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I Sissejuhatavad märkused

Euroopa Komisjoni 2003. aasta oktoobri määruse eelnõu ELi kemikaalipoliitika reformi kohta 
on üks kõige olulisemaid ja kaugeleulatuvamaid õigusloomeprojekte Euroopa tasandil. Juba 
mahult on määruse eelnõu kemikaalide registreerimine, hindamise, lubamise ja piiramise 
kohta (KOM (2003)644 lõplik), mis koosneb 137 artiklist ja 17 lisast ühtekokku 1200 
leheküljel, tohutu ettevõtmine. Hoopis tähtsam on reguleeritav valdkond. See ei hõlma mitte 
ainult keemiatööstust ja selle tootmisahela järgmise etapi kasutajaid, vaid ka mitmeid 
keemiatööstusest sõltumatuid tööstussektoreid, nagu metallitöötlustööstus, paberitööstus, 
tekstiilitööstus jne. See puudutab võrdselt nii tootjaid kui ka turustajaid, järgmise etapi 
kasutajaid ja importijaid, s.t kõiki, kes käitlevad kemikaale oma äritegevuse raames, peale 
mõnede suurkontsernide eelkõige väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, kaasa arvatud 
käsitööndus. 

Euroopa Komisjoni püstitatud eesmärgid

Komisjon nimetab oma plaani eesmärkidena muu hulgas inimeste tervise ja keskkonna 
kaitset, ELi keemiatööstuse konkurentsivõime säilitamist ja tugevdamist ning siseturu 
killustumise vältimist. Need ELi kemikaalipoliitika poliitilised eesmärgid väärivad täielikku 
toetust, kuna siin püütakse tasakaalustatult arvesse majanduslikke, keskkonnapoliitilisi ja 
ühiskondlikke huve. Kemikaalide turvaline käitlemine, alates nende valmistamisest ja 
impordist, kasutamisest protsessides ja toodetes kuni kõrvaldamiseni on poliitilise ja 
majandusliku vastutuse oluline element. 

Euroopa Komisjoni kogusepõhine lähenemisviis

Komisjoni ettepanek ühendab mitmeetapilise REACH-menetluse esimese ja praktikas kõige 
tähtsama sammu, nimelt aine registreerimise taotleja poolt esitatavate andmetega1. Komisjoni 
eelnõu keskne element asub artiklis 11, kus esitatava teabe ulatus seotakse toodetava või 
imporditava aine kogusega. Teabenõuded algavad aastas 1 tonni tootmise või impordiga ning 
suurenevad järk-järgult enam kui 10 tonni, 100 tonni või 1000 tonni tootmise või 
importimiseni aastas2. 

II Hinnang praegusele olukorrale

Vaatamata üldisele üksmeelele selles osas, et uut kemikaalipoliitikat on vaja, on komisjoni 
eelnõu kohanud üldsuse ja eriti asjassepuutuvate majandusüksuste tugevat vastuseisu, mis 
puudutab selle rakendamiseks välja pakutud vahendeid. Eesmärkide saavutamist ei ole 
ettenähtud süsteemiga võimalik tagada. Siin on vaja põhjalikke parandusi. 

  
1 Vt eelnõu artiklit 5, mis määrab kindlaks valmistajate ja importijate kohustuse seada sisse register. Esitatav 
teave on sätestatud artiklis 9.
2 Lisaks REACH-menetluse edasistele etappidele, eriti ainete hindamisele ja lubamisele, mida siin lähemalt ei 
käsitleta, tuleks mainida, et eelnõus nõutakse põhimõtteliselt teavet ka ainete kohta, mida kasutatakse toote- ja 
menetluspõhise uurimis- ja arendustegevuse eesmärgil, isegi kui teatamiskohustust võib innovatsiooni kaitseks 
viis või maksimaalselt kümme aastat edasi lükata (vt eelnõu artiklit 7).
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Registreerimismenetluse kriitika keskendub kogusepõhisele lähenemisviisile, ettevõtetele 
põhjustatavatele kuludele ja äärmiselt bürokraatlikule, ajamahukale menetlusele. 

