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I. Sissejuhatus

Pärast ELi kemikaalipoliitika reformi määruse eelnõu esitamist Euroopa Komisjoni poolt 
2003. aasta oktoobris, kaasa arvatud selle kuulamine 19. jaanuaril 2005. aastal, samuti pärast 
seni toimunud diskussioone Euroopa Liidu Nõukogus ja Euroopa Parlamendis, samuti pärast 
arvukaid vestlusi osapooltega tuleb ära märkida suurt üksmeelt selles, et ei kahelda enam uue 
kemikaalipoliitika vajaduses, kuid registreerimise, hindamise, kasutusse lubamise ja piiramise 
süsteemi väljaarendamine on endiselt vaidlusalune teema.

Diskussiooni keskseks punktiks on Euroopa Komisjoni poolt valitud, põhiliselt kogusele 
suunatud lähenemisviis registreerimisel, mis ei võimalda üksikasjalikku riskihindamist. Selles 
kindlaks määratud nõuded on olulise tähtsusega hindamaks, kas taotletav kaitsetase 
kemikaalidest tulenevate võimalike ohtude ja riskide eest on või ei ole (eba)proportsionaalne
tööstuse koormamisega ülemäära komplitseeritud ja kulukate menetlusprotsessidega. 
Lisaks sellele tundub, et pärast senist diskussiooni on põhimõtteliselt lahendamata kaks 
küsimust:

1. Kuidas oleks võimalik vältida, et turult eemaldatakse eelkõige väikestes kogustes 
toodetavad ained ning seega puuduvad need ained just edasiste kasutajate 
tootmisprotsessis, üksnes sellepärast, et nende registreerimine on liiga kallis, ja mitte 
sellepärast, et nad ise on liiga ohtlikud?

2. Kuidas saab toodete importija täita registreerimisnõudeid, kui tal ei ole võimalik saada 
piisavalt täpseid andmeid toodetes sisalduvate ainete kohta?

Tundub vaieldamatu, et senisest rohkem tuleb arvestada väikese ja keskmise suurusega 
ettevõtetele tekkiva koormusega, mis puudutab ühelt poolt neid kui väikesemahuliste 
spetsiaalkemikaalide tootjaid ja teisalt kui REACHi erinevate valdkondade hilisemaid 
kasutajaid.
Kaupade importi käsitlevad eeskirjad tuleb koostada nii, et välditaks Euroopa aatomitööstuse 
edasist ebasoodsat olukorda konkurentsi vallas ega tekiks kahtlusi sobivuse suhtes WTOga.
Lisaks tuleb üheselt selgitada loodava Euroopa Kemikaalide Agentuuri positsioon riiklike 
järelevalveasutuste võrgustikus ning fikseerida Euroopa Parlamendi roll.
Ülimaks eesmärgiks Euroopa Komisjoni poolt välja pakutud, põhiliselt kogusele suunatud 
lähenemisviisi tehtavate kõikide vajalike ja võimalike riskile suunatud paranduste kaalumise 
puhul peaks olema, et taotletav kaitsetase oleks inimesele ja keskkonnale saavutatav 
efektiivsemal viisil, see tähendab sihipärasemal, kiiremal, vähem bürokraatlikul ja väiksemate 
kuludega, kui Euroopa Komisjoni ettepanek praegusel kujul seda ette näeb. 
Euroopa Komisjoni ettepaneku praktilise ellurakendatavuse osas on ilmnenud olulised 
puudused, mida tuleb tõsiselt võtta. Osade punktide kohta on õnneks juba olemas väärtuslikud 
lahendusettepanekud, teised probleemide valdkonnad, nagu näiteks artiklis 6 kirjeldatu, on 
aga veel täielikult või üldse lahendamata.

