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LÜHISELGITUS

Järgnevalt muudetud ettepanek on Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 1980.–1990. aastatel 
algatatud protsessi oluline etapp, mida jätkas ning laiendas ÜRO keskkonna- ja 
arengukonverents; 

Kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise ühtse ülemaailmse süsteemi (Globally 
Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals – GHS) eesmärgid on ainete 
ja segude klassifitseerimise kriteeriumide ühtlustamine vastavalt füüsikalistele ning tervishoiu 
ja keskkonnaga seotud ohtudele ning nimetatud ohtudest teavitamise kriteeriumide 
ühtlustamine, mis hõlmab märgistusalaseid sätteid, samuti ohuklassi kategooriasse 
klassifitseerimisest teavitamise kriteeriumide ühtlustamine.

Raportöör tervitab igati seda algatust: globaalne lähenemine on täiesti asjakohane koos 
tervise- ja keskkonnakaitse suurendamise eesmärgi ning rahvusvahelise kaubavahetusega.

Komisjoni ettepanekuga ühtlustatakse ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja 
pakendamise eeskirjad.  Ettepanekuga kohustatakse ettevõtjaid oma aineid ja segusid ise 
klassifitseerima ja neist klassifikatsioonidest teatama. Ettepaneku VI lisas kehtestatakse 
ühenduse tasandil klassifitseeritud ainete ühtne loend. Lõpuks kinnitatakse ettepanekus 
klassifitseerimis- ja märgistusloetelu, mis sisaldab kõiki eespool viidatud teateid ja ühtseid 
klassifikatsioone.

Soovitatav on vastavus REACH-määrusele nii tähtaegade, tonnaažil põhineva lähenemise kui 
ka lisade, eriti VI lisa osas.

Komisjoni ettepanekuga muudetakse VI lisa 3. osa kohustuslikuks. See osa sisaldab üksnes 
järgmisi klassifikatsioone, mida vastavalt REACH-määrusele ja määruse ettepaneku artiklile 
38 jätkuvalt ühtlustatakse ühenduse tasandil: kantserogeensed, mutageensed, 
reproduktiivtoksilised või hingamisteid ärritavad omadused või nõuetekohaselt põhjendatud 
üksikjuhud (artikli 38 lõige 2).
Tehakse ettepanek luua VI lisa 4. osa, mis hõlmab ohtlike ainete klassifikatsiooni ja 
märgistuse ühenduse tasandil ühtlustamist vastavalt direktiivile 67/548/EMÜ muude 
ohukategooriate puhul, kui artiklis 38 määratletud kategooriad; Need klassifikatsioonid ja 
märgistused on kantud tabelisse, võttes arvesse I lisa klassifitseerimis- ja 
märgistamiskriteeriume;
Komisjoni ettepanek viia nimetatud klassifikatsioonid VI lisa 3. osasse sarnaselt 
klassifikatsioonidele, mille ühtlustamist jätkatakse vastavalt artiklile 38 ning vastavalt 
artiklites 39 ja 40 sätestatud menetlustele, kätkeb endas mitmeid ebakõlasid:

– direktiivi 67/548/EMÜ I lisa klassifikatsioonide muutmine GHSi klassifikatsioonideks 
toimus kooskõlastamata;

– paljude ainete puhul praeguste kriteeriumide ja GHSi kriteeriumide üksteisele täpse 
mittevastavuse tõttu on sätestatud VI lisa 3. osas kehtestatud klassifikatsiooni erandi tegemise 
võimalus;
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– artikli 4 lõiget 6, milles palutakse täiendada VI lisa 3. osas toodud klassifikatsioone, saab 
kohaldada vaid nn osalistele klassifikatsioonidele, mis on sätestatud artiklis 38;

– kuna ei ole kavandatud nimetatud klassifikatsioonide läbivaatamist ega kaasajastamist, 
vananevad need järk-järgult.  Kui klassifikatsioonid on kohustuslikud, ei ole võimalik arvesse 
võtta uusi andmeid; eriti REACH-määruse kohaldamisel tekkinud andmeid.

VI lisa 4. osa tuleb võtta kui mittekohustuslikku võrdlusvahendit, mida kasutatakse laialdaselt 
tööstuses ja riigiasutustes.
Seega ei lähe kaduma komisjoni, liikmesriikide ja tööstussektori ekspertide aastakümneid 
tehtud töö direktiivi 67/548/EMÜ I lisa väljatöötamisel ning saab täielikult kohaldada GHS 
kriteeriume.
Tarnijad, kes kasutavad VI lisa 4. osas määratletust erinevat klassifikatsiooni ja märgistust, 
peavad vastavalt artiklile 49 suutma tõestada pädevatele asutustele, et nad on nõuetekohaselt 
kohaldanud I lisa 2. kuni 5. osas sätestatud kriteeriume.
Mittekohustuslik VI lisa, välja arvatud selle 3. osa, annaks koos V jaotise 2. peatüki all toodud 
klassifitseerimis- ja märgistusloeteluga samuti topelteelise vältida segadust, vasturääkivusi, 
mitmeti mõistetavust jne ning mitte takistada rahvusvahelist kaubavahetust. 

