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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 asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
antamiseksi kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja 
rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston 
direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 
2000/21/EY kumoamisesta
(7524/2006 – C6-0000/2006 – 2003/2056(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (7524/2006 – C6-0000/2006),

– ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan1 komission ehdotuksesta 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2003)0644)2,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan

– ottaa huomioon työjärjestyksen 62 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6-0000/2006),

1. hyväksyy yhteisen kannan sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Neuvoston yhteinen kanta Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 14 KAPPALE

(14) Vastuun aineisiin liittyvien riskien 
hallinnasta olisi oltava luonnollisilla 
henkilöillä tai oikeushenkilöillä, jotka 
valmistavat, tuovat maahan, saattavat 
markkinoille tai käyttävät näitä aineita. 
Tämän asetuksen täytäntöönpanoa 
koskevien tietojen olisi oltava helposti
erityisesti pienten ja keskisuurten 
yritysten saatavilla.

(14) Vastuun aineisiin liittyvien riskien 
hallinnasta ja riskejä koskevista tiedoista
olisi oltava yrityksillä, jotka valmistavat, 
tuovat maahan, saattavat markkinoille tai 
käyttävät näitä aineita. REACH-
järjestelmän täytäntöönpanoa koskevien 
tietojen olisi oltava helposti saatavilla, 
erityisesti hyvin pienille yrityksille, joita ei 
pidä rasittaa suhteettomasti 

  
1 Hyväksytyt tekstit 17.11.2005, P6_TA(2005)0434.
2 EYVL / EUVL C ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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täytäntöönpanomenettelyillä.

(Tarkistus 10 (muutettu) – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

"Huolehtimisvelvollisuuden" käsitteen esittelyn myöhemmissä tarkistuksissa alustamiseksi.

REACH-asetuksen pitäisi saada yritykset, hyvin pienet yritykset mukaan lukien, osallistumaan 
enemmän, sen ei pidä muodostua esteeksi niiden mukaantulolle.

Tarkistus 2
JOHDANTO-OSAN 43 A KAPPALE (uusi)

(43 a) Resurssien parempi koordinointi 
yhteisön tasolla auttaa lisäämään 
tieteellistä tietämystä, joka on 
välttämätöntä, jotta selkärankaisilla 
eläimillä tehtäville kokeille voidaan 
kehittää vaihtoehtoisia menetelmiä. 
Yhteisön on sen vuoksi 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.

(Tarkistus 24 – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan mieleen yhteisön velvollisuus edistää vaihtoehtoisia menetelmiä 
eläinkokeille, mikä velvollisuus vahvistettiin jo kosmetiikkadirektiivissä 2003/15/EY.

Tarkistus 3
JOHDANTO-OSAN 58 A KAPPALE (uusi)

(58 a) Eläinkokeiden päällekkäisyyksien 
estämiseksi sidosryhmillä olisi oltava 
mahdollisuus 90 päivän ajan 
kommentoida kaikkia ehdotettuja kokeita, 
joihin sisältyy selkärankaisilla eläimillä 
tehtäviä kokeita. Rekisteröijän tai 
jatkokäyttäjän olisi otettava huomioon 
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kaikki vastaanotetut kommentit.

(Tarkistus 36 – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Yhdysvalloissa toteutettava kemikaaliohjelma The High Production Volume (HPV) on 
osoittanut, että sidosryhmille annettava mahdollisuus esittää huomautuksia voi edistää 
merkittävästi eläinkokeiden välttämistä ja kustannusten säästämistä.

Tarkistus 4
JOHDANTO-OSAN 92 A KAPPALE (uusi)

(92 a) Muilla kuin eläimillä tehtävän 
testauksen edistämiseksi 
kemikaalivirastolle olisi annettava 
tehtäväksi kehittää, arvioida ja hyväksyä 
testausmenetelmiä, joissa ei käytetä 
eläimiä, ja varmistaa niiden käyttö 
älykkäässä vaiheittaisessa 
riskinarvioinnissa tämän asetuksen 
vaatimusten täyttämiseksi. Siksi virastolla 
olisi oltava vaihtoehtoisia 
testausmenetelmiä käsittelevä komitea, 
johon kuuluu ECVAM:n asiantuntijoita, 
eläinsuojeluyhdistysten edustajia ja alan 
muiden sidosryhmien edustajia ja jonka 
avulla voidaan varmistaa yhteisön 
käytettävissä oleva mahdollisimman laaja 
tieteellinen ja tekninen asiantuntemus.

(Tarkistus 361 – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Asetuksen tavoitteena olevan muilla kuin eläimillä tehtävän testauksen edistäminen on syytä 
sisällyttää kemikaaliviraston tehtäviin, jotta varmistetaan tavoitteen tehokas täytäntöönpano. 
Siksi viraston yhteyteen olisi perustettava alan asiantuntijoista koostuva komitea vastaamaan 
tehtävistä, jotka liittyvät vaihtoehtoisten testausmenetelmien kehittämiseen ja soveltamiseen.

Tarkistus 5
1 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Tämän asetuksen tarkoituksena on 
varmistaa korkeatasoinen ihmisten 
terveyden ja ympäristön suojelu sekä 

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

aineiden vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla 
samalla kilpailukykyä ja innovointia 
edistäen huolehtimisvelvollisuuden 
periaatteen mukaisesti ja siten, että 
otetaan asianmukaisesti huomioon 
sitoumukset, joita Euroopan unioni ja sen 
jäsenvaltiot ovat tehneet osana 
kansainvälisiä kauppasopimuksia ja 
etenkin WTO:ssa.

(Tarkistukset 59 ja 419 – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Koska REACH-järjestelmän ulkopuolelle jää huomattava määrä kemikaaleja ja käyttötapoja 
– mukaan lukien noin 70 000 ainetta, joiden vuosittainen tuotanto on alle tonni – tarvitaan 
yleisen huolehtimisvelvollisuuden periaatetta, jotta tehtäisiin selväksi, että alan yrityksillä on 
vastuu KAIKKIEN kemikaalien turvallisesta käsittelystä ja käytöstä. Periaate on tarkoitettu 
koskemaan kaikkia aineita (riippumatta tuotantomääristä), ja se merkitsee, että yritysten 
odotetaan REACH-järjestelmän erityisten säännösten lisäksi noudattavan yrittäjille kuuluvaa 
perustavaa laatua olevaa sosiaalista, taloudellista ja ympäristövastuuta. Tällaiset 
erityissäännökset takaavat yritykselle myös oikeusvarmuuden niiden toteuttaessa 
huolehtimisvelvollisuutta.

Tarkistus 6
1 ARTIKLAN 1 KOHDAN 3 A–C KOHTA (uusi)

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

(Tarkistus 364 – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Tarkistuksella lisätään huolehtimisvelvollisuuden periaate.

Tarkistus 7
7 ARTIKLAN 7 A KOHTA (uusi)

7 a. Kemikaalivirasto antaa suuntaviivat 
tuotteiden tuottajien ja maahantuojien
sekä toimivaltaisten viranomaisten 
auttamiseksi.

(Tarkistus 88 (partially) – ensimmäinen käsittely )

Perustelu

Tuotteiden sisältämien aineiden rekisteröimistä ja niistä ilmoittamista koskevien säännösten 
täytäntöönpano helpottuisi, mikäli vahvistettaisiin niitä koskevia asianmukaisia suuntaviivoja.

Tarkistus 8
8 A ARTIKLA (uusi)

8 a artikla
Eurooppalainen laatumerkki

Komissio esittää ...* mennessä Euroopan
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
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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.