II. Esitatud registreerimissüsteemi puudused

Euroopa Komisjoni ettepanek on nii vastuvõetamatu kui ka ebaproportsionaalne. 
Vastuvõetamatu on, et see nõuab kõiki registreerimisandmeid ühtemoodi kõikide ainete ja 
rakenduste kohta ilma igasuguse seoseta aine konkreetse ohtlikkusega inimesele ja 
keskkonnale. Ebaproportsionaalne on, et kuigi alati kehtib põhimõte „rohkem andmeid 
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võrdub suuremate kuludega vajalike testide ja andmete saamiseks”, ei ole kõikidel juhtudel 
tegemist suhtega „rohkem andmeid võrdub suurema kaitsetasemega”.

Näiteks ei ole mõistetav, miks tuleks sellise (loodusliku) aine nagu soola puhul kulutada 
vaatamata tema eriti väiksele ekspositsioonile samapalju andmete saamiseks kui mõnele 
tugevalt kantserogeensele ainele üksnes sellepärast, et soola toodetakse suurtes kogustes.

Siin tuleks valida diferentseeritud lähenemisviis, loobumata eesmärgist registreerida 
eranditult kõik umbes 30 000 kõnealust ainet. 
Euroopa Komisjoni koguselise lävendi ettepanekuga seotud ülisuured registreerimiskulud ei 
ole paljudel juhtudel, eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete poolt väikses mahus 
nišiturgudel toodetavate ainete puhul, sobivas proportsioonis käibega, mis nende ainetega 
oleks võimalik saavutada. Selle tulemusena peavad ettevõtted majanduslikel põhjustel (mitte 
ohtlikkuse tõttu!) eemaldama turgudelt tõendatavalt suure osa oma toodetest. Halvimal juhul 
tekib ELi-siseselt toodete seismajäämise, tootmise seiskamise või isegi ettevõtete töö 
peatamise oht koos ohuga kaotada töökohti.1 Komisjoni koguselise lävendi süstemaatika loob 
seega vale valikuajendi, mis on suunatud registreerimiskuludele, mitte aine ohtlikkusele. See 
tuleb ära parandada! 

Bürokraatlik kulu, mis kaasneb vajalike registreerimisdokumentide ja andmelehtede 
koostamisega, on liiga suur eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks. Ajakulu 
ja vajalik personalikulu, samuti sagedane erialaspetsialistide puudus oleks finantsiliselt eriti 
koormav. Nõuded on risti vastupidised konkurentsivõime tugevdamisele ja sageli nõutavale 
halduse lihtsustamisele, samuti parema seadusandluse kavale.
Lõpuks tuleb väljendada ka kartust, et ettepanek kahjustab pikaajaliselt ka majanduse 
innovaatilisust ELis, sest raskendab uuenduslike ideede elluviimist, vähendab saadaolevate 
ainete hulka ning uute ideede ellurakendamine on seotud ulatusliku bürokraatiaga. Sellega 
nurjatakse uuendatud Lissaboni strateegia eesmärk muuta EL lõpuks 
konkurentsivõimelisemaks. 

Koguselise lävendi ettepanekuga kaasnevad lisaks sellele tarbetud täiendavad loomkatsed, 
mida saaks olulisel määral vähendada riskile suunatud lähenemisviisi puhul.

III. Võimalused parandusteks

Vahepealse aja jooksul on liikmesriikidest ja valdkonnaliitudest tulnud erinevaid, osaliselt 
üksteist täiendavaid ettepanekuid. Kõikide ettepanekute ühiseks jooneks on püüd luua sild 
saavutatava kaitsetaseme ja asjakohaste ning tegelikult registreerimiseks ja efektiivseks 
hindamiseks vajalike nõuete vahel. Esmajoones tuleks kuulutada need ained, mis ei kujuta 
endast vaieldamatult mingit ohupotentsiaali, võimalikult vara keskkonnasäästlikeks ning 
piirata seega ainete registreerimisel andmepäringuid ja keskenduda tõesti probleemsete ainete 
põhjalikumale kontrollile.

