sääntelyn 
alalla, ja/tai sosioekonomista analyysia 
koskevan asiantuntemuksen perusteella.

2. Kukin jäsenvaltio voi ehdottaa enintään 
kolme ehdokasta sosioekonomisesta 
analyysista vastaavan komitean jäsenen 
tehtävään. Pääjohtaja laatii ehdotetuista 
henkilöistä luettelon, joka julkaistaan 
kemikaaliviraston verkkosivuilla. 
Hallintoneuvosto nimittää 20 komitean 
jäsentä kyseisestä luettelosta siten, että se 
varmistaa mahdollisimman laajan 
maantieteellisen jakautumisen. Jäsenet 
nimitetään sen aseman ja kokemuksen 
perusteella, joka heillä on kemiallisten 
aineiden sääntelyn alalla, ja/tai 
sosioekonomista analyysia koskevan 
asiantuntemuksen perusteella.

Perustelu

Hallintoneuvostolla on oltava tietty harkintavara valitessaan jäseniä riskinarviointikomiteaan 
ja sosioekonomisesta analyysistä vastaavaan komiteaan. On myös tarpeen asettaa kyseisten 
komiteoiden jäsenten enimmäismäärä erityisesti sen vuoksi, että komiteoita on mahdollista 
täydentää viidellä lisäjäsenellä ja lisäksi voidaan käyttää neuvonantajia.

Tarkistus 86
81 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Kunkin jäsenvaltion on nimitettävä yksi 
jäsen jäsenvaltioiden komiteaan.

3. Kunkin jäsenvaltion on nimitettävä yksi 
jäsen jäsenvaltioiden komiteaan. 
Jäsenvaltioiden komitean puheenjohtaja, 
jonka pääjohtaja nimittää, kuuluu 
kemikaaliviraston henkilöstöön.

Perustelu

Selventää jäsenvaltioiden komitean puheenjohtajan nimitystä.

Tarkistus 87
81 ARTIKLAN 5 KOHTA
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5. Kuhunkin komiteaan nimitettyjen eri 
jäsenvaltioita edustavien jäsenten on 
huolehdittava siitä, että kemikaaliviraston 
tehtävät ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten toiminta koordinoidaan 
asianmukaisesti.

5. Kuhunkin komiteaan nimitettyjen 
jäsenten on huolehdittava siitä, että 
kemikaaliviraston tehtävät ja 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten toiminta koordinoidaan 
asianmukaisesti.

Perustelu

Tarpeeton.

Tarkistus 88
81 ARTIKLAN 7 KOHTA

7. Jäsenvaltioiden on pidättäydyttävä 
antamasta riskinarviointikomitean tai 
sosioekonomisesta analyysista vastaavan 
komitean jäsenille tai näiden tieteellisille 
ja teknisille neuvonantajille ja 
asiantuntijoille ohjeita, jotka ovat 
ristiriidassa näiden henkilöiden tehtävien 
kanssa tai kemikaaliviraston tehtävien, 
vastuualueiden tai riippumattomuuden 
kanssa.

Poistetaan.

Perustelu

Selvyyden vuoksi kaikki kemikaaliviraston muodostavien osien riippumattomuutta koskevat 
säännökset on esitetty yhdessä ainoassa artiklassa (ks. 84 artiklaan tehty tarkistus).

Tarkistus 89
81 ARTIKLAN 9 KOHDAN 2 ALAKOHTA

Työjärjestyksessä määrätään erityisesti 
menettelyistä, jotka koskevat 
puheenjohtajan nimittämistä, uuden 
puheenjohtajan nimittämistä tämän tilalle 
ja uusien jäsenten nimittämistä entisten 
jäsenten tilalle, sekä työryhmien 
muodostamisesta ja menettelyistä, jotka 
koskevat tiettyjen tehtävien siirtämistä 
työryhmille, ja kiireellisissä tapauksissa 
noudatettavan lausuntomenettelyn 
perustamisesta. Jäsenvaltioiden komitean 
puheenjohtaja kuuluu kemikaaliviraston 

Työjärjestyksessä määrätään erityisesti 
menettelyistä, jotka koskevat 
puheenjohtajan nimittämistä, uuden 
puheenjohtajan nimittämistä tämän tilalle 
ja uusien jäsenten nimittämistä entisten 
jäsenten tilalle, sekä työryhmien 
muodostamisesta ja menettelyistä, jotka 
koskevat tiettyjen tehtävien siirtämistä 
työryhmille, ja kiireellisissä tapauksissa 
noudatettavan lausuntomenettelyn 
perustamisesta.
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henkilöstöön.

Perustelu

Liittyy 81 artiklan 3 kohtaan tehtyyn tarkistukseen.

Tarkistus 90
82 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 A ALAKOHTA (uusi)

Tietojenvaihtofoorumin jäsenet eivät voi 
kuulua hallintoneuvostoon.

Perustelu

Selventää, ettei ole mahdollista hoitaa kahta tehtävää yhtä aikaa.

Tarkistus 91
82 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on tuettava 
tietojenvaihtofoorumin jäsenten työtä 
tieteellisillä ja teknisillä resursseillaan. 
Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on autettava 
tietojenvaihtofoorumia ja sen työryhmiä. 
Jäsenvaltioiden on pidättäydyttävä 
antamasta tietojenvaihtofoorumin 
jäsenille tai sen tieteellisille ja teknisille 
neuvonantajille ja asiantuntijoille ohjeita, 
jotka ovat ristiriidassa näiden henkilöiden 
tehtävien kanssa tai 
tietojenvaihtofoorumin tehtävien ja 
vastuualueiden kanssa.

3. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on tuettava 
tietojenvaihtofoorumin jäsenten työtä 
tieteellisillä ja teknisillä resursseillaan. 
Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on autettava 
tietojenvaihtofoorumia ja sen työryhmiä.