Mis puudutab teavet lõpptoodangu kohta, siis arvestades, et komisjon otsustas hõlmata ka 
tootmisahela järgmise etapi kasutajad, peaks domineerima kvaliteet ja teabe asjakohasus, 
mitte teabe hulk. 

Lõpetuseks, kuna tegu on ülemaailmse süsteemiga, on oluline, et tulevane määrus ei tooks 
Euroopa ettevõtetele kaasa kohustusi, mida ei lasu nende rahvusvahelistel konkurentidel.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise-
ja toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
PÕHJENDUS 21

(21) Kuigi iga ainet või segu võib 
klassifitseerida olemasoleva teabe alusel, 
peab käesoleva määruse täitmiseks 
kasutatav olemasolev teave eelistatavalt 
vastama määruse (EÜ) nr 1907/2006 
asjakohastele sätetele, transpordialastele 
sätetele või rahvusvahelistele põhimõtetele 
või menetlustele teabe valideerimiseks, et 

(21) Iga ainet või segu võib 
klassifitseerida olemasoleva teabe alusel ja 
nimetatud teavet tuleb kasutada käesoleva 
määruse täitmiseks ning teave peab 
eelistatavalt vastama määruse (EÜ) nr 
1907/2006 asjakohastele sätetele, 
transpordialastele sätetele või 
rahvusvahelistele põhimõtetele või 
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tagada tulemuste kvaliteet, võrreldavus ja 
vastavus muudele rahvusvahelisel või 
ühenduse tasandil kehtestatud nõuetele. 
Sama peab kehtima ka sel juhul, kui tarnija 
soovib koguda teavet käesoleva määruse 
täitmiseks.

menetlustele teabe valideerimiseks, et tagada 
tulemuste kvaliteet, võrreldavus ja vastavus 
muudele rahvusvahelisel või ühenduse 
tasandil kehtestatud nõuetele. Sama peab 
kehtima ka sel juhul, kui tarnija soovib 
koguda teavet käesoleva määruse täitmiseks.

Selgitus

Tuleb selgitada, et kogu olemasolev asjassepuutuv teave tuleb arvesse võtta aine või segu 
klassifitseerimisel.

Muudatusettepanek 2
PÕHJENDUS 25

(25) Füüsikalisi ohte käsitlev uus teave
on alati vajalik, välja arvatud siis, kui 
andmed on juba kättesaadavad või kui 2. 
osas on ette nähtud erand.

(25) Katsed, mille eesmärk on määrata 
kindlaks aine või segu füüsikalised ohud, 
on alati vajalikud, välja arvatud siis, kui 
usaldusväärsed ja asjakohased andmed on 
juba kättesaadavad või kui 2. osas on ette 
nähtud erand.

Muudatusettepanek 3
ARTIKLI 9 LÕIKE 4 TEINE LÕIK

Kui see teave ei võimalda 
seostamispõhimõtteid kohaldada, kohaldab 
tarnija teabe hindamisel muud meetodit või 
muid meetodeid, mida on kirjeldatud I lisa 3. 
ja 4. osa igas punktis.

Kui see teave ei võimalda 
seostamispõhimõtteid kohaldada ja kui 
eksperdiarvamused ei õigusta 
seostamispõhimõtete rikkumist, kohaldab 
tarnija teabe hindamisel muud meetodit või 
muid meetodeid, mida on kirjeldatud I lisa 3. 
ja 4. osa igas punktis.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on eelistada kooskõla ÜRO GHSi sõnastusega 
eksperdiarvamuste kohta (lilla raamatu punktid 1.3.2.4.8): „Segude klassifitseerimise 
teemaline lähenemine hõlmab eksperdiarvamuse kasutamist mitmetes valdkondades, et 
tagada olemasoleva teabe kasutamise võimalus võimalikult paljude segude puhul inimeste 
tervise ja keskkonna kaitse eesmärgil.”