1. Üks aine – üks registreerimine (one substance – one registration, OSOR)
  

1 Ainete substitueerimine vajab omakorda reeglina kulukat uurimist, mida tingib looduse poolt piiratud kasutuses 
olevate ainete ja nende kombinatsioonide arv, samuti substituutide väljaselgitatava sobivuse sõltuvus 
mitmekesistest keemilistest, füüsikalistest, tehnilistest ja toksikoloogilistest omadustest.
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Suurbritannia ja Ungari poolt nõukogus tehtud ettepanek allutada iga aine ainult ühekordsele 
registreerimisele avaldab muljet oma lihtsa loogikaga, sest püüab vältida samade andmete 
korduvat kogumist ja rahastamist. OSORi idee sobib põhimõtteliselt massiivselt ettevõtete ja 
asutuste administratiivse kulu vähendamiseks.
Diskussioonides on selgunud aga järgnevad lahendamata küsimused, millele vastuste 
leidmine on vajalik aktsepteeritava alternatiivse lähenemisviisi leidmiseks.

1. Kes määrab kindlaks andmete jagamise kulud ning kes on sõltumatu lepitaja juhul, kui 
konsortsiumipartnerid ei saavuta kokkulepet?

2. Kuidas tuleb kulud (uuesti) jagada siis, kui pärast konsortsiumi esimest moodustumist 
tahavad sellega liituda veel mõned tootjad, ilma et osutuks vajalikuks grandioosne 
bürokraatlik ümberjagamine.

3. Kuidas saab vaatamata konsortsiumide moodustumisele – kusjuures sunniviisilised 
konsortsiumid tuleb üheselt tagasi lükata – tagada ärisaladuste säilitamist?

4. Kas konsortsiumide moodustamine käesoleval hetkel veel mitte täielikult väljatöötatud 
eeskirjade järgi on üldiselt kooskõlas vastavate kartelliõiguse eeskirjadega?

5. Kas igal juhul tuleb säilitada eeldus, et alati on olemas ühemõtteline ainemääratlus?

Vaatamata lahtistele küsimustele võib väita, et see ettepanek vähendaks registreerimise 
haldustehnilist kulu, aitaks väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid ning mõjutaks 
positiivselt kulude küsimust. Siiski jääb ka selle kontseptsiooni puhul lahtiseks, kuidas 
parandada registreerimise puudlikku prioriseerimist. Ka importimisega seotud probleemid 
jäävad lahendamata. Ettepaneku mõistlikuks ellurakendamiseks tuleks lisaks tugevdada 
Euroopa agentuuri rolli, et see saaks tegutseda sõltumatu lepitajana.

2. Väikesed kogused
Euroopa Komisjoni ettepanek näeb ette, et registreerimisele kuuluvad ained, mille aastane 
toodangumaht on rohkem kui üks tonn, kui need ei kuulu ühte tunnustatud kõrge riski 
kategooriatesse, nagu näiteks PCBd või kantserogeenid. Siiski väljendati eelkõige nõukogus 
toimunud diskussioonides nõuet rakendada allpool seda piiri asuvate ainete suhtes samuti 
REACHi.

Selliselt läbikaalutud rakendusala laiendamine näitab veelkord selgelt, et registreerimiseks 
vajalike andmepäringute ja menetluste määratlemine ilma igasuguse seoseta ohtlikkusega on 
eksitav. Loomulikult võivad ka kõige pisemate kogustega ained kujutada endast ohtu nii 
tervisele kui ka keskkonnale. Sellele vaatamata tundub täiesti ebaproportsionaalne allutada 
kõik need ained REACHi süsteemile.
Sellega seoses tuleb juhtida tähelepanu ka asjaolule, et andmetele ja seega ka testidele 
esitatavate nõuete olulisel laiendamisel oleks väga negatiivsed tagajärjed ikka veel liiga 
suureks peetavale loomkatsete arvule.