Perustelu

Selvyyden vuoksi kaikki kemikaaliviraston muodostavien osien riippumattomuutta koskevat 
säännökset on esitetty yhdessä ainoassa artiklassa (ks. 84 artiklaan tehty tarkistus).

Tarkistus 92
83 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jos komitean tehtävänä on 73 artiklan 1. Jos komitean tehtävänä on 73 artiklan 
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mukaisesti antaa lausunto tai tarkastella, 
onko jäsenvaltion toimittama asiakirja-
aineisto liitteen XIV vaatimusten 
mukainen, komitea nimittää yhden 
jäsenistään toimimaan esittelijänä. Komitea 
voi nimittää toisen jäsenen esittelijän 
avustajaksi. Sekä esittelijä että hänen 
avustajansa sitoutuvat toimimaan 
yhteisön edun mukaisesti ja antavat 
tehtäviin sitoutumisestaan ja 
etunäkökohdistaan kirjallisen 
ilmoituksen. Komitean jäsentä ei nimitetä 
esittelijäksi yksittäiseen tapaukseen, jos 
hän ilmoittaa etunäkökohdasta, joka saattaa 
heikentää kyseisen tapauksen puolueetonta 
tarkastelua. Komitea voi milloin tahansa 
vaihtaa kyseisen esittelijän tai hänen 
avustajansa toiseen komitean jäseneen, jos 
he esimerkiksi eivät voi suorittaa 
tehtäviään asetettuun määräaikaan 
mennessä tai jos ilmenee mahdollisia 
etunäkökohtia.

mukaisesti antaa lausunto tai tarkastella, 
onko jäsenvaltion toimittama asiakirja-
aineisto liitteen XIV vaatimusten 
mukainen, komitea nimittää yhden 
jäsenistään toimimaan esittelijänä. Komitea 
voi nimittää toisen jäsenen esittelijän 
avustajaksi. Komitean jäsentä ei nimitetä 
esittelijäksi yksittäiseen tapaukseen, jos 
hän ilmoittaa etunäkökohdasta, joka saattaa 
heikentää kyseisen tapauksen puolueetonta 
tarkastelua. Komitea voi milloin tahansa 
vaihtaa kyseisen esittelijän tai hänen 
avustajansa toiseen komitean jäseneen, jos 
he esimerkiksi eivät voi suorittaa 
tehtäviään asetettuun määräaikaan 
mennessä tai jos ilmenee mahdollisia 
etunäkökohtia.

Perustelu

Selvyyden vuoksi kaikki kemikaaliviraston muodostavien osien riippumattomuutta koskevat 
säännökset on esitetty yhdessä ainoassa artiklassa (ks. 84 artiklaan tehty tarkistus).

Tarkistus 93
84 ARTIKLA

Komiteoiden ja hallintoneuvoston 
jäsenten pätevyys ja etunäkökohdat

Riippumattomuus

1. Komiteoiden ja tietojenvaihtofoorumin 
kokoonpano on julkistettava. Yksittäiset 
jäsenet voivat pyytää, ettei heidän 
nimiään julkisteta, jos he katsovat 
julkistamisen asettavan heidät vaaraan. 
Pääjohtaja päättää, noudatetaanko 
kyseisiä pyyntöjä. Jokaisen nimityksen 
julkistamisen yhteydessä on eriteltävä 
kunkin jäsenen ammatillinen pätevyys.

1. Komiteoiden ja tietojenvaihtofoorumin 
kokoonpano on julkistettava. Jokaisen 
nimityksen julkistamisen yhteydessä on 
eriteltävä kunkin jäsenen ammatillinen 
pätevyys.

2. Hallintoneuvoston jäsenet, pääjohtaja 
sekä komiteoiden ja
tietojenvaihtofoorumin jäsenet antavat 
ilmoituksen tehtäviin sitoutumisestaan 

2. Hallintoneuvoston jäsenillä, 
pääjohtajalla sekä komiteoiden ja 
tietojenvaihtofoorumin jäsenillä, 
valituslautakunnan jäsenillä, 
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samoin kuin ilmoituksen
etunäkökohdistaan, joiden voidaan katsoa 
heikentävän heidän riippumattomuuttaan. 
Kyseiset ilmoitukset tehdään kirjallisesti 
vuosittain.

asiantuntijoilla ja tieteellisillä ja teknisillä 
neuvonantajilla ei saa olla taloudellisia 
tai muita etunäkökohtia 
kemikaaliteollisuudessa tai siihen 
liittyvässä teollisuudessa, mikä saattaisi 
vaikuttaa heidän puolueettomuuteensa. 
He sitoutuvat toimimaan 
riippumattomasti ja yleisen edun nimissä 
ja antavat vuosittain ilmoituksen 
taloudellisista etunäkökohdistaan. 
Mahdollisista epäsuorista 
kemikaaliteollisuuteen liittyvistä 
etunäkökohdista ilmoitetaan 
kemikaaliviraston ylläpitämässä 
rekisterissä, joka on kemikaalivirastolle 
osoitetusta pyynnöstä avoin yleisölle.
Kemikaaliviraston menettelysäännöissä 
määrätään tämän artiklan soveltamiseen 
liittyvistä toimista.

3. Hallintoneuvoston jäsenten, pääjohtajan, 
komiteoiden ja tietojenvaihtofoorumin 
jäsenten ja kaikkien kokoukseen 
osallistuvien asiantuntijoiden on 
ilmoitettava jokaisessa kokouksessa 
sellaisista etunäkökohdista, joiden voidaan 
katsoa heikentävän heidän 
riippumattomuuttaan esityslistalla olevien 
asioiden käsittelyssä. Etunäkökohdista 
ilmoittanut henkilö ei saa osallistua 
kyseisiä esityslistan kohtia koskevaan 
keskusteluun eikä äänestykseen.