(Tarkistus 90 – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

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

Tarkistus 9
13 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 A ALAKOHTA (uusi)

Näitä menetelmiä tarkistetaan ja 
parannetaan säännöllisesti, jotta voidaan 
vähentää selkärankaisilla tehtäviä testejä 
sekä kokeisiin käytettävien eläinten 
määrää. Erityisesti jos ECVAM julistaa 
vaihtoehtoisen testausmenetelmän 
validoiduksi ja valmiiksi 
säännönmukaista hyväksyntää varten, 
kemikaaliviraston on 14 päivän kuluessa 
esitettävä ehdotus päätökseksi, jolla 
tarkistetaan tämän asetuksen kyseisiä 
liitteitä 130 artiklassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti siten, että 
eläinkoemenetelmä korvataan 
vaihtoehtoisella menetelmällä.

(Tarkistus 108 – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Kun ECVAM on validoinut vaihtoehtoisen testausmenetelmän olisi testausmenetelmät 
saatettava automaattisesti ajan tasalle.

Tarkistus 10
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14 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

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

Niiden aineiden osalta, joita valmistetaan 
tai tuodaan maahan vähemmän kuin 
10 tonnia vuodessa suoritetaan 
kemikaaliturvallisuusarviointi, mikäli 
kyseinen aine täyttää liitteessä III 
vahvistetun kriteerin (a).

(Tarkistukset 110 ja 387 (muutettu) – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Rajoitusta, jonka mukaan turvallisuusarviointi on tehtävä ainoastaan, jos ainetta on 
10 tonnia tai enemmän, ei voida hyväksyä, sillä tämä merkitsisi ensinnäkin sitä, että kaksi 
kolmasosaa REACH-asetuksen piiriin kuuluvista aineista olisi sellaisia, joita koskevia, 
rekisteröinnin yhteydessä annettuja tietoja ei arvioitaisi siltä kannalta, miten ne vaikuttavat 
ihmisten terveyteen ja ympäristöön eikä niissä olevista vaarallisista aineista olisi myöskään 
altistumista koskevia tietoja. Ilman altistumista koskevia tietoja, työntekijöiden ja kuluttajien 
suojelemiseksi soveltuvien riskinhallintakeinojen määrittäminen olisi lähestulkoon 
mahdotonta. Ottaen kuitenkin huomioon 1–10 tonnia vuodessa valmistetuille aineille asetetut 
erityiskriteerit kyseisille aineille on tehtävä kemikaaliturvallisuusarviointi vain tapauksissa, 
joissa on todennäköistä, että ne osoittautuvat syöpää tai perimän muutoksia aiheuttaviksi tai 
lisääntymiselle vaarallisiksi.

Tarkistus 11
14 ARTIKLAN 7 A–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.
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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 
yhteydessä.

(Tarkistus 112 – ensimmäinen käsittely)

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 12
23 A ARTIKLA (uusi)

23 a artikla
Ilmoitus aikomuksesta olla 

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

(Tarkistus 121 – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Jatkokäyttäjät ovat huolissaan siitä, että joitakin aineita, mahdollisesti hyvinkin suuri määrä 
aineita, ei rekisteröidä kustannussyistä, millä olisi kielteinen vaikutus heidän 
liiketoimintaansa. He eivät voi varautua kyseiseen tilanteeseen asianmukaisesti, koska he 
eivät saa tietää siitä ennen kuin rekisteröimisen määräaika on kulunut jo umpeen. Säännös, 
jolla valmistajat ja maahantuojat vaaditaan ilmoittamaan asiasta etukäteen, antaisi 
jatkokäyttäjille mahdollisuuden neuvotella valmistajien ja maahantuojien kanssa. 
Jatkokäyttäjät saattaisivat hyvinkin olla valmiita maksamaan korkeamman hinnan 
välttyäkseen maksamasta uudelleenjärjestelyistä aiheutuvia kustannuksia, jotka ovat vielä 
korkeammat ja välttääkseen siten aineen poisvetämisen.

Tarkistus 13
27 ARTIKLAN 6 KOHTA

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

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

Aiemman rekisteröijän (aiempien 
rekisteröijien) kyseisen tutkimuksen 
todellisten kustannusten jakaminen 
lasketaan tavalla, joka on suhteessa 
kunkin osapuolen tuotanto- ja 
tuontimäärään.
Kun alkuperäiset kokonaiskustannukset 
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on jo jaettu kahden tai useamman 
rekisteröijän kesken, jokainen myöhempi 
rekisteröijä (rekisteröijät) maksaa 
(maksavat) kullekin rekisteröijälle 
oikeudenmukaisen osuuden 
rekisteröinnin kustannuksista.

(Tarkistus 134 (osittain) – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Luodaan menettely, jolla testien alkuperäiset kustannukset jaetaan oikeudenmukaisesti 
rekisteröijien lukumäärästä ja myöhempien rekisteröintien ajoituksesta riippumatta.

Tarkistus 14
28 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Jokaisen, jolla on hallussaan jostakin 
aineesta tutkimuksia tai tietoja, jotka on 
saatu selkärankaisilla eläimillä tehdyin 
kokein, on toimitettava tiedot virastolle 
viimeistään 18 kuukautta ennen 
23 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
määräajan umpeutumista.

(Tarkistus 140 – ensimmäinen käsittely)

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 15
28 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Mikäli 2 kohdassa tarkoitettu 
määräaika on päättynyt,
kemikaaliviraston on 
ennakkorekisteröimättömän aineen 
jatkokäyttäjän pyynnöstä hyväksyttävä 
kenen tahansa alkuperäistä 
tavarantoimittajaa lukuun ottamatta 
jatkokäyttäjälle tekemä jälki-ilmoitus 
ainerekisteriin kuuden kuukauden 
kuluessa rekisterin julkaisemisesta. Jälki-
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ilmoituksen ansiosta mahdollinen 
rekisteröijä saa hyödyntää II osaston 
5 luvussa tarkoitettua 
siirtymäjärjestelmää.

(Tarkistus 369/muutettu (osittain) – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Tarkistuksella annetaan aineiden ennakkorekisteröinnille kuusi kuukautta lisää aikaa, kun 
jatkokäyttäjä sitä pyytää.

Tarkistus 16
28 ARTIKLAN 4 A KOHTA (uusi)

2 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 kunkin 
osapuolen tuotantomääriin suhteutetulla 
osuudella. Jokaisen, joka saa 2 kohdassa 
säädetyn määräajan jälkeen haltuunsa 
jostakin aineesta tutkimustuloksia tai 
muita tietoja, jotka on saatu 
selkärankaisilla eläimillä tehdyin kokein, 
on toimitettava tiedot virastolle.

(Tarkistus 143 – ensimmäinen käsittely)

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 17
30 ARTIKLAN 1 KOHDAN 2 ALAKOHTA

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

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

(Tarkistus 150 (osittain) – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Tarkistuksella luodaan menetelmä, jolla jaetaan oikeudenmukaisesti testien alkuperäiset 
kustannukset 27 artiklaa koskevien vastaavien muutosten mukaisella tavalla.

Tarkistus 18
31 ARTIKLAN 1 KOHDAN B A ALAKOHTA (uusi)

b) jos aine on hitaasti hajoava, eläviin 
kudoksiin kertyvä ja myrkyllinen tai 
erittäin hitaasti hajoava ja erittäin 
voimakkaasti eläviin kudoksiin kertyvä 
liitteessä XIII esitettyjen perusteiden 
mukaisesti.

b) jos aine on hitaasti hajoava, eläviin 
kudoksiin kertyvä ja myrkyllinen tai 
erittäin hitaasti hajoava ja erittäin 
voimakkaasti eläviin kudoksiin kertyvä 
liitteessä XIII esitettyjen perusteiden 
mukaisesti.
c) jos aine on yksilöity 56 artiklan 
f kohdan mukaisesti.
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(Muutettu tarkistus 157 – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Käyttöturvallisuustiedotteiden avulla ainetta koskevat tiedot välitetään toimitusketjussa 
REACH-järjestelmän vaatimusten mukaisesti. Niiden aineiden joukkoa, jotka vaativat 
käyttöturvallisuustiedotetta, on laajennettava siten, että lupamenettelyä koskevassa 
56 artiklassa mainitut erityistä huolta aiheuttavat aineet sisällytetään niihin.