Kogusepõhise lähenemisviisi sobimatus

Komisjoni lähenemisviisi otsustav nõrk külg on see, et andmeid nõutakse ilma igasuguse 
seoseta tegeliku ohuga. Nii suurenevad andmenõuded alates 10 tonni tootmisest või 
importimisest aastas tunduvalt, ilma et see oleks tingimata põhjendatud suurema ohuga 
inimestele ja keskkonnale. Tootmis-/impordimaht üksi ei võimalda teha järeldusi, kas ja 
millisel määral mingi aine inimesi ja keskkonda ohustab. Kui seega puudub ühene 
korrelatsioon "suurem tootmiskogus tähendab suuremat ohtu", ei ole aine kogus sobiv 
mõõdupuu, mille põhjal määrata kindlaks andmenõuded, ning eriti ei ole see sobiv kriteerium, 
et suurendada inimeste ja keskkonna turvalisust vastavalt püstitatud eesmärkidele. 
Kogusepõhine lähenemisviis ei ole sobiv ja on õiguslikust seisukohast ebaproportsionaalne: 
nõutavate pingutuste ja ökoloogilise või sotsiaalse kasu vahel ei ole mõistlikku suhet.

Kogusepõhisel lähenemisviisil on ka teisi soovimatuid mõjusid:

Ainete mitmekesisuse ja tootmise piiramine

REACH-mudel põhjustab välja pakutud kujul ettevõtetele märkimisväärseid kulusid. 
Ainuüksi otsesed kulud teabe hankimiseks ainete kohta ulatuvad 20 000 eurost 400 0000 
euroni aine kohta, sõltuvalt koguse põhjal astmeliselt määratud andmenõuetest. Eelkõige 
väikesemahulise tootmise puhul (1–10 tonni aastas) on registreerimiskulud paljudel juhtudel 
võrreldes käibega ebaproportsionaalsed. Selle tulemusena ei ole võimalik eelkõige väikestes 
kogustes valmistatavaid aineid, millega peamiselt väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted 
nišiturge vallutavad, ELis enam tulutoovalt toota ega ELi importida. Üldiselt tuleb karta, et 
majanduslikult teostamatu ainete registreerimise tõttu võetakse turult 20–40% ainetest. Kui 
asjassepuutuvad kasutajad ei leia asendustooteid, ähvardab halvimal juhul tootmise 
lõpetamine, tootmise üleviimine või tehaste sulgemine, mis toob kaasa töökohtade kadumise 
ELis1.

Kokkuvõttes loob komisjoni koguselise läve süstemaatika ainete valimiseks vale ajendi, mille 
puhul lähtutakse registreerimiskuludest ja mitte aine ohtlikkusest.

Ettevõtete ülekoormamine suure hulga bürokraatiaga

Registreerimiseks vajalike andmete ettevalmistamine võtab küllalt palju aega. Hinnangute 
põhjal on see ainete puhul, mille kogus on 1–10 tonni aastas, kuni 6 kuud ja ainete puhul, 
mille kogus on üle 10 tonni aastas, 12 kuni 15 kuud. Eelnevate arutelude jooksul vähendati 
küll katsenõudeid just ainete puhul, mille tootmiskogus on kuni 10 tonni aastas, kuid ikkagi 

  
1 Ainete asendamine omakorda nõuab reeglina kulukat uurimistegevust, mis on tingitud kättesaadavate ainete ja 
nende kombinatsioonide loomulikult piiratud arvust ning sellest, et asendaja sobivus (mis tuleb välja selgitada) 
sõltub mitmekesistest keemilistest, füüsikalistest, tehnilistest ja toksikoloogilistest omadustest.
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tunnevad ennekõike väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, et kulukas andmete 
hankimine käib neil üle jõu. Nende jaoks oleks lisaks ajategurile ka vajalikud personalikulud 
äärmiselt suur rahaline koormus. Paljudel väikestel ettevõtetel ei ole lihtsalt tehnilist 
personali, kes oskaks keerulist REACH-menetlust nõuetekohaselt läbi viia.
Registreerimiskohustuste lihtsustamine koguste puhul kuni 10 tonni aastas tähendab lisaks, et 
samm üle 10 tonni koguste nõueteni muutub oluliselt pikemaks. Selle tagajärjel ei julge paljud 
firmad võtta vastu tellimusi, mis tõstaksid aastatoodangu või impordikoguse üle selle läve. 
See läheb konkurentsivõime tugevdamisega risti vastuollu.