3. Hallintoneuvoston jäsenten, pääjohtajan, 
komiteoiden jäsenten ja 
tietojenvaihtofoorumin jäsenten ja kaikkien 
kokoukseen osallistuvien asiantuntijoiden 
sekä tieteellisten ja teknisten 
neuvonantajien on ilmoitettava jokaisessa 
kokouksessa sellaisista etunäkökohdista, 
joiden voidaan katsoa heikentävän heidän 
riippumattomuuttaan esityslistalla olevien 
asioiden käsittelyssä. Etunäkökohdista 
ilmoittanut henkilö ei saa osallistua 
kyseisiä esityslistan kohtia koskevaan 
keskusteluun eikä äänestykseen. Kyseiset 
ilmoitukset ovat julkisia.

Perustelu

Palautetaan kemikaaliviraston eri osien riippumattomuutta koskeva Euroopan parlamentin 
perinteinen kanta, jonka neuvosto hyväksyi lääkevirastoa koskevan asetuksen yhteydessä.

Tarkistus 94
85 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Hallintoneuvosto nimittää 
puheenjohtajan, muut jäsenet ja heidän 
varajäsenensä komission laatimasta 
pätevien ehdokkaiden luettelosta 

3. Hallintoneuvosto nimittää 
puheenjohtajan, muut jäsenet ja heidän 
varajäsenensä hakijoiden luettelosta, jota 
komissio on ehdottanut Euroopan 
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kemiallisten aineiden turvallisuuden, 
luonnontieteiden tai sääntely- tai 
oikeusmenettelyjen kannalta 
merkityksellisen kokemuksen ja 
asiantuntemuksen perusteella.

unionin virallisessa lehdessä ja muissa 
lehdissä sekä verkkosivuilla julkaistun 
kiinnostuksenilmaisupyynnön tuloksena. 
Valituslautakunnan jäsenet valitaan 
kemiallisten aineiden turvallisuuden, 
luonnontieteiden tai sääntely- tai 
oikeusmenettelyjen kannalta 
merkityksellisen kokemuksen ja 
asiantuntemuksen perusteella.

Perustelu

Valituslautakunnan tehtävien luonteen vuoksi on syytä ottaa käyttöön ehdokkaita koskeva 
avoin menettely.

Tarkistus 95
86 ARTIKLAN 2 JA 3 KOHTA

2. Valituslautakunnan jäsenet ovat 
riippumattomia. Päätöksiä tehdessään 
heitä eivät sido mitkään ohjeet.
3. Valituslautakunnan jäsenet eivät saa 
hoitaa muita kemikaaliviraston tehtäviä. 
Jäsenten toimi voi olla osa-aikainen.

3. Valituslautakunnan jäsenet eivät saa 
hoitaa muita kemikaaliviraston tehtäviä.

Perustelu

Selvyyden vuoksi kaikki kemikaaliviraston muodostavien osien riippumattomuutta koskevat 
säännökset on esitetty yhdessä ainoassa artiklassa. Vaikka valitustapausten määrä voi 
mahdollistaa sen, että valituslautakunnan jäsenet voivat harjoittaa myös muuta toimintaa, 
heidän toimensa on täysipäiväinen.

Tarkistus 96
105 ARTIKLA

Hallintoneuvosto kehittää 
yhteisymmärryksessä komission kanssa 
yhteyksiä kemikaaliviraston sekä 
teollisuuden järjestöjen ja kuluttajansuojaa, 
työntekijöiden suojelua ja 
ympäristönsuojelua edistävien järjestöjen 
edustajien kanssa. Tämä voi tarkoittaa 
muun muassa tarkkailijoiden osallistumista 

Hallintoneuvosto kehittää 
yhteisymmärryksessä komission kanssa 
yhteyksiä kemikaaliviraston sekä 
teollisuuden järjestöjen ja työntekijöiden 
suojelua edistävien järjestöjen,
kuluttajansuojaa, ympäristönsuojelua ja 
eläinsuojelua edistävien järjestöjen 
edustajien kanssa. Tämä voi tarkoittaa 
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tiettyihin kemikaaliviraston tehtäviin 
hallintoneuvoston ennalta määrittelemin 
edellytyksin ja komission suostumuksella.

muun muassa tarkkailijoiden osallistumista 
tiettyihin kemikaaliviraston tehtäviin 
hallintoneuvoston ennalta määrittelemin
edellytyksin ja komission suostumuksella.

Perustelu

Asia koskee myös eläinsuojelujärjestöjä samalla tavalla kuin muita järjestöjä ja sidosryhmiä 
ja siksi ne on mainittava artiklassa.

Tarkistus 97
106 ARTIKLA

Avoimuuden varmistamiseksi 
hallintoneuvosto vahvistaa pääjohtajan 
ehdotuksesta ja komission suostumuksella 
säännöt, joiden mukaisesti kemiallisten 
aineiden turvallisuutta koskevia, 
säännösten sisältämiä tai tieteellisiä tai 
teknisiä tietoja, jotka eivät ole 
luottamuksellisia, saatetaan yleisön 
saataville.

Mahdollisimman suuren avoimuuden
varmistamiseksi hallintoneuvosto vahvistaa 
pääjohtajan ehdotuksesta ja komission 
suostumuksella säännöt ja perustaa 
rekisterin, joiden avulla varmistetaan, että 
kemiallisten aineiden turvallisuutta 
koskevia, säännösten sisältämiä tai 
tieteellisiä tai teknisiä tietoja, jotka eivät 
ole luottamuksellisia, saatetaan yleisön 
saataville asetuksen (EY) N:o 1049/2001 
mukaisesti.
Kemikaaliviraston ja sen komiteoiden ja 
työryhmien sisäisten sääntöjen ja 
menettelyjen on oltava yleisesti saatavilla 
virastosta tai verkkosivuilta.
Kaikista tieteellisistä tiedoista (ellei kyse 
ole luottamuksellisesta kaupallisesta 
tiedosta) voi halutessaan saada 
jäljennöksen kirjallisella pyynnöllä. 
Esitetyt lupahakemukset, menettelyn 
eteneminen, väliaikaiset päätökset, luvat 
tai muut ehdot tai rajoitukset julkaistaan 
ymmärrettävässä muodossa 
verkkosivuilla.