3. Malta/Sloveenia ettepanek
Malta ja Sloveenia poolt tehtud ettepanek püüab tegeleda just käsitletud probleemideringiga. 
Kaalutlused lähtuvad sellest, et seni järgitud ühtse ja kõikehõlmava registreerimise strateegia 
(one size fits all) ei saa hõlmata vähemalt vahemikku null kuni kümme tonni. Seega loetakse 
siin esimest korda vajalikuks täiendav prioriteetide seadmine.
Klassifitseerimine kahte põhiriskigruppi (spetsiaalkemikaalid ja väikeste ning keskmise 
suurusega ettevõtete poolt imporditavad ained, mis on mõeldud edasitöötlemiseks teiste ainete 
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tootjate poolt) puudutab eelkõige nišitootjate probleemi. Õigusega viidatakse selliste 
tootjate/importijate vähesele huvile konsortsiumide moodustamiseks (vt OSORi 
küsimustekataloogi punkti III-1). Ettepanek eraldada andmeid, mille segamatu kasutamise 
korral võib mõne ettevõtte ärialane edu küsitavaks muutuda, tõstatab andmepäringute ja 
ärisaladuste proportsionaalsuse küsimuse. 
Lisaks sellele näeb ettepanek ette juba olemasolevate andmete inventariseerimise ja seega ka 
eelregistreerimisetapi. Esimest kord mõeldakse sellega seoses baasriskiandmemäära üle 
järele, mis võimaldaks teha kiiret ja efektiivset riskianalüüsi. Ettenähtud esimese esialgse 
riskianalüüsiga ja esimese ohutusanalüüsiga, samuti dokumentide täielikkuse kontrollimisega 
välditakse riskivabalt väikeste koguste äärmuslikku kumuleerumist 11-aastase juurutamisetapi 
lõpuks ning tugevdatakse oluliselt riskile suunatust. Samuti käsitletakse juba nimetatud 
elemente, kulude jagamist ja agentuuri rolli lepitajana.

Ettepanek pakub esimesena lähenemist, mille järgi eemaldutakse mahukate andmete lihtsast 
kogumisest ning lähenetakse kemikaalide ohupotentsiaali riskikriteeriumide järgi korrastatud 
ja efektiivsele uurimisele ning mis lubab probleemideta ainete kiiret väljaselgitamist.

4. Parandatud REACHi lähenemisviis (a workable REACH)
Tööstus laiendas neid tõelise riskihindamise kaalutlusi ja esimeses etapis vajalike andmete 
limiteerimise kaalutlusi REACHi tervele rakendusalale. Eesmärk järgib arusaadavat 
topeltstrateegiat:

1. kohandada registreerimisnõuded tegelikult analüüsitava riskipotentsiaaliga ja

2. teostada samaaegselt efektiivset riskihindamist, mis keskenduks tõeliselt 
probleemsetele ainetele.

Seega muutuvad tulemused kiiremini kättesaadavaks ja agentuuril on võimalik põhjalikult 
kontrollida neid aineid, mille puhul on tegemist põhjendatud ohukahtlusega, mis võiksid 
muuta vajalikuks piirangud üksikutele rakendustele või mõne aine keelamise. Kokkuvõttes 
saavutatakse seni väljapakutud kõikehõlmava andmekogumissüsteemiga võrreldes parandatud 
kaitsetase ning vähendatakse samaaegselt süsteemi bürokraatlikku ülekoormatust oluliselt.
Ühelt poolt saavutatakse seda sel teel, et eraldatakse rakendusala kõigepealt selgelt teistest lex 
spezialis'e poolt reguleeritud õigusvaldkondadest. Kokkuvõte tänases ettepanekus erinevates 
kohtades toodud eranditest võimaldaks rakendusala järjepidevat hindamist.