Muudatusettepanek 4
ARTIKLI 11 LÕIGE 3
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3. Lõigetes 1 ja 2 viidatud piirväärtusteks 
võetakse madalaim järgmistest:

3. Lõigetes 1 ja 2 viidatud piirväärtusteks 
peab olema madalaim järgmistest:

a) I lisa 1. osa tabelis 1.1 märgitud üldised 
piirväärtused;

a) VI lisa 3. osas määratletud 
kontsentratsiooni piirmäärad või;

b) VI lisa 3. osas või artiklis 43 viidatud 
klassifitseerimis- ja märgistusloetelus 
kehtestatud konkreetsed kontsentratsiooni 
piirmäärad;

b) artiklis 43 viidatud klassifitseerimis- ja 
märgistusloetelus kehtestatud 
kontsentratsiooni piirmäärad, kui teatajate 
vahel on saavutatud kokkulepe või;

b a) I lisa 1. osa tabelis 1.1 märgitud 
üldised piirväärtused, kui punktides a ja b 
viidatud konkreetsed kontsentratsioonide 
piirmäärad ei ole kättesaadavad;

c) I lisa 2. osa asjakohastes punktides 
kehtestatud kontsentratsioonid või I lisa 3. 
kuni 5. osa asjakohastes punktides 
kehtestatud üldised kontsentratsioonide 
piirmäärad, kui punktis b viidatud 
konkreetsed kontsentratsioonide piirmäärad 
ei ole kättesaadavad.

c) I lisa 2. osa asjakohastes punktides 
kehtestatud kontsentratsioonid või I lisa 3. 
kuni 5. osa asjakohastes punktides 
kehtestatud üldised kontsentratsioonide 
piirmäärad, kui punktides a, b või b a
viidatud konkreetsed kontsentratsioonide 
piirmäärad ei ole kättesaadavad.

Selgitus

Praegune tekst viiks automaatselt kõige nõrgemate piirväärtusteni, ilma et oleks vaja 
selgitada. Aine konkreetsete kontsentratsiooni piirmäärade varasemal kehtestamisel üldistest 
piirmääradest kõrgemal tasemel oli põhjus.

Muudatusettepanek 5
ARTIKLI 12 PUNKT C

c) kui piisavad ja usaldusväärsed andmed 
näitavad ainetevahelisi võimalikke 
sünergilisi või antagonistlikke mõjusid 
segus, mille hindamise üle võeti otsus vastu 
teabe põhjal segus sisalduvate ainete kohta.

c) kui piisavad ja usaldusväärsed andmed 
näitavad ainetevahelisi võimalikke 
sünergilisi või antagonistlikke mõjusid 
segus.

Muudatusettepanek 6
ARTIKLI 37 LÕIGE 2

2. Üldsusele pakutava või müüdava aine või 
segu pakendi puhul ei tohi kasutada sellist 
kuju ega graafilist kujundust, mis võiks 

2. Üldsusele pakutava või müüdava aine või 
segu pakendi puhul ei tohi kasutada sellist 
kuju ega graafilist kujundust, mis võiks 
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tõmmata endale või äratada laste tähelepanu 
või eksitada tarbijat, või toiduainete, sööda, 
ravimite ja kosmeetikavahendite puhul 
kasutatavat esitusviisi või nimetust.

tõmmata endale või äratada laste tähelepanu 
või eksitada tarbijat, või toiduainete, sööda, 
ravimite ja kosmeetikavahendite puhul 
kasutatavat esitusviisi või nimetust.

II lisa punktis 3.1.1 määratletud pakendid 
varustatakse lastekindlate turvasulguritega 
vastavalt II lisa punktide 3.1.2, 3.1.3 ja 
3.1.4.2 sätetele.

II lisa punktis 3.1.1 määratletud pakendid 
varustatakse lastekindlate turvasulguritega 
vastavalt II lisa punktide 3.1.2, 3.1.3 ja 
3.1.4.2 sätetele, juhul kui antud segu suhtes 
ei kohaldata pakendamise erieeskirju mõne 
teise ELi direktiivi või ELi määruse, eriti 
määruste (EÜ) nr 648/2004 ja (EÜ) nr 
907/2006 kohaselt.

II lisa punktis 3.2.1 määratletud pakendid 
varustatakse reljeefsete hoiatusmärgistega 
vastavalt II lisa punkti 3.2.2 sätetele.

II lisa punktis 3.2.1 määratletud pakendid 
varustatakse reljeefsete hoiatusmärgistega 
vastavalt II lisa punkti 3.2.2 sätetele, juhul 
kui antud segu suhtes ei kohaldata 
pakendamise erieeskirju mõne teise ELi 
direktiivi või ELi määruse, eriti määruste 
(EÜ) nr 648/2004 ja (EÜ) nr 907/2006 
kohaselt.

Selgitus

Muudatusettepanekuga välditakse kattuvusi teiste ELi direktiivide või määruste sätetega.