Tarkistus 19
31 ARTIKLAN 9 A KOHTA (uusi)

9 a. Komissio organisoi 
käyttöturvallisuustiedotteiden 
vähimmäisvaatimusten teknisten ohjeiden 
kehittämisen, jotta kaikille toimijoille 
toimitusketjussa sekä taaksepäin että 
eteenpäin annetaan selkeitä ja 
asianmukaisia tietoja.

(Tarkistus 162 – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Käyttöturvallisuustiedotteet (SDS) voivat olla hyviä välineitä, joilla tietoja toimitetaan 
toimitusketjussa sekä taaksepäin että eteenpäin, sekä aineiden että valmisteiden 
toimitusketjussa. SDS:t täyttävät kuitenkin tarkoituksensa vain jos ne on täytetty 
asianmukaisesti. Näin ollen komission olisi kehitettävä tekniset ohjeet, jotka sisältävät SDS:n 
laatimista koskevat vähimmäisvaatimukset.

Tarkistus 20
32 ARTIKLAN 4 KOHTA

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

Poistetaan.
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Perustelu

Kaikki säännökset, jotka liittyvät velvoitteeseen antaa tietoja tuotteissa olevista aineista olisi 
koottava samaan artiklaan (katso uusi 33 a artikla).

Tarkistus 21
33 A ARTIKLA (uusi)

33 a artikla
Velvollisuus antaa tietoa tuotteiden 

sisältämistä aineista
1. Liitteessä XIV luetellun aineen tai 
kyseistä ainetta sisältävän valmisteen tai 
tuotteen valmistajan tai maahantuojan on 
jatkokäyttäjän pyynnöstä annettava kaikki 
kohtuudella vaadittavat tiedot aineen 
vaikutuksista ihmisten terveyteen tai 
ympäristöön pyynnössä ilmaistun 
toiminnan ja käyttötarkoituksen 
yhteydessä.
2. Edellä 1 kohdassa määritelty 
ilmoitusvelvollisuus koskee soveltuvin 
osin toimitusketjun alkupäätä.
3. Jatkokäyttäjien, jotka lisäävät johonkin 
tuotteeseen ainetta tai valmistetta, josta 
vaaditaan käyttöturvallisuustiedote, ja 
niiden, jotka myöhemmin käsittelevät 
tuotetta tai jalostavat sitä, on toimitettava 
käyttöturvallisuustiedote tuotteen tai sen 
johdannaisen kaikille vastaanottajille, 
kuluttajia lukuun ottamatta.
Kuluttajilla on oikeus pyytää valmistajalta 
tai maahantuojalta tietoa tämän 
valmistaman tai maahantuoman tuotteen 
sisältämistä aineista.
Valmistajien tai maahantuojien on 
pyynnöstä ja 15 työpäivän kuluessa 
tarjottava yksittäiselle kuluttajalle 
mahdollisuus saada maksutta 
yksityiskohtaista tietoa näiden 
valmistamiin tai maahantuomiin 
tuotteisiin sisältyvien aineiden 
turvallisuudesta ja käytöstä.
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(Tarkistukset 166 ja 366 – ensimmäinen käsittely)

Perustelu
Tuotteiden valmistajien, maahantuojien ja kuluttajien olisi pystyttävä selvittämään, sisältyykö 
lopputuotteeseen tiettyjä aineita, ja etsimään tarvittaessa turvallisempia vaihtoehtoja.

Sellaisenaan, valmisteissa tai tuotteissa käytettäviä vaarallisia (luvallisia) aineita koskevaa
tietoa on jaettava tuotantoketjun välityksellä (taakse- ja eteenpäin), jotta yritykset voivat 
ryhtyä asianmukaisiin toimiin ja tehdä tietoisia päätöksiä. Jatkokäyttäjien oikeudet saada 
tietoja ovat äärimmäisen tärkeitä asiakkaiden luottamuksen ja hyvän tahdon ilmapiirin 
uudelleen rakentamiseksi.

Tarkistus 22
39 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

2 a. Eläinkokeiden päällekkäisyyksien 
estämiseksi 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 ja 
ilmoitettava kemikaalivirastolle, pitääkö 
se ehdotetun kokeen suorittamista 
vastaanotettujen kommenttien perusteella 
kuitenkin tarpeellisena, ja millä 
perusteilla.

(Tarkistus 176 – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Olisi otettava huomioon kaikki asiaan liittyvät huomiot ja tiedot, joilla voidaan vähentää 
eläinkokeita.

Tarkistus 23
39 ARTIKLAN 1 B KOHTA (uusi)

1 b. Euroopan vaihtoehtoisten 
tutkimusmenetelmien keskusta 
ECVAM:ia on kuultava ennen 2 kohdassa 
mainitun, selkärankaisilla eläimillä 
tehtäviä kokeita sisältävästä ehdotuksesta 
tehtävän päätöksen tekemistä.
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(Tarkistus 177 – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Koska vaihtoehtoisten testausmenetelmien kehittäminen etenee vauhdilla, olisi varmistettava, 
että asiantuntijoilla on riittävästi tietoa ja kokemusta arvioidessaan testausehdotuksia 
eläinkokeiden välttämiseksi ja kustannusten säästämiseksi.

Tarkistus 24
59 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Komissio tekee lupahakemuksia 
koskevat päätökset tämän osaston 
mukaisesti.

1. Komissio tekee lupahakemuksia 
koskevat päätökset tämän osaston 
mukaisesti. Kyseisiä päätöksiä tehtäessä 
on noudatettava ennalta varautumisen 
periaatetta.

(Tarkistus 231 – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan mieleen, että kyseisenlaiset päätökset on tehtävä ennalta 
varautumisen periaatetta noudattaen.

Tarkistus 25
64 ARTIKLA

Luvanhaltijoiden velvollisuus Velvollisuudet tiedottaa aineista, joille 
lupaa haetaan

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

Kaikki aineet joko sellaisenaan tai 
valmisteessa tai tuotteessa käytettynä, 
jotka ovat 63 artiklassa esitettyjen 
vaatimusten mukaisia, on merkittävä ja 
niihin on aina liitettävä 
käyttöturvallisuustiedote. Merkinnän on 
sisällettävä:

a) aineen nimi,
b) tieto siitä, että aine sisältyy liitteeseen 
XIV, ja
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c) kaikki erityiset käyttötarkoitukset, joita 
varten aineelle on myönnetty lupa.

(Tarkistus 246 – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Teksti on näin kattavampi.

Tarkistus 26
72 ARTIKLA

1. Jos 67 artiklassa säädetyt edellytykset 
täyttyvät, komissio valmistelee liitettä 
XVII koskevan muutosehdotuksen kolmen 
kuukauden kuluessa sosioekonomisesta 
analyysista vastaavan komitean lausunnon 
vastaanottamisesta tai, jos kyseinen 
komitea ei anna lausuntoa, viimeistään 
70 artiklassa vahvistetun määräajan 
päättyessä, sen mukaan kumpi näistä 
ajankohdista on aiempi.

1. Jos kyseessä on liitteellä XVII jo 
säännelty aine ja jos 67 artiklassa säädetyt 
edellytykset täyttyvät, komissio 
valmistelee liitettä XVII koskevan 
muutosehdotuksen kolmen kuukauden 
kuluessa sosioekonomisesta analyysista 
vastaavan komitean lausunnon 
vastaanottamisesta tai, jos kyseinen 
komitea ei anna lausuntoa, viimeistään 
70 artiklassa vahvistetun määräajan 
päättyessä, sen mukaan kumpi näistä 
ajankohdista on aiempi.