Perustelu

Palautetaan avoimuutta ja tietojen saantia koskeva Euroopan parlamentin perinteinen kanta, 
jonka neuvosto hyväksyi lääkevirastoa koskevan asetuksen yhteydessä.

Tarkistus 98
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110 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. 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.

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

Perustelu

On välttämätöntä säätää menettelystä, jonka avulla voidaan päästä ratkaisuun 
ristiriitatilanteessa.

Tarkistus 99
114 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
108 artiklan mukaisesti täsmennettyä 
lomaketta käyttäen joka kymmenes vuosi 
komissiolle kertomus, joka koskee tämän 
asetuksen soveltamista niiden omalla 
alueella ja johon sisältyvät arviointia ja 
täytäntöönpanon valvontaa koskevat 
jaksot.

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
108 artiklan mukaisesti täsmennettyä 
lomaketta käyttäen joka kymmenes vuosi 
komissiolle kertomus, joka koskee tämän 
asetuksen soveltamista niiden omalla 
alueella ja johon sisältyvät arviointia ja 
täytäntöönpanon valvontaa koskevat 
jaksot. Kertomukseen on sisällytettävä 
asetuksen soveltamisen yhteydessä 
hankitut kokemukset, teollisuuden ja 
sidosryhmien välisten vapaaehtoisten 
sopimusten avulla hankittu kokemus 
mukaan luettuna.

Perustelu

Sidosryhmät, joita asetus koskee, voivat kyseisen lainsäädännön lisäksi tehdä vapaaehtoisia 
sopimuksia.
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Tarkistus 100
114 ARTIKLAN 1 KOHDAN 2 ALAKOHTA

Ensimmäinen kertomus on kuitenkin 
toimitettava viiden vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Ensimmäinen kertomus on kuitenkin 
toimitettava neljän vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Perustelu

Liittyy 133 artiklaa koskevaan tarkistukseen.

Tarkistus 101
114 ARTIKLAN 2 KOHDAN 2 ALAKOHTA

Ensimmäinen kertomus on kuitenkin 
toimitettava viiden vuoden kuluttua 
131 artiklan 2 kohdan mukaisen 
ilmoituksen päivämäärästä.

Ensimmäinen kertomus on kuitenkin 
toimitettava ...*

*viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä.

Perustelu

Liittyy 133 artiklaa koskevaan tarkistukseen.

Tarkistus 102
114 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Komissio julkaisee joka kymmenes 
vuosi tämän asetuksen toiminnasta saatua 
kokemusta koskevan yleiskertomuksen, 
joka sisältää edellä 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetut tiedot.

3. Komissio julkaisee ja toimittaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
joka kymmenes vuosi tämän asetuksen 
toiminnasta saatua kokemusta koskevan 
yleiskertomuksen, joka sisältää edellä 1 ja 
2 kohdassa tarkoitetut tiedot.

Ensimmäinen kertomus julkaistaan 
kuitenkin kuuden vuoden kuluttua 
131 artiklan 2 kohdan mukaisen 
ilmoituksen päivämäärästä.

Ensimmäinen kertomus julkaistaan 
kuitenkin ...*

*kuuden vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä.

Perustelu

Liittyy 133 artiklaa koskevaan tarkistukseen.
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Tarkistus 103
114 A ARTIKLA (uusi)

114 a artikla
Yleisölle tiedottaminen

Jotta kuluttajat voisivat käyttää 
turvallisesti ja kestävällä tavalla 
kemiallisia aineita sisältäviä tuotteita, 
valmistajien on ilmoitettava jokaisen 
markkinoille kuluttajamyyntiin asetetun 
yksikön pakkausmerkinnöissä tiedot 
riskeistä. Pakkausmerkinnöissä on 
ilmoitettava riskit, joita liittyy 
suositeltavaan käyttöön tai 
ennustettavissa oleviin 
väärinkäyttötilanteisiin. Merkintöihin on 
tarvittaessa sisällytettävä tiedot muista 
tiedotuskanavista, kuten verkkosivuista, 
jotka tarjoavat yksityiskohtaisempia 
tietoja tuotteen turvallisuudesta ja 
käytöstä.

Perustelu

Kuluttajien luottamuksen lisäämiseksi on välttämätöntä kehittää tiedotusjärjestelmä, jossa 
etenkin pakkausmerkintöjen avulla annetaan tietoja kemiallisia aineita sisältävistä tuotteista.

Tarkistus 104
115 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Mahdollisuus tutustua tämän asetuksen 
mukaisesti toimitettuihin ei-
luottamuksellisiin tietoihin myönnetään 
kemikaaliviraston hallussa olevien 
asiakirjojen osalta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 
nojalla. Kemikaalivirasto asettaa tällaiset 
tiedot pyynnöstä saataville 73 artiklan 
2 kohdan d alakohdan mukaisesti.

1. Mahdollisuus tutustua tämän asetuksen 
mukaisesti toimitettuihin tietoihin 
myönnetään kemikaaliviraston hallussa 
olevien asiakirjojen osalta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1049/2001 nojalla. 
Kemikaalivirasto julkaisee tällaiset tiedot 
verkkosivuillaan ja asettaa ne pyynnöstä 
saataville 73 artiklan 2 kohdan d alakohdan 
mukaisesti.
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Perustelu

Näin varmistetaan, että perustiedot riskeistä ovat yritysten ja suuren yleisön saatavilla silloin, 
kun ei ole mitään syytä pitää tietoja luottamuksellisina.

Tarkistus 105
115 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Kun kemikaalivirastolle esitetään 
asetuksen (EY) N:o 1049/2001 mukainen 
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.