Selleks, et äsja kirjeldatud efektiivne riskianalüüs õnnestuks, tuleb laiendada ainete 
klassifitseerimist lihtsalt aastatoodangu tonnaaþilt aine omadustele ja selle võimalikule 
ekspositsioonikategooriale. Toodete gruppide käsitlemise asemel on võimalik aine 
rakendamisest olenemata välja selgitada ja kategoriseerida tüüpilisi inimese ja keskkonna 
ekspositsioone. Seejuures tehakse kokkuvõte tüüpilistest koormussituatsioonidest, mis 
nõuavad samasuguseid kaitsemeetmeid. Nendeks on inimese põhilised vastuvõtuteed 
(suukaudne, sissehingatav ja nahakaudne), teed keskkonda (õhk, vesi, pinnas, biotat) ja 
vastava ekspositsiooni kestus (ühekordne või lühiajaline, vahetevahel, korduvalt või 
pikaajaliselt). Määratletakse ja grupeeritakse nendes ekspositsioonikategooriates: 
põhimõttelised rakendusalad (tööstuses, äris või erakasutuses) ja vastuvõetavad ekspositsiooni 
kõrgused/astmed. Ühte sellist töötatakse käesoleval ajal välja Euroopa Komisjoni REACH 
implementation programme’is.

Riskihindamise esimese astme jaoks piisaks miinimumandmemäärast, mis sisaldab olulisi 
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füüsilis-keemilisi omadusi ja akuutset toimet inimesele ja keskkonnale. Täiendavate testide 
tegemine teha vastavalt antud ekspositsioonisituatsioonile. Ekspositsiooni kasvava 
raskusastmega peaks kaasnema karmimad ajalised ja sisulised nõuded 
registreerimismenetluses. Seega oleks igakülgselt arvesse võetud ka registreeritava aine 
prioriseerimise komponent, kandes täiel määral hoolt riskiaspekti eest. Seejuures tuleks abina 
kasutada ettevõtetes juba olemasolevat teavet, et identifitseerida tuntud olulise riskiga aineid 
võimalikult vara ning käsitleda neid registreerimismenetluses prioriteetselt. See puudutab 
eelkõige CMR-, PBT- ja vPvB-aineid.

5. IT-tööriist downstream-kasutajatele
Euroopa tekstiilitööstus töötas välja IT-tööriista, mille abil saavad hilisemad kasutajad 
teostada  kasutatavate materjalide hindamist vastavalt rakendusele ja 
ekspositsioonikategooriatele ise kõige lihtsamal viisil (kuna see on  standardiseeritud ja 
digitaliseeritud).

See Saksa ja Austria delegatsiooni poolt tehtud ettepanek pakkus ka nõukogus suurt huvi.

Vastavalt organiseeritud automatiseeritud eelregistreerimine koos miinimumandmemääraga 
Euroopa Kemikaalide Agentuuri juures võimaldaks sellise kontrolli teostamist hilisemate 
kasutajate poolt, piiraks ettevõtete ja asutuste halduskulusid ning täidaks samaaegselt teabe 
avaldamise nõuet (right to know).

6. Uuesti kujundatud rakendusala
Alljärgnevalt kirjeldatakse muudetud rakendusala, mis hõlmab eelpool nimetatud probleeme, 
kuivõrd need on REACHi ettepaneku selles osas lahendatavad.

a) Olemasolev seadusandlus
Ained, mille kasutamine on reguleeritud juba olemasolevates direktiivides (näiteks biotsiidid, 
taimekaitse jne), tuleks üldiselt eraldada artikli 2 kogu rakendusalast. Käesoleval ajal üle kogu 
direktiivi laialipuistatud erandregulatsioonid tuleks järjepidevalt direktiivi alguses üles 
loetleda. Kosmeetikadirektiiv on siin eriliseks väljakutseks, kuna selle praegune redaktsioon 
ei arvesta REACHi ettepaneku mõningate aspektidega. 