Jos muutosehdotus poikkeaa alkuperäisestä 
ehdotuksesta tai jos siinä ei oteta huomioon 
kemikaaliviraston lausuntoja, komissio 
antaa liitteenä yksityiskohtaisen 
selvityksen eroavaisuuksien syistä.

Jos muutosehdotus poikkeaa alkuperäisestä 
ehdotuksesta tai jos siinä ei oteta huomioon 
kemikaaliviraston lausuntoja, komissio 
antaa liitteenä yksityiskohtaisen 
selvityksen eroavaisuuksien syistä.

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

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

2 a. Jos kyseessä on aine, jota ei ole vielä 
säännelty liitteellä XVII, komissio tekee 
tässä tapauksessa edellä 1 kohdassa 
määritellyn aikarajan kuluessa 
ehdotuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle liitteen XVII muuttamisesta.

(Tarkistus 251 (osittain) – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Voimassa olevan direktiivin 76/769/ETY mukaisesti Euroopan parlamentti ja neuvosto 
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osallistuvat kemikaalien tiettyjä rajoituksia koskevien päätösten tekemiseen, kuten ftalaattien 
käytön kieltämiseen tietyissä leikkikaluissa. Tarkistuksella pyritään säilyttämään tämä 
käytäntö eikä lisäämään komission valtaa.

Tarkistus 27
75 ARTIKLAN 1 KOHDAN D A ALAKOHTA (uusi)

(d a) komitea, joka käsittelee 
vaihtoehtoisia koemenetelmiä ja joka 
vastaa sellaisen yhdistetyn strategian 
kehittämisestä ja täytäntöönpanosta, jolla 
nopeutetaan eläinkokeita korvaavien 
menetelmien kehittämistä, validointia ja 
hyväksymistä sekä varmistetaan niiden 
käyttö älykkäässä vaiheittaisessa 
riskinarvioinnissa tämän asetuksen 
vaatimusten täyttämiseksi. Komitea vastaa 
rekisteröintimaksuista saatujen varojen 
ohjaamisesta vaihtoehtoisiin 
koemenetelmiin. Komitea koostuu 
EVCAM:ia, eläinsuojelujärjestöjä ja 
muita asiaankuuluvia sidosryhmiä 
edustavista asiantuntijoista.
Komitea tekee joka vuosi raportin, jonka 
kemikaalivirasto esittää Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ja jossa 
kerrotaan, miten on edistytty eläinkokeita 
korvaavien menetelmien kehittämissä, 
validoinnissa ja hyväksymisessä, niiden 
käytössä älykkäissä vaiheittaisessa 
riskinarvioinnissa tämän asetuksen 
vaatimusten täyttämiseksi ja 
vaihtoehtoisiin koemenetelmiin 
tarkoitettujen varojen määrissä ja 
jakelussa;

(Tarkistus 257 – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Liittyy johdanto-osan 92 kappaletta koskeviin tarkistuksiin. Tämän asetuksen tavoitteena on 
edistää sitä, että muilla kuin eläimillä tehtävä testaus sisällytetään kemikaaliviraston 
toimeksiantoon ja työhön sen tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi. Vaihtoehtoisten 
koemenetelmien kehittämisen, validoinnin, hyväksymisen ja käytön esteinä on usein strategian 
ja koordinoinnin puute. Tästä syystä kemikaalivirastolla olisi oltava komitea, joka koostuu 
vaihtoehtoisten koemenetelmien alan asiantuntijoista, joilla on tehtävänään kehittää ja panna 
täytäntöön tällainen strategia ja varmistaa, että vaihtoehtoisia koemenetelmiä käytetään 
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älykkäässä ja joustavassa riskinarvioinnissa mahdollisuuksien mukaan elinkokeiden 
välttämiseksi ja kustannusten säästämiseksi. Komitean on myös ohjattava varoja 
vaihtoehtoisiin koemenetelmiin ja tehtävä vuosittain raportti siitä, miten avoimuuden 
varmistamisessa on edistytty.

Tarkistus 28
76 ARTIKLAN 2 KOHDAN G A ALAKOHTA (uusi)

(g a) luettelon julkaiseminen viimeistään 
vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta viraston verkkosivuilla 
aineista, jotka on yksilöity täyttävän 
56 artiklassa tarkoitetut perusteet. 
Luetteloa päivitetään määräajoin;

(Tarkistus 263 g d alakohta – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Niiden aineiden luettelo, jotka täyttävät luvan saamiselle asetetut kriteerit, olisi julkistettava.

Tarkistus 29
76 ARTIKLAN 3 KOHDAN C ALAKOHTA

c) lausunnon laatiminen komission 
pyynnöstä kaikista muista kysymyksistä, 
jotka koskevat sellaisenaan, valmisteessa 
tai esineessä esiintyvien aineiden 
turvallisuutta.

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

(Tarkistus 260 f alakohta – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Parlamentilla tulisi myös olla oikeus pyytää lausuntoja virastolta, kuten se voi tehdä 
esimerkiksi EFSA:n tapauksessa.

Tarkistus 30
76 ARTIKLAN 4 KOHDAN D ALAKOHTA

d) täytäntöönpanon valvontastrategioiden 
sekä täytäntöönpanon valvonnan parhaiden
käytäntöjen yksilöinti;

d) täytäntöönpanon valvontastrategioiden 
sekä täytäntöönpanon valvonnan 
vähimmäisperusteiden yksilöinti 
kiinnittäen erityistä huomiota pk-
yrityksille tyypillisiin ongelmiin;
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(Tarkistus 262 d alakohta) – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Erityisesti pk-yrityksiä olisi autettava REACH-asetuksen täytäntöönpanon valvomisessa.

Tarkistus 31
78 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Hallintoneuvosto koostuu yhdestä 
kunkin jäsenvaltion edustajasta ja enintään 
kuudesta komission nimittämästä 
edustajasta sekä kahdesta Euroopan 
parlamentin nimittämästä edustajasta.

Kukin jäsenvaltio nimeää jäsenen 
hallintoneuvostoon. Neuvosto nimittää 
näin nimetyt jäsenet.

Tämän lisäksi komissio nimittää 
hallintoneuvoston jäseniksi neljä 
sidosryhmiä (teollisuus-, kuluttaja-, 
työntekijä- ja ympäristönsuojelujärjestöt) 
edustavaa henkilöä, joilla ei ole 
äänioikeutta.
Hallintoneuvoston jäsenet on nimitettävä 
siten, että turvataan mahdollisimman 
korkea pätevyyden taso, laaja-alainen 
relevantti erityisosaaminen ja 
(vaikuttamatta näihin ominaispiirteisiin) 
mahdollisimman laaja maantieteellinen 
jakautuminen Euroopan unionissa.

(Tarkistus 267 (muutettu) – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Tarkistuksella vahvistetaan parlamentin perinteinen kanta hallintoneuvoston kokoonpanosta 
ja nimittämisjärjestelyistä Euroopan lääkevirastossa käytetyn mallin mukaisesti. 
Sidosryhmien edustajien lukumäärä lisätään kolmesta neljään, jotta kaikki asiaankuuluvat 
alat voidaan ottaa mukaan.

Tarkistus 32
78 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Jäsenten toimikausi on neljä vuotta. 
Sama henkilö voidaan nimittää 
hallintoneuvoston jäseneksi kerran 
uudelleen. Ensimmäistä toimikautta varten 
komissio osoittaa kuitenkin puolet 

3. Jäsenten toimikausi on neljä vuotta. 
Sama henkilö voidaan yhden kerran 
nimittää uudelleen hallintoneuvoston 
jäseneksi. Ensimmäistä toimikautta varten 
komissio ja Euroopan parlamentti



PR\606611FI.doc 25/40 PE 371.746v01-00

FI

nimittämistään jäsenistä ja neuvosto 
osoittaa 12 nimittämistään jäsenistä, joiden 
osalta tämä kausi on kuusi vuotta.

osoittavat kuitenkin puolet nimittämistään 
jäsenistä ja neuvosto osoittaa 
12 nimittämistään jäsenistä, joiden osalta 
tämä kausi on kuusi vuotta.