2. Kun kemikaalivirastolle esitetään 
asetuksen (EY) N:o 1049/2001 mukainen 
asiakirjaan tutustumista koskeva pyyntö ja 
on kyse asiakirjasta, joka ei sisälly 
116 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun 
luetteloon ja jota hakija on pyytänyt 
pitämään luottamuksellisena, 
kemikaalivirasto suorittaa asetuksen 
(EY) N:o 1049/2001 4 artiklan 4 kohdassa 
säädetyn kolmannen osapuolen kuulemisen 
toisen ja kolmannen alakohdan mukaisesti.

Kemikaaliviraston on ilmoitettava 
rekisteröijälle, mahdolliselle rekisteröijälle, 
jatkokäyttäjälle, hakijalle tai muille 
asianosaisille kyseisestä pyynnöstä. 
Asianomainen osapuoli voi 30 päivän 
kuluessa toimittaa ilmoituksen, jossa 
määritetään sellaiset pyynnössä 
tarkoitetut tiedot, joita hän pitää 
kaupallisesti luottamuksellisina, joiden 
luovuttaminen saattaisi vahingoittaa 
häntä kaupallisesti ja jotka hän tällä 
perusteella haluaa pidettävän 
luottamuksellisina siten, että ainoastaan 
toimivaltaiset viranomaiset, 
kemikaalivirasto ja komissio voivat 
tutustua niihin. Hänen on esitettävä 
perusteet jokaista tapausta varten.

Kemikaaliviraston on ilmoitettava 
rekisteröijälle, tarvittaessa mahdolliselle 
rekisteröijälle, jatkokäyttäjälle tai muille 
asianosaisille kyseisestä pyynnöstä.

Kemikaalivirasto tutkii tällaisen 
ilmoituksen ja päättää perustelun 
pohjalta, hyväksytäänkö kyseinen 
ilmoitus, ennen kuin se päättää 
asiakirjaan tutustumista koskevan 
pyynnön hyväksymisestä. 
Kemikaalivirasto ilmoittaa päätöksestä 
asianosaiselle, joka voi 87, 88 ja 
89 artiklan mukaisesti hakea 
valituslautakunnalta muutosta 

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 tällaiseen 
päätökseen valituslautakunnalta muutosta 
15 päivän kuluessa kyseisestä päätöksestä. 
Tällaisella muutoksenhaulla on lykkäävä 
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kemikaaliviraston tekemään, ilmoituksen 
hylkäävään päätökseen 15 päivän 
kuluessa kyseisestä päätöksestä. Tällaisella 
muutoksenhaulla on lykkäävä vaikutus. 
Valituslautakunta tekee muutoksenhakua 
koskevan päätöksen 30 päivän kuluessa.

vaikutus. Valituslautakunta tekee 
muutoksenhakua koskevan päätöksen 
30 päivän kuluessa.

Perustelu

Ehdotetut tietojen saantia koskevat säännökset eivät vastaa Århusin yleissopimuksen 
määräyksiä, minkä vuoksi niitä on muutettava.

Tarkistus 106
122 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. Komissio 
vahvistaa tämän artiklan täytäntöönpanoa 
koskevat suuntaviivat.

Perustelu

Tarkoituksena on varmistaa jäsenvaltioiden toteuttamilta toimilta edellytettävä 
vähimmäisyhdenmukaisuus.

Tarkistus 107
133 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Kahdentoista vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta komissio 
suorittaa tarkistuksen, jonka tarkoituksena 
on laajentaa velvollisuutta, joka koskee 
kemikaaliturvallisuusarvioinnin laatimista 
ja sen esittämistä 
kemikaaliturvallisuusraportissa, sellaisiin 
aineisiin, joita kyseinen velvollisuus ei 
koske, koska näitä aineita ei tarvitse 
rekisteröidä, tai jotka on rekisteröitävä 
mutta joita valmistetaan tai tuodaan 
maahan alle 10 tonnin määrä vuodessa. 
Komissio voi tämän tarkistuksen 
perusteella laajentaa kyseistä velvollisuutta 
130 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 

1. Kuuden vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta komissio 
suorittaa tarkistuksen, jonka tarkoituksena 
on laajentaa velvollisuutta, joka koskee 
kemikaaliturvallisuusarvioinnin laatimista 
ja sen esittämistä 
kemikaaliturvallisuusraportissa, sellaisiin 
aineisiin, joita kyseinen velvollisuus ei 
koske, koska näitä aineita ei tarvitse 
rekisteröidä, tai jotka on rekisteröitävä 
mutta joita valmistetaan tai tuodaan 
maahan alle 10 tonnin määrä vuodessa. 
Komissio voi tämän tarkistuksen 
perusteella laajentaa kyseistä velvollisuutta 
130 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
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menettelyä noudattaen. menettelyä noudattaen.

Perustelu

Asetusta olisi tarkistettava samaan aikaan, kun komissio toimittaa sitä koskevan ensimmäisen 
kertomuksensa.

Tarkistus 108
133 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)

3 a. Asetuksen 114 artiklan 3 kohdan 
toisessa alakohdassa tarkoitettuun 
kertomukseen olisi, mikäli se on 
perusteltua, liitettävä 
lainsäädäntöehdotus, joka on laadittu 5, 
6, 15 ja 16 artiklassa määriteltyjen 
kriteerien tarkistamiseksi siten, että 
aineiden valintaan 
rekisteröintitarkoituksessa sisällytetään 
muun muassa riskeihin ja 
altistumisskenaarioihin liittyvät tiedot.

Perustelu

Antaa tarvittaessa mahdollisuuden tarkistaa rekisteröintiä koskevia kriteerejä asetuksen 
ensimmäisinä täytäntöönpanovuosina saatujen kokemusten perusteella. Liittyy 114 artiklaa 
koskevaan tarkistukseen.