b) Ringlussevõtu ja jäätmete probleemistik
REACHi ettepaneku süvendatud analüüsil sai väga kiiresti selgeks, et ühest 
probleemideringist on peaaegu mööda vaadatud, mida tuleb aga kahtlemata muuta. Üks osa 
edust ainetega ümberkäimisel tuleneb asjaolust, et Euroopa tegeles aegsasti ja vahepealse aja 
jooksul väga põhjalikult ainete ringlussevõtmise ning selle valdkonna õigusliku 
reguleerimisega. Käesolev ettepanek kätkeb endas ohtu purustada need eelised.
Üheks lahenduseks võiks olla selliste materjalide või toorainete nagu (joogi)vesi, klaas, papp 
ja paber eemaldamine registreerimisest, kuivõrd tegu on ainetega ringlussevõtuprotsessis. 
Veel tuleb diskuteerida selle üle, kuidas tuleks käsitleda neid aineid, mida muudetakse 
keemiliste ainete või protsesside abil ainete eraldamise või saamise raames. Siiski tuleb 
tagada, et ka muudatuste korral selles valdkonnas vähemalt säiliks ringlussevõtu kõrge tase 
Euroopas või see isegi paraneks.

c) Looduslikud ained
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Sarnast probleemidevaldkonda kujutavad endast ka looduslikud ained, mille puhul 
registreerimine vastavalt REACHile oleks ebaproportsionaalne (vt soola näidet II punktis). 
Üldine selliste ainete väljajätmine ei ole siiski mõeldav, kuna sellised loodustooted nagu plii 
või elavhõbe kätkevad endas vaieldamatult ohtu.

Mõeldav oleks selline piiritlemine, et eraldatakse ainult sellised looduslike ainete kujul olevad 
ained, mille kasutamine on võimalik ilma, et neid vahepeal keemiliste ainetega töödeldaks, 
ning mille ekspositsiooni võib lugeda mittearvestatavaks või on reguleeritud teiste 
eeskirjadega. Üheks näiteks oleks koks, mida saab kasutada ilma edasise töötlemiseta ning 
mille ekspositsiooni kontrollivad piiravalt muu hulgas emissioonikaitse-eeskirjad.

d) Polümeerid
Käesoleval ajal ettepanekus sisalduv lahendus polümeeridele ei tundu loogiline. Vastavalt 
artikli 133 lõikele 2 ettenähtud revisjoni käigus saadud tulemusi hindab agentuur ning 
kaaslegislaatoritele peab jääma õigus teha muudatusi õigussätetes.

e) Metallisulamid
Metallisulamite suhtes kehtib sarnane väljaselgitamisvajadus. Ka sellel juhul tundub 
erandregulatsioon vajalik.

f) Teadusuuringud ja arendustöö (T+A)

REACHi puhul ettenähtud erandregulatsioonid T+A raames kasutatavate ainete kohta 
tunduvad samuti ebapiisavad. T+A tuleks määruse kehtivusalast eemaldada. Tingimused, 
millel kasutatakse aineid T+A jaoks, erinevad nii tugevasti tööstuslikust ja ärieesmärkidel 
kasutamisest, et nende ainete kaasamine REACHi tundub ebakohane. Artiklis 7 sätestatud 
erandregulatsiooni viieaastane tähtaeg tuleks seetõttu tühistada. 
Täiendavalt tuleb suurendada innovaatilist stiimulit tööstuses, kuid seda ilma üldise 
sundasendamiseta.

g) Vaheproduktid

Järgmine küsimus on, kas REACHi regulatsiooni alt tuleks eemaldada ka vaheproduktid, mis 
turule ei jõua.

7. Nõuded toimivale ja tasakaalustatud REACHile
Seni arutatud võimalustest REACHi ettepaneku modifitseerimiseks tulenevad järgnevad 
nõuded:

i.) Rakendusala tuleb uuesti sõnastada (vt punkt 6).