(Tarkistus 360 muutettu – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Johdonmukaisuuden säilyttämiseksi 78 artiklan 1 kohtaa koskevaan tarkistukseen nähden.

Tarkistus 33
78 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)

3 a. Komission laatima luettelo, johon on 
liitetty tarvittavat tausta-asiakirjat, 
toimitetaan Euroopan parlamentille. 
Kolmen kuukauden kuluessa 
tiedonannosta Euroopan parlamentti voi 
toimittaa näkemyksensä harkittavaksi 
neuvostolle, joka tämän jälkeen nimittää 
hallintoneuvoston.

(Tarkistus 1037 – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Euroopan parlamentin osallistumista hallintoneuvoston nimittämiseen olisi helpotettava.

Tarkistus 34
79 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Valitun puheenjohtajan on 
esittäydyttävä Euroopan parlamentissa.

(Tarkistus 269 – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Demokratian ja vastuuvelvollisuuden vahvistamiseksi Euroopan parlamentilla pitäisi olla 
mahdollisuus tutustua puheenjohtajaan ja hänen ohjelmaansa.

Tarkistus 35
82 ARTIKLAN 1 KOHTA
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1. Kemikaalivirastoa johtaa sen pääjohtaja, 
joka suorittaa tehtävänsä yhteisön edun 
mukaisesti ja riippumattomana mistään 
erityisistä eduista.

1. Kemikaalivirastoa johtaa sen pääjohtaja.

(Tarkistus 272 – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Selvyyden vuoksi kaikki kemikaaliviraston muodostavien osien riippumattomuutta koskevat 
säännökset on esitetty yhdessä ainoassa artiklassa (ks. 87 artiklaan tehty tarkistus).

Tarkistus 36
82 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.

(Tarkistus 273 – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Näin palautetaan Euroopan parlamentin perinteinen näkökanta suhteista virastoihin.

Tarkistus 37
82 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.

(Tarkistus 276 – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Näin palautetaan Euroopan parlamentin perinteinen näkökanta suhteista virastoihin.

Tarkistus 38
83 ARTIKLAN 1 KOHTA
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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.

(Tarkistus 277 – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Liittyy 83 artiklan 2 kohtaa koskevaan tarkistukseen.

Tarkistus 39
83 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 ALAKOHTA

2. Hallintoneuvosto nimittää 
kemikaaliviraston pääjohtajan ansioiden, 
todistuksin osoitettujen hallinnollisten ja 
johtamistaitojen sekä 
kemikaaliturvallisuuden tai kemikaalien 
sääntelyn alalta hankitun asianmukaisen 
kokemuksen perusteella. Hallintoneuvosto 
tekee päätöksensä kaikkien äänivaltaisten 
jäsentensä kahden kolmasosan äänten 
enemmistöllä.

1. 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 
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.

(Tarkistus 278 – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Näin palautetaan pääjohtajan nimitysmenettelyä koskeva parlamentin perinteinen näkökanta 
(jonka neuvosto hyväksyi Euroopan elintarviketurvallisuusviraston ja Euroopan lääkeviraston 
yhteydessä).
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Tarkistus 40
84 ARTIKLAN 1–7 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 mutta enintään kaksi 
jäsentä jokaisen ehdokkaita nimenneen 
jäsenvaltion ehdokkaista. Jäsenet 
nimitetään sen aseman ja kokemuksen 
perusteella, joka heillä on 76 artiklan 
3 kohdassa täsmennettyjen tehtävien 
suorittamisesta.

1. Kunkin jäsenvaltion on nimitettävä yksi 
jäsen riskien ja vaihtoehtojen 
arviointikomiteaan. 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.

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 
mutta enintään kaksi jäsentä jokaisen 
ehdokkaita nimenneen jäsenvaltion 
ehdokkaista. Jäsenet nimitetään sen aseman 
ja kokemuksen perusteella, joka heillä on 
76 artiklan 3 kohdassa täsmennettyjen 
tehtävien suorittamisesta.

2. Kunkin jäsenvaltion on nimitettävä yksi 
jäsen sosioekonomisesta analyysista 
vastaavaan komiteaan. Jäsenet nimitetään 
sen aseman ja kokemuksen perusteella, 
joka heillä on kemiallisten aineiden 
sääntelyn alalla, ja/tai sosioekonomista 
analyysia koskevan asiantuntemuksen 
perusteella.

3. Kunkin jäsenvaltion on nimitettävä yksi 
jäsen jäsenvaltioiden komiteaan.

3. Kunkin jäsenvaltion on nimitettävä yksi 
jäsen jäsenvaltioiden komiteaan.

4. Komiteoiden on pyrittävä siihen, että 
niiden jäsenillä on laaja asiaankuuluva 
asiantuntemus. Kukin komitea voi tämän 
vuoksi nimittää enintään viisi lisäjäsentä, 
jotka valitaan erityisen pätevyyden 
perusteella.

4. Komiteoiden on pyrittävä siihen, että 
niiden jäsenillä on laaja asiaankuuluva 
asiantuntemus. Kukin komitea voi tämän 
vuoksi nimittää enintään viisi lisäjäsentä, 
jotka valitaan erityisen pätevyyden 
perusteella.

Komiteoiden jäsenten toimikausi on kolme 
vuotta ja se voidaan uusia.

Komiteoiden jäsenten toimikausi on kolme 
vuotta ja se voidaan uusia.

Hallintoneuvoston jäsenet eivät voi olla 
komiteoiden jäseniä.

Hallintoneuvoston jäsenet eivät voi olla 
komiteoiden jäseniä.

Komiteoiden jäsenten apuna voi olla 
tieteen, tekniikan tai sääntelyyn liittyvien 

Komiteoiden jäsenten apuna voi olla 
tieteen, tekniikan tai sääntelyyn liittyvien 
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kysymysten asiantuntijoita. kysymysten asiantuntijoita.
Kemikaaliviraston pääjohtajalla tai hänen 
edustajallaan ja komission edustajilla on 
oikeus osallistua kaikkiin komiteoiden 
kokouksiin ja kaikkiin kemikaaliviraston 
tai sen komiteoiden koolle kutsumiin 
työryhmiin tarkkailijoina. Myös 
sidosryhmiä voidaan tarvittaessa kutsua 
osallistumaan kokouksiin tarkkailijoina 
komitean jäsenten tai hallintoneuvoston 
pyynnöstä.

xxx Kemikaaliviraston pääjohtajalla tai 
hänen edustajallaan ja komission 
edustajilla on oikeus osallistua kaikkiin 
komiteoiden kokouksiin ja kaikkiin 
kemikaaliviraston tai sen komiteoiden 
koolle kutsumiin työryhmiin. Myös 
sidosryhmät voivat osallistua kokouksiin 
tarkkailijoina.

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.

6. Jäsenvaltioiden on tuettava komiteoiden 
jäseniä käytettävissään olevilla tieteellisillä 
ja teknisillä resursseilla. Tätä tarkoitusta 
varten jäsenvaltioiden on annettava 
nimittämilleen komiteoiden jäsenille 
riittävät tieteelliset ja tekniset resurssit. 
Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on autettava komiteoita ja 
niiden työryhmiä.

6. Jäsenvaltioiden on tuettava komiteoiden 
jäseniä käytettävissään olevilla tieteellisillä 
ja teknisillä resursseilla. Tätä tarkoitusta 
varten jäsenvaltioiden on annettava 
nimittämilleen komiteoiden jäsenille 
riittävät tieteelliset ja tekniset resurssit. 
Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on autettava komiteoita ja 
niiden työryhmiä.