Tarkistus 109
134 ARTIKLAN 1 KOHTA

Kumotaan direktiivit 76/769/ETY, 
91/157/ETY, 93/67/ETY, 93/105/ETY ja 
2000/21/EY sekä asetukset (ETY) N:o 
793/93 ja (EY) 1488/94.

Kumotaan direktiivit 76/769/ETY, 
91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/ETY ja 
2000/21/EY sekä asetukset (ETY) N:o 
793/93 ja (EY) 1488/94.

Perustelu

Tarkistuksella korjataan asiavirhe: kumottava direktiivi ei ole vaarallisia aineita sisältävistä 
paristoista ja akuista annettu direktiivi 91/157/ETY vaan vaarallisia valmisteita koskevasta 
erityistietojärjestelmästä annettu direktiivi 91/155/ETY.
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PERUSTELUT

JOHDANTO

Tällä ehdotuksella asetukseksi korvataan nykyinen lainsäädäntö, jonka ei katsota tällä hetkellä 
voivan kannustaa innovaatioihin eikä se näin ollen kykene takaamaan riittävää suojelua 
kansalaisille ja ympäristölle. Se korvataan uudella järjestelmällä, joka perustuu viiteen 
pilariin:

· rekisteröintijärjestelmä, joka käsittää sekä uudet että nykyiset aineet eriytetyn 
aikavälin puitteissa;

· riskinarvioinnin taakan siirtäminen valtiollisilta toimielimiltä 
valmistaja/maahantuojayrityksille;

· tietojen pyytäminen myös jatkokäyttäjiltä ja niiden osallistuminen aineiden 
testaamiseen aina kun se on tarpeen tai tarkoituksenmukaista;

· lupa- tai rajoittamismenettelyn ottaminen käyttöön kaikkein huolestuttavimmille 
aineille;

· avoimuuden parempi varmistaminen yleisölle takaamalla helpompi pääsy kemiallisia 
aineita koskeviin tietoihin.

TAUSTAA

Kuten tiedetään, tämän asetuksen tekeminen on kestänyt kauan, se on ollut vaikeaa ja 
kiistanalaista. Viimeiseen vaiheeseen pääsemiseksi tarvittiin kaksi vuotta Euroopan 
parlamentin valkoisesta kirjasta antamasta lausunnosta (marraskuussa 2001) komission 
ehdotuksen hyväksymiseen (lokakuussa 2003).

Pitkä prosessi, johon asianomaiset alat ovat osallistuneet massiivisesti – ensimmäisen 
asetusluonnoksen Internet-kuulemisessa esitettiin yli 6000 lausuntoa – jotka kriittisten 
arvioiden ja vastaehdotusten kanssa ovat saaneet komission laatimaan merkittäviä korjauksia 
alkuperäiseen tekstiin.

Niissä on säilytetty uudistuksen periaatteet ja tavoitteet, jotka ovat terveyden ja ympäristön 
suojelu, mutta Euroopan teollisuuden kilpailukykyyn liittyvät näkökohdat on otettu paremmin 
huomioon, ja näin on päästy lopulliseen tekstiin, jossa kustannuksia on karsittu huomattavasti.

KESKUSTELU EUROOPAN PARLAMENTISSA

Komission annettua oman ehdotuksensa Euroopan parlamentti ja erityisesti asiasta vastaavat 
ja lausunnon antaneet yhdeksän valiokuntaa, järjesti seuraavien kuukausien aikana 
ensimmäiset keskustelut asetusehdotuksesta. Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunta laati työasiakirjan, jossa viidennen istuntokauden jäsenet esittivät 
enemmän tai vähemmän yhteneviä kantoja. Kun asia siirrettiin käsiteltäväksi kuudennelle 
istuntokaudelle, keskustelu kiihtyi lainsäädäntöprosessiin osallistuneissa valiokunnissa 
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siitäkin syystä, että haluttiin, että parlamentti saisi asetusehdotuksen ensimmäisen käsittelyn 
päätökseen heti kesälomien jälkeen.

ASIAN KÄSITTELY NEUVOSTOSSA

Samanaikaisesti keskustelut neuvostossa etenevät ripeästi.

Kilpailuasioiden neuvostossa asetettu tilapäinen työryhmä tarkastelee Britannian ja Unkarin 
tekemää ehdotusta "yksi aine – yksi rekisteröinti", johon kuuluu yksinkertainen 
rekisteröintijärjestelmä kustakin aineesta toimitettujen tietojen sitovamman yhteiskäytön 
myötä.

On keskitytty kaikkien tietojen pakolliseen yhteiskäyttöön – eikä ainoastaan niiden, jotka 
edellyttävät turvautumista eläinkokeisiin – ja mahdollisuuteen ottaa käyttöön pakollinen 
kulujen jakamismekanismi.

On keskusteltu myös erään maaryhmän tekemästä kiintoisasta ehdotuksesta, jolla ulotetaan 
tiedonantovelvoite aineisiin, joita valmistetaan ja tuodaan maahan yhdestä kymmeneen 
tonniin vuodessa.

VAIKUTUSTUTKIMUKSET

Reach-järjestelmän arvioidut kustannukset ja sen mahdolliset vaikutukset Euroopan 
kemianteollisuudelle ovat aiheuttaneet eniten keskusteluja ja kiistoja valkoisen kirjan 
hyväksymisestä asti vuonna 2001.

Komission ehdotuksen liitteenä olleen vaikutustutkimuksen 2,8 ja 5,3 miljardin euron väliin 
sijoittuvan kustannusarvion ohella viime kuukausina on laadittu monia muitakin tutkimuksia, 
joissa esitetään jopa 180 miljardiin euroon ulottuvia katastrofiskenaarioita.