ii.) Sisse tuleb viia eelregistreerimine, mis võimaldab luua kõiki 30 000 ainet 
hõlmava ajakohase aineregistri miinimumandmemäärade kujul. Nii oleks 
võimalik kohene laias laastus riskihindamine. 
Selliste miinimumandmemäärade kogumiseks oleks vajalik piiratud aeg 
eelregistreerimiseks, kuna mitte kõigil liikmesriikidel ega ettevõtetel ei ole 
võrreldavat andmematerjali. Samaaegselt võimaldaks see aga vajalike 
riskihindamisandmete kohese ja ulatusliku kogu moodustamist.
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Selline esmane andmete kogumine pakuks ka võimaluse luua aegsasti 
konsortsiume, et opereerida erinevates aastatoodangust sõltuvates täielikes 
registreerimis- ja hindamisetappides võimalikult soodsate hindade.
Selline lähenemisviis võimaldaks kohandada vaheproduktide ja selliste ainete, mis 
jäävad üksnes suletud tootmisprotsessi raamidesse, andmepäringud tegeliku 
ohupotentsiaaliga.
Lõpuks kaasneks sellega bürokraatia ja ainete hilisemate kasutajate kulude 
vähendamine.

iii.) Aineregistri alusel luuakse prioriteetide nimekirjad vastavalt riski- ja koguselistele 
kriteeriumidele. Mida ohtlikum on miinimumandmemäära alusel antud hinnang, 
seda varem tuleb antud aine registreerida ning seda kõrgemad on andmetele 
esitatavad nõuded. Nagu käesolevas ettepanekus nimetatud, on 11 aasta 
möödudes registreeritud kõik 30 000 ainet riskile suunatud lähenemisviisi 
kasutades.

iv.) Artikli 6 problemaatikaga seotult tuleb kustutada vähemalt lõike 2 punkt jj, sest 
puudub sobivus WTOga. Ulatuslikum, tekstiline lahendus oleks kindlasti 
soovitatav, kuid seda ei ole käesoleval ajal ette näha.

v.) Agentuuri positsiooni tuleb oluliselt tugevdada, kusjuures tuleb selgelt sõnastada 
koostöömehhanismid tema ja riiklike asutuste vahel. Seejuures tuleb vältida 
otsuste blokaade. Samuti on ette näha eelregistreerimise automatiseerimist 
sobivate IT-tööriistade abil (vt punkt III-5), samuti registreerimismenetluse 
vastavat standardiseerimist. Sellega seoses tuleb uuesti üle vaadata agentuuri 
finantsiline varustatus ja vajadusel seda kohandada. 
Lõpuks peab agentuur olema ettevõtete jaoks õiguskindluse garantiiks ning 
seetõttu peab temale jääma viimane sõna ainete ja testi tulemuste riskihindamisel. 
Samaaegselt tähendab see seda, et ettevõte või liikmesriik, kes kahtleb agentuuri 
hinnangus, peab seda tõendama.

vi.) Tuleb kindlustada Euroopa Parlamendi positsioon edasisel vaatlusel, kas selline 
modifitseeritud REACH avaldab tegelikku toimet. Seetõttu on ette näha sunset 
clause’i.

IV. Järgmised sammud lahenduse suunas

Ülalnimetatud võimalusi tuleb kontrollida edasi nende järjepidevuse või kombineerimise 
seisukohast ning tuleb ära oodata, millised järeldused tulenevad Euroopa Komisjoni lähiajal 
esitatavast täiendavast tagajärgede hindamise uuringust.

Igatahes tundub, et kõikidele alguses nimetatud probleemidele tundub lahendust pakkuvat 
üksnes kõiki aineid hõlmav riskile suunatud lähenemisviis koos miinimumandmemäära ja 
eelregistreerimisega. Samaaegne andmete nõudmise piiramine ja õigeaegne ning ulatuslik 
riskihindamine parandab kaitsetaset tarbijatele ja keskkonnale ning võimaldab teisalt 
vähendada vastavalt tööstuse kulusid ja kulutusi. See muudaks vajalikuks 
registreerimiseeskirjade ümberkujundamise, võttes arvesse siseturu õiguslikku alust, samuti 
vastavate lisade kohandamise.
Käesoleval ajal ei ole märgata rahuldavat lahendust ettevõtete suhetele kolmandate riikidega 
(tootjatega), mis takistab REACHi jäämist Euroopa ainukeseks kohaldatavaks õiguseks ja 
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moonutaks seega Euroopa tööstuse jaoks rahvusvahelist konkurentsi.

*****
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