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.

(Tarkistus 279 – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Kaikkien jäsenvaltioiden on oltava edustettuina komiteoissa. Sidosryhmien on voitava 
osallistua komiteoiden kokouksiin muutenkin kuin vain kutsusta. Selvyyden vuoksi kaikki 
kemikaaliviraston muodostavien osien riippumattomuutta koskevat säännökset on esitetty 
yhdessä ainoassa artiklassa (ks. 87 artiklaan tehty tarkistus).

Tarkistuksella selkiytetään menettelyä, jolla nimitetään jäsenvaltioiden komitean 
puheenjohtaja.
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Tarkistus 41
85 ARTIKLAN 1 JA 3 KOHTA

1. Kunkin jäsenvaltion on nimitettävä yksi 
jäsen tietojenvaihtofoorumiin kolmen 
vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia. 
Jäsenet on valittava sen aseman ja 
kokemuksen perusteella, joka heillä on 
kemikaalilainsäädännön täytäntöönpanon 
valvonnasta, ja heidän on pidettävä yllä 
asianmukaisia yhteyksiä jäsenvaltioiden 
toimivaltaisiin viranomaisiin.

1. Kunkin jäsenvaltion on nimitettävä yksi 
jäsen tietojenvaihtofoorumiin kolmen 
vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia. 
Jäsenet on valittava sen aseman ja 
kokemuksen perusteella, joka heillä on 
kemikaalilainsäädännön täytäntöönpanon 
valvonnasta, ja heidän on pidettävä yllä 
asianmukaisia yhteyksiä jäsenvaltioiden 
toimivaltaisiin viranomaisiin.

Tietojenvaihtofoorumin on pyrittävä 
siihen, että sillä on laaja asiaankuuluva 
asiantuntemus. Foorumi voi tämän vuoksi 
nimittää enintään viisi lisäjäsentä, jotka 
valitaan erityisen pätevyyden perusteella.

Tietojenvaihtofoorumin on pyrittävä 
siihen, että sillä on laaja asiaankuuluva 
asiantuntemus. Foorumi voi tämän vuoksi 
nimittää enintään viisi lisäjäsentä, jotka 
valitaan erityisen pätevyyden perusteella.

Näiden jäsenten toimikausi on kolme 
vuotta, ja se voidaan uusia.

Näiden jäsenten toimikausi on kolme 
vuotta, ja se voidaan uusia.

Jäsenten apuna tietojenvaihtofoorumissa 
voi olla tieteen tai tekniikan alojen 
asiantuntijoita. Kemikaaliviraston 
pääjohtajalla tai hänen edustajallaan ja 
komission edustajilla on oikeus osallistua 
kaikkiin tietojenvaihtofoorumin ja sen 
työryhmien kokouksiin. Myös sidosryhmiä 
voidaan tarvittaessa kutsua osallistumaan
kokouksiin tarkkailijoina 
tietojenvaihtofoorumin jäsenten tai 
hallintoneuvoston pyynnöstä.

Kemikaaliviraston pääjohtajalla tai hänen 
edustajallaan ja komission edustajilla on 
oikeus osallistua kaikkiin 
tietojenvaihtofoorumin ja sen työryhmien 
kokouksiin. Myös sidosryhmät voivat 
osallistua kokouksiin tarkkailijoina.

Tietojenvaihtofoorumin jäsenet eivät voi 
kuulua hallintoneuvostoon.

2. Jäsenvaltioiden nimittämät 
tietojenvaihtofoorumin jäsenet varmistavat, 
että tietojenvaihtofoorumin tehtävät ja 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten toiminta koordinoidaan 
asianmukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden nimittämät 
tietojenvaihtofoorumin jäsenet varmistavat, 
että tietojenvaihtofoorumin tehtävät ja 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten toiminta koordinoidaan 
asianmukaisesti.

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 

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

(Tarkistus 280 – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Sidosryhmien on voitava osallistua komiteoiden kokouksiin muutenkin kuin vain kutsusta. 
Selvyyden vuoksi kaikki kemikaaliviraston muodostavien osien riippumattomuutta koskevat 
säännökset on esitetty yhdessä ainoassa artiklassa (ks. 87 artiklaan tehty tarkistus).

Tarkistus 42
86 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jos komitean tehtävänä on 76 artiklan 
mukaisesti tehdä päätös, antaa lausunto tai 
tarkastella, onko jäsenvaltion toimittama 
asiakirja-aineisto liitteen XV 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.

1. Jos komitean tehtävänä on 76 artiklan 
mukaisesti antaa lausunto tai tarkastella, 
onko jäsenvaltion toimittama asiakirja-
aineisto liitteen XV 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 
vaarantaa 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.

(Tarkistus 281 – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Selvyyden vuoksi kaikki kemikaaliviraston muodostavien osien riippumattomuutta koskevat 
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säännökset on esitetty yhdessä ainoassa artiklassa (ks. 87 artiklaan tehty tarkistus).

Tarkistus 43
87 ARTIKLA

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 
samoin kuin ilmoituksen 
etunäkökohdistaan, joiden voidaan katsoa 
heikentävän heidän riippumattomuuttaan. 
Kyseiset ilmoitukset tehdään kirjallisesti 
vuosittain.

2. Hallintoneuvoston jäsenillä, 
pääjohtajalla, komiteoiden jäsenillä, 
tietojenvaihtofoorumin jäsenillä, 
valituslautakunnan jäsenillä, 
asiantuntijoilla sekä tieteellisillä ja 
teknisillä neuvonantajilla ei saa olla 
kemianteollisuuteen liittyviä 
henkilökohtaisia taloudellisia tai muita 
etuja, jotka saattaisivat 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, johon yleisöllä on oikeus 
tutustua kemikaalivirastolle osoitetusta 
pyynnöstä.
Jäsenvaltioiden on pidättäydyttävä 
antamasta riskien ja vaihtoehtojen 
arviointikomitean, sosioekonomisesta 
analyysista vastaavan komitean, 
tietojenvaihtofoorumin tai 
valituslautakunnan jäsenille tai näiden 
tieteellisille ja teknisille neuvonantajille ja 
asiantuntijoille ohjeita, jotka ovat 
ristiriidassa näiden henkilöiden tehtävien 
kanssa tai kemikaaliviraston tehtävien, 
vastuualueiden tai riippumattomuuden 
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kanssa.
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 
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 vaarantavan heidän 
riippumattomuuttaan esityslistalla olevien 
asioiden käsittelyssä. Etunäkökohdista 
ilmoittanut henkilö ei saa osallistua 
kyseisiä esityslistan kohtia koskevaan 
keskusteluun eikä äänestykseen. Kyseiset 
ilmoitukset ovat julkisia.

(Tarkistus 285 – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Näin palautetaan komiteoiden ja johtokuntien jäsenten riippumattomuutta, heidän 
taloudellisia etuja ja epäsuoria etuja asianomaisella alalla koskeva parlamentin perinteinen 
näkökanta (jonka neuvosto hyväksyi Euroopan elintarviketurvallisuusviraston ja Euroopan 
lääkeviraston yhteydessä).

Tarkistus 44
88 ARTIKLAN 3 KOHDAN 1 ALAKOHTA

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

3. Hallintoneuvosto nimittää 
puheenjohtajan, muut jäsenet ja heidän 
varajäsenensä hakijoiden luettelosta, jota 
komissio on ehdottanut Euroopan 
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.



PE 371.746v01-00 34/40 PR\606611FI.doc

FI

(Tarkistus 286 – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

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

Tarkistus 45
89 ARTIKLAN 2 JA KOHTA

2. Valituslautakunnan jäsenet ovat 
riippumattomia. Päätöksiä tehdessään 
heitä eivät sido mitkään ohjeet.

Poistetaan.