Samantyyppisiä heittoja voidaan nähdä myös Reach-järjestelmän soveltamisen tarjoamista 
hyödyistä tehdyissä arvioissa. Myös tässä tapauksessa komission ja asianosaisten tekemien 
tutkimusten tuloksissa arvioitujen hyötyjen määrä vaihtelee 4,8 miljardista 230 miljardiin 
euroon terveydenhoitokulujen vähennyksinä.

MIETINTÖLUONNOKSEN SUUNTAVIIVAT

Komissio on siis laatimassa uusia vaikutustutkimuksia, jotka pääasiassa koskevat järjestelmän 
hallittavuuteen liittyviä ongelmia pikemmin kuin sen soveltamisen kustannuksia. Näiden 
tutkimusten tuloksia odotettaessa vahvistan kantani komission ehdotuksesta kokonaisuutena 
ja katson, että saavutettua tasapainoa ei pidä horjuttaa, vaan sitä pitää päinvastoin lujittaa ja 
täydentää, erityisesti parantamalla järjestelmän tehokkuutta ja varmuusastetta.

Tästä hyvin yleisluontoisesta arviosta johdan poliittisen päätelmän: aion ehdottaa uutta 
mietintöluonnosta, joka ei pääosiltaan eroa aiemmasta ja joka keskittyy tiukasti tiettyihin 
prioriteetteihin.
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Ensimmäinen tavoitteeni on edelleen hallittavissa olevan kemikaalien rekisteröinti-, arviointi 
ja lupamenettelyjärjestelmän käyttöönotto ja sen saaminen toimimaan sulkematta tietenkään 
pois mahdollisuutta, että sitä voitaisiin aikanaan mukauttaa ja parantaa.

Esittelijänä keskityn näin ollen seikkoihin, jotka vaikuttavat merkittävästi Reach-järjestelmän 
toimintaan ja tehokkuuteen unohtamatta kuitenkaan ympäristöön ja kansanterveyden 
suojeluun kiinteästi liittyviä kysymyksiä.

Näin siksi, että tarkoitukseni on pyytää muita valiokuntia ottamaan kantaa niiden 
vastuualueelle kuuluviin asetuksen kappaleisiin ja aion ottaa niiden mielipiteet 
asianmukaisesti huomioon.

Keskeiset kohdat mietintöluonnoksessa, joka tietenkin on avoinna kaikille kommenteille, 
myös kritiikille, ovat seuraavat:

1. Rekisteröinti

Kemiallisten aineiden rekisteröinti on varmasti kaikkein kiistanalaisin kohta järjestelmässä, 
johon uusi asetus perustuu. Kuten kaikki tietävät, siinä esitetään rekisteröintivelvoite kaikille 
kemiallisille aineille, joita valmistetaan tai tuodaan maahan yli tonni vuodessa.

Tätä pidetään yksimielisesti järjestelmän kulmakivenä. Komissio on nimennyt tonnin painon 
parametriksi, jonka perusteella aine otetaan mukaan Reach-järjestelmään. Useissa 
keskusteluissa asianosaiset ovat tuoneet esiin, että tämä kriteeri ei ole kaikkein paras 
todellisten riskien arvioimiseksi sekä vaaran itsensä että sille altistumisen kannalta. Monilta 
tahoilta onkin vaadittu tämän kriteerin korvaamista tai sen täydentämistä muilla laadullisilla 
kriteereillä, joita ovat aineelle ominainen vaarallisuus, käyttö ja altistuminen.

Tämä lähestymistapa on mielestäni ristiriidassa komission ehdotuksen filosofian kanssa, joka 
ainakin tavoitteiden osalta on teollisuudelle asetettu velvoite hankkia asianmukaiset tiedot 
aineista ja käyttää tietoja aineiden turvallisuuden varmistamiseksi.

Rekisteröintivaiheen aikana päätavoite on sisällyttää järjestelmään kaikki kemialliset aineet, 
uudet ja nykyiset, eli valtava ja kiistanalainen määrä aineita (30 000 – 70 000 – 100 000?), 
joiden vaikutuksia ja vaarallisuutta ei tunneta, yhden kriteerin – valmistetun tai maahantuodun 
määrän – perusteella, joka ainakin minun nähdäkseni on ainoa kriteeri, joka voi taata riittävän 
oikeusvarmuuden.

Tämä on siis välttämätön edellytys järjestelmän muiden vaiheiden eli arvioinnin, 
lupamenettelyiden ja rajoittamisen aktivoimiseksi. Kuten myöhemmin huomataan, 
siirryttäessä arvioimisvaiheeseen määrällinen kriteeri alistetaan aineelle ominaista 
vaarallisuutta ja altistumista koskevalle harkinnalle.

Olenkin periaatteessa samaa mieltä komission ehdotuksen 5 artiklaan esitetyn sanamuodon 
kanssa. Siinä esitetään siirtymäajan järjestelynä aineiden rekisteröintivaiheen toteuttamista 
asteittain. Tämä koskee noin 99 prosenttia kaikista aineista, jolloin luotaisiin järjestelmä, joka 
tulisi voimaan 11 vuoden päästä.
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Tämä merkitsee sitä, että optimistisimmankin arvion mukaan, eli että ehdotus hyväksytään 
vuonna 2006, järjestelmä tulee voimaan vasta vuonna 2017. Käytännössä aineet, joita 
tuotetaan tai tuodaan maahan yli tonni vuodessa, eli pienille ja keskisuurille yrityksille 
olennaiset aineet –samoin kuin tuotteiden sisältämät aineet – on rekisteröitävä vasta sitten.

Tästä syytä en ehdota tarkistuksia, jotka muuttaisivat komission kaavailemaa järjestelmää.

Tämä ei merkitse kuitenkaan sitä, että pitäisin asetuksen tekstiä kiveen hakattuna.