On tõsi, et paljud välja pakutud REACH-menetluse elemendid põhinevad uute ainete 
registreerimist ja olemasolevate ainete töötlemist puudutavatel tuntud menetlustel. Kuid 
seejuures ei kasutata nende eeskirjadega saadud kogemusi. Juba senises, piiratud 
kohaldamisalas on uusi ja olemasolevaid aineid käsitlevad eeskirjad näidanud selgeid 
puudusi. Ka seepärast tuleb ELi kemikaaliõigust ajakohastada. Uutele ainetele antud lubade 
väike arv näitab vaieldamatult, et ELi menetlus on võrreldes näiteks Jaapani ja USAga liiga 
bürokraatlik. Ka olemasolevaid aineid puudutav menetlus on osutunud vaevarikkaks. Nende 
puuduste kõrvaldamise asemel kavatsetakse nüüd laiendada nimetatud menetlusi kõikidele 
ainetele. Selle taustal on kohane väljendada tugevat kahtlust REACH-süsteemi 
toimimisvõime suhtes.

Innovatsiooni- ja konkurentsivõime piiramine

On põhjust karta, et välja pakutud REACH-mudel kahjustab pikaajaliselt ka ELi majanduse 
innovatsioonivõimet. Innovatsioon tähendab muu hulgas olemasolevate ainete kasutamist 
senisest erinevates kombinatsioonides ja menetlustes. Kavandatavad eeskirjad raskendavad 
uuenduslike ideede elluviimist, kuna need vähendavad kättesaadavate ainete arvu ja asetavad 
uute ideede elluviimise teele hulga bürokraatlikke takistusi. See on vastuolus Lissaboni 
strateegia eesmärgiga muuta EL maailma kõige konkurentsivõimelisemaks piirkonnaks. ELi 
majanduse konkurentsiolukord võrreldes konkurentidega väljaspool ELi, kellel seda koormat 
pole, halveneb keskpikas perspektiivis püsivalt ning kannatavad eelkõike väiksed ja keskmise 
suurusega ettevõtted. EL kui asukoht kaotaks üha enam atraktiivsust ja investeeringud 
väheneksid veelgi. Eriti raske võib olla mõju ELi uutele liikmesriikidele, kellel on 
võrreldavate eeskirjadega veel vähe kogemusi. Niisugust mõju pole seni peaaegu üldse 
uuritud. Problemaatiline on ka võimalik mõju maailmakaubandusele. Välja pakutud süsteemi 
elemendid võivad osutuda tehnilisteks kaubandustõketeks, mis ei sobi kokku WTO 
ettekirjutustega. 

Seega tõstatub põhimõtteliselt küsimus, kas komisjoni lähenemisviis vastab säästva poliitika 
eesmärgile majanduslike, ökoloogiliste ja sotsiaalsete elementide tasakaalustatud arvestamise 
tähenduses. Kahtlused tekivad eelkõige seepärast, et määruse ettepanek põhjustab väga 
kõrgete katse- ja dokumentatsiooninõuete ning nendega seotud kulude tõttu olulist 
lisakoormust. See ei tähenda mitte ainult ainete, valmististe ja paljude toodetega seotud 
kulude tuntavat tõusu, vaid põhjustab lisaks viivitusi uuenduslike toodete turuleviimisel, mis 
tooks ELi jaoks kaasa tohutu konkurentsihalvemuse. Peale selle on ettevõtetel ja 
ametiasutustel väga raske tulla praktikas toime täiendava bürokraatliku koormaga, mis on 
tingitud kavandatavatest uutest menetlustest. Lõpuks ohustavad kaugeleulatuvad teavitamis-
ja avalikustamiskohustused intellektuaalomandit ning seega ettevõtete 
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innovatsioonisuutlikkust ja eksistentsi. 