3. Valituslautakunnan jäsenet eivät saa 
hoitaa muita kemikaaliviraston tehtäviä. 
Jäsenten toimi voi olla osa-aikainen.

3. Valituslautakunnan jäsenet eivät saa 
hoitaa muita kemikaaliviraston tehtäviä.

(Tarkistus 287 – ensimmäinen käsittely)

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 46
90 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Muutosta voidaan hakea 
kemikaaliviraston päätöksiin, jotka on 
tehty 9 artiklan, 20 artiklan, 27 artiklan 
6 kohdan, 30 artiklan 2 ja 3 kohdan,
50 artiklan ja 59 artiklan nojalla.

(Tarkistus 288 – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Johdonmukaisuuden vuoksi olisi lupapäätöksetkin otettava valitusmenettelyn piiriin.

Tarkistus 47
108 ARTIKLA
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Avoimuuden varmistamiseksi 
hallintoneuvosto vahvistaa pääjohtajan 
ehdotuksesta ja komission suostumuksella 
säännöt, joiden mukaisesti sellaisenaan, 
valmisteissa tai esineissä olevien aineiden 
turvallisuutta koskevat, sääntelyyn liittyvät 
tai tieteelliset tai tekniset tiedot, jotka eivät 
ole luottamuksellisia, saatetaan yleisön 
saataville.

Mahdollisimman suuren avoimuuden
varmistamiseksi hallintoneuvosto vahvistaa 
pääjohtajan ehdotuksesta ja komission 
suostumuksella säännöt ja perustaa 
rekisterin, joiden mukaisesti sellaisenaan, 
valmisteissa tai esineissä olevien aineiden 
turvallisuutta koskevat, sääntelyyn liittyvät 
tai tieteelliset tai tekniset tiedot 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.
Esitetyt lupahakemukset, menettelyn 
eteneminen, väliaikaiset päätökset, luvat 
tai muut ehdot tai rajoitukset julkaistaan 
ymmärrettävässä muodossa 
verkkosivuilla.

(Tarkistus 294 – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Näin palautetaan avoimuutta ja oikeutta saada tietoa koskeva parlamentin perinteinen 
näkökanta (jonka neuvosto hyväksyi Euroopan lääkevirastoa koskevan asetuksen yhteydessä).

Tarkistus 48
127 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Edellä 1 kohta ei vaikuta 
jäsenvaltioiden oikeuteen ylläpitää tai 
ottaa käyttöön tiukempia 
suojatoimenpiteitä työntekijöiden suojelua 
koskevan yhteisön lainsäädännön 
mukaisesti, jos 
kemikaaliturvallisuusarviota ei ole 
laadittu aineen käytön osalta tämän 
asetuksen mukaisesti.

(Tarkistus 309 – ensimmäinen käsittely)

Perustelu

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 137 artiklan mukaisesti hyväksyttyjen säännösten 
ei pitäisi estää jäsenvaltioita ylläpitämästä tai ottamasta käyttöön tiukempia 
suojatoimenpiteitä, työntekijöiden suojelua koskevat säännökset mukaan luettuina. Jos 
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kemikaaliturvallisuusarviointi on toteutettu tietyn aineen osalta, voidaan olettaa, että 
työntekijöiden suojelu on varmistettu riittävällä tavalla. Näin ollen ehdotetaan, että muissa 
tapauksissa ei pitäisi rajoittaa jäsenvaltioiden oikeutta ottaa käyttöön tiukempia 
toimenpiteitä.

Tarkistus 49
LIITE XVII, KOHTA 47 A–E (uusi)

Parlamentin tarkistukset

Aineen, aineryhmien tai valmisteen nimitys Rajoitusehdot

47a. Tolueeni
CAS-n:o 108-88-3

Markkinoille saattaminen tai käyttö 
kielletty valmisteiden ainoana aineena tai 
ainesosana 0,1 massaprosentin tai sitä 
suurempina pitoisuuksina yleiseen 
myyntiin tarkoitetuissa sideaineissa ja 
spraymaaleissa.

47b. Triklooribentseeni
CAS-n:o 120-82-1

Markkinoille saattaminen tai käyttö 
kielletty valmisteiden ainoana aineena tai 
ainesosana 0,1 massaprosentin tai sitä 
suurempina pitoisuuksina kaikissa 
käyttötarkoituksissa lukuun ottamatta:
— käyttöä välituotteena synteeseissä, tai
— käyttöä prosessiliuottimena 
kloorausreaktioissa suljetuissa kemian 
sovelluksissa,
tai
— käyttöä 1,3,5-trinitro-
2,4,6-triaminobentseenin (TATB) 
valmistuksessa

47c. Polysykliset aromaattiset hiilivedyt 
(PAH)
1. Bentso(a)pyreeni (BaP)
CAS-n:o 50-32-8
2. Bentso(e)pyreeni (BeP)
CAS-n:o 192-97-2
3. Bentso(a)antraseeni (BaA)
CAS-n:o 56-55-3
4. Kryseeni (CHR)
CAS-n:o 218-01-9

1. Markkinoille ei saa saattaa eikä 
renkaiden valmistuksessa käyttää 
pehmittimiä, jotka sisältävät :
— bentso(a)pyreeniä yli 1 mg/kg, tai 
— kaikkia lueteltuja polysyklisiä 
aromaattisia hiilivetyjä yhteensä yli 
10 mg/kg.
Raja-arvoja katsotaan noudatettavan, jos
PCA-uutetta on vähemmän kuin 
3 painoprosenttia Institute of Petroleumin 
standardilla IP346:1998 mitattuna 
(polysyklisten aromaattisten aineiden 
mittaus käyttämättömissä 
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5. Bentso(b)fluoranteeni (BbFA)
CAS-n:o 205-99-2
6. Bentso(j)fluoranteeni (BjFA)
CAS-n:o 205-82-3
7. Bentso(k)fluoranteeni (BkFA)
CAS-n:o 207-08-9
8. Dibentso(a,h)antraseeni (DBAhA)
CAS-n:o 53-70-3

perusvoiteluöljyissä ja asfalteenittomissa 
raakaöljytisleissä –
dimetyylisulfoksidiuutteen 
valontaitekerroinmenetelmä) edellyttäen, 
että valmistajat tai maahantuojat valvovat 
bentso(a)pyreenin ja lueteltujen 
polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen 
raja-arvojen noudattamista sekä 
mitattujen arvojen vastaavuussuhdetta 
PCA-uutteeseen kuuden kuukauden 
välein tai kunkin suuren toiminnallisen 
muutoksen jälkeen sen mukaan kumpi on 
aikaisempi.
2. Lisäksi markkinoille ei saa saattaa 
renkaita ja 1. tammikuuta 2010 jälkeen 
valmistettuja uusia pinnoitteita, jotka 
sisältävät pehmittimiä, joiden pitoisuudet 
ylittävät 1 kohdassa mainitut raja-arvot.
Raja-arvoja katsotaan noudatettavan, jos 
vulkanoidut kumiseokset eivät ylitä 
0.35 bay proton -prosentin rajaa ISO 
21461 mukaan mitattuna ja laskettuna 
(vulkanoitu kumi – öljyn aromaattisuuden 
mittaus vulkanoiduissa kumiseoksissa).
3. Poikkeuksellisesti 2 kohtaa ei sovelleta 
pinnoitettuihin renkaisiin, jos niiden 
pinnoite ei sisällä pehmittimiä, joiden 
määrä ylittää 1 kohdassa esitetyt rajat.