Henkilökohtaisesti pidän kiintoisana esimerkiksi englantilais-unkarilaista ehdotusta "yksi aine 
– yksi rekisteröinti". Kun yhteenliittymän, joka on eri maissa hyvin erilaisia muotoja saava 
yhteisö, määritelmän oikeudelliset näkökohdat on selvitetty, Euroopan parlamentti voisi 
seurata neuvostoa tällä tiellä. Tästä voitaisiin saada runsaasti hyötyä erityisesti pk-yrityksille, 
kustannusten, selkeyttämisen ja eläinkokeiden vähentämisen muodossa.

Aivan samoin kuin katson, että on otettava vakavaan harkintaan eräiden hallitusten 
harkitsema ehdotus lisätä tiedonantovelvoitteita aineille, joita valmistetaan tai tuodaan 
maahan pienempi määrä.

On myös toinen merkittävä mahdollisuus. Aiemmassa mietintöluonnoksessani olin ehdottanut 
asetuksen tarkistusmenettelyiden vahvistamista jo etukäteen. Kannatan yhä tätä ehdotusta ja 
aion myös kehittää sitä menettelyn seuraavissa vaiheissa. Tällä tiellä voidaan päästä 
mahdollisesti muuttamaan etusijajärjestyksen määrittelyperusteita kesken toiminnan kaikkien 
järjestelmään osallistuvien toimijoiden ja erityisesti viraston siihen mennessä saamien 
kokemusten valossa. On tietenkin harkittava hyvin huolellisesti tämän mahdollisen 
ennakoinnin määräaikoja suhteessa komission ehdottamaan yleisempään määräaikojen 
tarkistamiseen.

Lopuksi olisi tarkasteltava erityisen huolellisesti kysymystä tuotteiden sisältämien aineiden 
rekisteröinnistä, johon liittyy, kuten tiedetään, runsaasti kansainvälistä kauppaa koskevia 
seurauksia. Tästä asiasta odotan merkittävää panosta näistä kysymyksistä pääasiassa 
vastaavilta valiokunnilta. Omasta puolestani olen kehitellyt ja tukenut ajatusta Euroopan 
"kemikaaliturvallisuuden" merkin ottamisesta käyttöön.

2. Kemikaaliviraston arviointi ja rooli

Kuten on jo käynyt esille, komission ehdotuksen 43 a artiklan mukaan arviointivaiheessa 
otetaan käyttöön etusijajärjestys, joka ei perustu enää vain tonnimäärään, vaan myös aineiden 
riskeihin.1

Komission ehdotuksessa on kaksi arviointityyppiä: asiakirja-aineistojen arviointi 
(jäsenvaltioiden vastuulla) ja aineiden arviointi.

Suurimmat ongelmat koskevat Euroopan kemikaaliviraston ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten välistä suhdetta. Monet osapuolet ovatkin varoittaneet esitettyjen menettelyiden 

  
1 Artiklan mukaisesti "Arvioinnin perusteisiin kuuluu vaaroja ja altistusta koskevien tietojen sekä 
tonnimääräisten tasojen tarkastelu".
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hankaluudesta ja siitä, että liian suuri päätöksenteon hajauttaminen voi aiheuttaa maakohtaisia 
eroavaisuuksia ja näin häiritä sisämarkkinoiden toimintaa.

Komission ehdotuksen 43 a artiklan mukaan kemikaalivirasto laatii perusteet aineiden 
etusijajärjestyksen laatimiseksi niiden lisäarviointia varten. Jäsenvaltioiden on käytettävä 
näitä perusteita säännöllisesti päivitettävien arviointisuunnitelmiensa laatimiseen.

Samalla tavoin esitän useita tarkistuksia, joissa vahvistetaan kemikaaliviraston keskeistä 
roolia määrittelemällä täsmällisemmin sen paikka toimielinjärjestelmässä. Tässä olen 
käyttänyt mallina Euroopan lääkearviointivirastoa.

3. Lupamenettely ja korvaavat aineet

Lyhyt viittaus myös korvaavia aineita koskevaan hankalaan kysymykseen. Tämä on 
ympäristön ja terveyden kannalta erittäin arkaluontoinen asia, mutta toisaalta myös 
innovaation ja ympäristöystävällisempien aineiden ja tekniikan edistämisen kannalta 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Juuri tämä – on hyvä muistuttaa siitä – on yksi asetuksen 
tärkeimmistä julkilausutuista tavoitteista.

Siksi olin aiemmassa mietintöluonnoksessani vahvistanut korvaavien aineiden periaatetta 
kytkemällä tiukemmin yhteen lupamenettelyn (ja luvan uusimisen tai tarkistamisen) ja erittäin 
ongelmallisten aineiden (luokkiin 1 ja 2 kuuluvien CMR-aineiden, PBT- ja vPvB-aineiden) 
korvaamisen.

Tästä asiasta kantani on edelleen seuraava: ehdotettu järjestys on käännettävä toisinpäin 
supistamalla käsitteellisesti ja juridisestikin melko hankalan asianmukaisen hallinnan 
lausekkeen soveltamista luvan saamisen ensimmäisenä perusteena ja kytkemällä 
lineaarisemmin ja tiukemmin toisiinsa lupamenettely (ja luvan uusimisen tai tarkistaminen) ja 
aineiden korvaamisen periaate.

Tämä pitäisi merkitä konkreettisesti sitä, että

– lupa myönnetään, jos osoitetaan, että aineelle ei ole vaihtoehtoisia aineita ja sopivia 
vaihtoehtoisia tekniikoita ja jos taloudelliset ja sosiaaliset edut ovat merkittävämmät 
kuin terveydelle ja ympäristölle aiheutuvat riskit ja, vain toissijaisesti, jos aine on 
asianmukaisessa hallinnassa;

– lupahakemuksiin pitää liittää perusteelliset asiakirjat, joihin sisältyy pätevä 
sosioekonominen analyysi ja analyysi vaihtoehdoista;

– luvassa on ilmoitettava tarkasti ja velvoittavalla tavalla sille asetetut ehdot, sen 
voimassaolo- ja tarkistamisaika sekä seurantatoimet.