III Parandusvõimalused

Avaliku arutelu raames, ka nõukogu töörühmades, arutatakse võimalusi saavutada komisjoni 
püstitatud eesmärgid ka lihtsate, praktiliste ja ometi tõhusate menetluselementide abil. 
Komisjon ise rõhutab eesmärki säilitada ja tugevdada ELi keemiatööstuse konkurentsivõimet 
ning see peab uues kemikaalipoliitikas nähtavalt kajastuma. REACH peab seepärast 
soodustama raamtingimusi investeeringuteks ja innovatsiooniks ning ei tohi neid vähendada, 
see peab võimaldama luua tõepoolest uusi töökohti ja ettevõtteid ning ei tohi ohustada 
olemasolevaid ja lõpuks peab see looma ELi ettevõtetele paremad lähtetingimused 
rahvusvahelises konkurentsis. Mõned ettepanekud, mis osaliselt on esinenud ka nõukogu 
aruteludes, parandavad tõenäoliselt komisjoni ettepaneku teostatavust. 

1. Kokkupuutekategooriad ja prioriteetsuse määramine

Kokkupuutekategooriate kontseptsioon süstematiseerib ja koondab andmenõudeid. Selle 
asemel et vaadelda tooterühmi, on võimalik sõltumata aine kasutamisest teha kindlaks ja 
kategoriseerida tüüpilised inimese ja keskkonna kokkupuuted. Seejuures kogutakse kokku 
tüüpilised kokkupuuteolukorrad, mis nõuavad samu kaitsemeetmeid. Need hõlmavad inimese 
peamisi vastuvõtuteid (suu kaudu, sissehingamisel või naha kaudu), keskkonda sattumise 
viisid (õhk, vesi, pinnas, biotoobid) ja kokkupuute kestust (ühekordne või lühiajaline, 
juhuslik, korduv või pikaajaline). Nende kokkupuutekategooriate raames määratletakse ja 
seejärel rühmitatakse: peamised kasutusalad (tööstuslik, kaubanduslik või erakasutus) ning 
lubatud kokkupuutemäärad/-astmed. Kui kõik osalised ahelas töötavad 
kokkupuutekategooriatega, piisab riski hindamiseks esimesel etapil minimaalsest 
andmekogust, mis sisaldab peamisi füüsikalis-keemilisi omadusi ning ägedaid mõjusid 
inimestele ja keskkonnale. Täiendavad katsed sõltuvad vastavast kokkupuuteolukorrast. 
Kokkupuute suureneva raskusastmega peaksid kaasnema registreerimismenetluses rangemad 
ajalised ja sisulised nõuded. Sellega oleks lisaks toodud sisse registreeritavate ainete 
prioriteetsuse määramise komponent, et arvestada täielikult riskiaspektiga. Ettevõtetes juba 
olemasolevat teavet tuleks seejuures toetavalt kasutada, et teha võimalikult varakult kindlaks 
tuntud olulist ohtu kujutavad ained ja käsitleda neid registreerimismenetluses prioriteetsetena. 
Siin tulevad kõne alla CMR-, PBT- ja vPvB-ained. 

Nordrhein-Westfaleni liidumaa (Saksamaa Liitvabariik) valitsuse läbi viidud simulatsioon 
tõestas praktikas, et üksikute kokkupuudete suurt arvu on võimalik ja tuleb taandada 
kokkupuutekategooriate ülevaatlikule arvule, et muuta süsteem üldse toimivaks.