47d. Seuraavia ftalaatteja (tai muita 
tämän aineen kattavia CAS- ja EINECS-
numeroita): 
di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP)
CAS-n:o 117-81-7 Einecs-n:o 204-211-0
dibutyyliftalaatti (DBP)
CAS-n:o 84-74-2 Einecs-n:o 201-557-4
butyylibentsyyliftalaatti (BBP)
CAS-n:o 85-68-7 Einecs-n:o 201-622-7

Ei saa käyttää aineena eikä valmisteen 
ainesosana yli 0,1 %:n konsentraationa 
pehmitetyn materiaalin massasta osissa, 
joita on leluissa ja lastenhoitotarvikkeissa.
Leluja tai lastenhoitotarvikkeita, joiden 
ftalaattipitoisuus ylittää edellä mainitun 
konsentraatiotason, ei saa saattaa 
markkinoille.

47e. Seuraavia ftalaatteja (tai muita 
tämän aineen kattavia CAS- ja EINECS-
numeroita):
di-isononyyliftalaatti (DINP)
CAS-n:o 28553-12-0 ja 68515-48-0 

Ei saa käyttää aineena eikä valmisteen 
ainesosana yli 0,1 %:n konsentraationa 
pehmitetyn materiaalin massasta osissa, 
joita on leluissa ja lastenhoitotarvikkeissa, 
jotka lapset voivat panna suuhun.
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Einecs-n:o 249-079-5 ja 271-090-9
di-isodekyyliftalaatti (DIDP)
CAS-n:o 26761-40-0 ja 68515-49-1 
Einecs-n:o 247-977-1 ja 271-091-4
di-n-oktyyliftalaatti (DNOP)
CAS-n:o 117-84-0 Einecs-n:o 204-214-7

Leluja tai lastenhoitotarvikkeita, joiden 
ftalaattipitoisuus ylittää edellä mainitun 
konsentraatiotason, ei saa saattaa 
markkinoille.

Edellä mainittujen 47 d ja 47 e kohtien 
soveltamista varten tarkoitetaan 
'lastenhoitotarvikkeella' kaikkia sellaisia 
tuotteita, joiden tarkoitus on helpottaa 
lapsen nukkumista, rentoutumista ja 
syöttämistä tai auttaa lasta imemään.
Komissio arvioi 16. tammikuuta 2010 
mennessä uudelleen 47 d ja 47 e kohtiin 
liittyviä toimia uusien kyseisiä aineita ja 
niitä korvaavia aineita koskevien 
tieteellisten tietojen valossa ja tarvittaessa 
näitä toimia muutetaan vastaavasti.

Perustelu

Liitteessä XVII annettua luetteloa on päivitettävä uusimpien neuvoston ja parlamentin 
hyväksymien rajoitusehtojen huomioon ottamiseksi.
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PERUSTELUT

Neuvoston yhteinen kanta kuvastaa ja joiltakin osin voimistaa sitä oivallista tasapainoa, jonka 
parlamentti saavutti ensimmäisessä käsittelyssä toisaalta Euroopan kemianteollisuuden 
kilpailukyvyn ja toisaalta ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun välillä.

Esittelijä on tyytyväinen tähän lähestymistapaan ja katsoo, että toisessa käsittelyssä voidaan 
päästä sopimukseen, jos neuvosto ja komissio omaksuvat neuvotteluissa aidosti rakentavan 
kannan.

Tätä ajatellen esittelijä pitää välttämättömänä, että keskitytään eräisiin painopisteisiin, jotka 
koskevat asetuksen päämäärää ja joita neuvosto ei ottanut huomioon asianmukaisesti. Lisäksi 
esittelijä varaa oikeuden tuoda esille painoarvoltaan vähäisempiäkin näkökohtia sen mukaan, 
mitä valiokunnassa keskustellaan.

Lisäksi esittelijä aikoo esittää uudelleen joukon tarkistuksia, jotka parlamentti hyväksyi 
suurella enemmistöllä mutta joita neuvosto ei pitänyt tarpeellisena sisällyttää yhteiseen 
kantaan.

Kyseessä on erityisesti tuottajien ja maahantuojien "huolehtimisvelvollisuuden" periaatteen 
vahvistaminen, jotta taataan markkinoille tuotavien aineiden riittävä valvonta sekä niiden 
käytöstä aiheutuvia riskejä koskevien tietojen vaihto ja asianmukainen viestintä.

Toinen sarja tarkistuksia, joihin esittelijä aikoo keskittyä, koskee kemikaaleilla tehtäviä 
eläinkokeita. Erityisesti hän aikoo vahvistaa Euroopan vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien 
keskuksen (ECVAM) roolia sekä suosittaa eläinkokeiden korvaamista vaihtoehtoisella 
menetelmällä, heti kun ECVAM vahvistaa sen tieteellisen pätevyyden. Lisäksi esitetään 
uudelleen tarkistukset, jotka koskevat velvollisuutta toimittaa kemikaalivirastolle tutkimukset 
tai tiedot, jotka koskevat eläinkokeiden avulla tuotettuja aineita, samoin kuin tarkistukset, 
jotka koskevat sitä, miten eläinkokeet voitaisiin välttää, sekä tarkistukset, jotka koskevat 
vaihtoehtoisia koemenetelmiä käsittelevän komitean perustamista.

Esittelijä aikoo lisäksi esittää tarkistuksia, joilla pyritään vahvistamaan sellaisten tarpeellisten 
tietojen vaihtoa, jotka koskevat kemikaalien riskien ja niiden terveys- ja ympäristövaikutusten 
arvioimista. Erityisesti tuodaan uudelleen esille mahdollisuus luoda eurooppalainen 
laatumerkki, jolla merkitään tuotteet, joihin sovelletaan REACH-velvoitteita koko niiden 
tuotantokaaren ajan, ja jolla niiden menekkiä voidaan edistää.

Lisäksi esittelijä pitää välttämättömänä neuvoston yhteisen kannan parantamista esittämällä 
uudelleen tarkistukset, joilla pyritään saamaan järjestelmä helpommaksi hallinnoida, etenkin 
ottaen huomioon pienten ja keskisuurten yritysten ongelmat. Tämän vuoksi esitetään 
tarkistuksia, joissa säädetään pk-yrityksille suunnatuista apu- ja tukimekanismeista sekä 
erityisten jäsenvaltioiden tukitoimien hyväksymisestä.

Lopuksi todettakoon, että esittelijä pitää ensisijaisen tärkeänä parlamentin oikeuksien 
vahvistamista ja sen roolin terävöittämistä kemikaaliviraston perustamisprosessissa ja 
saavutettujen tulosten seurannassa.
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Lisäksi esitetään muita tarkistuksia, jotka koskevat erityiskysymyksiä, joiden osalta esittelijä 
katsoo, että parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä ilmaisema kanta parantaisi ratkaisevasti 
yhteistä kantaa.

Luonnokseen suositukseksi eivät sisälly ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytyt, aineiden 
lupamenettelyä koskevat tarkistukset. Esittelijä katsoo, että yhteiseen kantaan verrattuna 
parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä kanta on tiukempi ja vastaa paremmin 
asetuksen päätavoitetta, eli erittäin ongelmallisten aineiden korvaamista turvallisimmilla 
aineilla tai teknologioilla, ja että se pitäisi siksi palauttaa. Kyseisen kannan ja neuvoston 
kannan välinen ero ei sitä paitsi ole ylittämätön ja näin ollen on sekä mahdollista että 
välttämätöntä löytää kompromissi tämän tärkeän kysymyksen kohdalla. Esittelijä aikoo sen 
vuoksi yhdessä muiden poliittisten ryhmien kanssa arvioida, mikä olisi paras tapa edetä 
sellaisen laajan yhteisymmärryksen saavuttamiseksi, jota voidaan perustella myös komissiolle 
ja neuvostolle.

Esittelijä kuitenkin aikoo esittää kokonaisuudessaan uudelleen parlamentin ensimmäisessä 
käsittelyssä hyväksytty kanta niiden kysymysten osalta, joista ei aloitettu neuvotteluja 
sopimuksen aikaansaamiseksi.