See lähenemisviis vähendaks registreerimisega seotud koormust oluliselt, kahjustamata 
tervise- ja keskkonnkaitset. Valmistajad ja kasutajad peaksid riski hindamisel juhinduma 
hulga erinevate üksikkasutuste asemel ainult vähestest kategooriatest. Nii vähendataks 
tootmisahela järgmise etapi kasutajate teatamiskohustusi, kergendataks infovooge 
tootmisahelas, kaitstaks paremini ärisaladusi ja majandusliku tähtsusega teavet. Suureneks 
paindlikkus ainete kasutuse ja kättesaadavuse osas, misläbi väheneks soovimatud 
majanduslikud tagajärjed. Oleks võimalik suurel määral vältida ainete kadumist turult ainult 
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seetõttu, et tooted ei suuda katse- ja registreerimiskulusid majanduslikult kanda. Samuti 
lihtsustuks ametiasutuste teostatav järelevalve. 

Kokkupuutekategooriate ja minimaalse andmekogu kombinatsioon on tõhus vahend, et kaitsta 
inimesi ja keskkonda sihipärasemalt, s.t vastavalt tegelikule kokkupuutele, ning samal ajal 
vähendada üldiselt ettevõtete ja ametiasutuste kulusid ressurssidele ja haldusele. 

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

Ettepanek allutada iga aine ainult ühekordsele registreerimisele, veenab lihtsa loogikaga. Mis 
puudutab teadmisi kindla aine kohta, on võimatu mõista, miks tuleb vajalikke andmeid 
koguda ja rahastada mitu korda. OSOR-idee sobib põhimõtteliselt selleks, et vähendada 
tuntavalt ettevõtete ja ametiasutuste halduskoormust. Loomulikult ei lahenda see idee veel 
rakendamisel tekkivaid probleeme, mis on seotud kulude jaotamise, ärisaladuste hoidmise ja 
kartelliõigusega. Selles suhtes tuleb ära oodata, kuidas hindab nõukogu lõpuks seda 
kaalutlust, mille tõstatasid Suurbritannia ja Ungari valitsused. 

IV Tulevikuväljavaated

Hoolimata toetusest ELi kemikaalipoliitika eesmärkidele, nagu komisjon need sõnastas, on 
komisjoni ettepanekule eriti selle kogusepõhise lähenemisviisi tõttu saanud osaks 
märkimisväärne kriitika. Mitte ainult üldsus, vaid ka nõukogu ad-hoc töörühm arutab praegu 
komisjoni ettepaneku põhimõttelisi muudatusi. Käesoleva töödokumendiga soovitakse juhtida 
tähelepanu sellele põhjapanevale süstemaatilisele kriitikale. Edasine õigusloometöö eeldab 
otsust selle üle, kas jääda komisjoni kogusepõhise lähenemisviisi juurde või teha 
kokkupuutepõhine lähenemisviis – parimal juhul kombineerituna kontseptsiooniga one 
substance – one registration – kemikaale puudutavate õigusaktide lähtepunktiks. Veel ühe 
puudusena on juba selgunud, et komisjoni ettepanekut puudutavad senised mõju hindamised 
ja toimimisvõime uuringud ei ole olnud piisavad. Seetõttu on tervitatav, et komisjon on koos 
asjassepuutuvate majandusringkondadega tellinud täiendavad mõju hindamise uuringud. 
Nende tulemused tuleks suunata parlamendi õigusloometöösse. Lõpuks tuleks juhtida 
tähelepanu sellele, et ka Euroopa Parlamendis toimuvad järgmise aasta algul kuulamised, 
mille tulemused peaksid samuti kajastuma õigusloomeprotsessis. Ka komisjon toimiks 
õigesti, kui ta ei hoiaks oma eelnõust jäigalt kinni, vaid töötaks koos nõukogu ja parlamendiga 
välja veenvad eeskirjad. Kõikide institutsioonide ühine eesmärk peab olema võimaldada 
inimeste ja keskkonna võimalikult kõrge tasemega kaitse eesmärgil registreerida ohtlikke 
aineid praktiliselt ja mõistlike kuludega ning anda samal ajal panus innovatsioonisuutlikkuse, 
konkurentsivõime, ekspordisuutlikkuse ja investeeringute tugevdamiseks Euroopa Liidu sees. 
See on Lissaboni strateegia eesmärkide saavutamiseks möödapääsmatu.
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