Muudatusettepanek 7
ARTIKLI 40 PEALKIRI

Ühtse klassifikatsiooni ja märgistuse VI 
lisasse lisamist käsitlevate arvamuste ja 
otsuste sisu; teabe kättesaadavus

Ühtse klassifikatsiooni ja märgistuse VI lisa 
3. osasse lisamist käsitlevate arvamuste ja 
otsuste sisu; teabe kättesaadavus

Selgitus

Komisjoni ettepanekuga muudetakse VI lisa 3. osa kohustuslikuks. Tehakse ettepanek luua 4. 
osa, mis hõlmab ohtlike ainete klassifikatsiooni ja märgistuse ühenduse tasandil ühtlustamist 
vastavalt direktiivile 67/548/EMÜ muude ohukategooriate puhul, kui artiklis 38 määratletud 
kategooriad. VI lisa 4. osa kujutab endast mittekohustuslikku võrdlusvahendit, mida 
kasutavad asutused ja tööstusettevõtted.

Muudatusettepanek 8
ARTIKKEL 40 A (uus)

Artikkel 40 a
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Ohtlike ainete klassifikatsiooni ja 
märgistuse ühenduse tasandil ühtlustamine 

vastavalt direktiivile 67/548/EMÜ muude 
ohukategooriate puhul, kui artikli 38 lõikes 

1 määratletud kategooriad.
Klassifikatsioone ja märgistusi, mis on 
toodud VI lisa 4. osas, saavad kohaldada 
tarnijad.
Kui tarnija otsustab neid klassifikatsioone 
ja märgistusi mitte kasutada, peab ta aine 
või segu I lisa 2. kuni 5. osas esitatud 
kriteeriumide põhjal ümber hindama.

Selgitus

Komisjoni ettepanekuga muudetakse VI lisa 3. osa kohustuslikuks. Tehakse ettepanek luua 4. 
osa, mis hõlmab ohtlike ainete klassifikatsiooni ja märgistuse ühenduse tasandil ühtlustamist 
vastavalt direktiivile 67/548/EMÜ muude ohukategooriate puhul, kui artiklis 38 määratletud 
kategooriad. VI lisa 4. osa kujutab endast mittekohustuslikku võrdlusvahendit, mida 
kasutavad asutused ja tööstusettevõtted.

Muudatusettepanek 9
ARTIKLI 41 LÕIKE 1 ESIMENE LÕIK

1. Tootja või importija või tootjate või 
importijate rühm (edaspidi „teataja”), kes 
viib turule aine, mille suhtes kehtib määruse 
(EÜ) nr 1907/2006 kohane 
registreerimisnõue, või aine, mis on ise 
mürgine või direktiivis 1999/45/EÜ või 
käesolevas määruses sätestatud 
kontsentratsiooni piirväärtusest segus 
kõrgemal tasemel, millest tingituna segu on 
klassifitseeritud ohtlikuks, teatab ametile 
aine lisamiseks artiklis 43 viidatud süsteemi 
järgmised andmed:

1. Tootja või importija või tootjate või 
importijate rühm (edaspidi „teataja”), kes 
viib turule mürgise aine, mille suhtes kehtib 
määruse (EÜ) nr 1907/2006 kohane 
registreerimisnõue, aine suuremas koguses 
kui üks tonn aastas, või aine, mis on ise 
mürgine või direktiivis 1999/45/EÜ või 
käesolevas määruses sätestatud 
kontsentratsiooni piirväärtusest segus 
kõrgemal tasemel, millest tingituna segu on 
klassifitseeritud ohtlikuks, teatab ametile 
aine lisamiseks artiklis 43 viidatud süsteemi 
järgmised andmed:

Selgitus

Klassifitseerimisloetelu jaoks Kemikaalide Ametile teatamise kohustus alates 1. detsembrist 
2010 ei puuduta kõiki aineid, mis on turule viidud ning mille suhtes kehtib registreerimisnõue, 
vaid üksnes mürgiseid aineid; sealhulgas REACH-määruse raames.  Kahe viimase nimetatud 
juhtumi (aine, mis on ise mürgine või mis on segus) puhul tuleb kehtestada piirväärtus üks 
tonn aastas. Piirväärtuse puudumine tooks kaasa õiguskindluse puudumise ning mõjutaks 
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negatiivselt uurimis- ja arendustegevust.

Muudatusettepanek 10
ARTIKKEL 45

1. Liikmesriigid määravad organi(d), kes 
vastutab (vastutavad) tarnijatelt saadava 
teabe vastuvõtmise eest, sealhulgas turule 
viidavate segude keemilise koostise kohta 
saadava teabe eest, kui need segud on 
klassifitseeritud ohtlikeks või käsitatavad 
ohtlikena, lähtudes nende mõjust tervisele 
või füüsikalistest mõjudest.

1. Liikmesriigid määravad organi(d), kes 
vastutab (vastutavad) tarnijatelt saadava 
teabe vastuvõtmise eest turule viidavate 
segude kohta, kui need segud on 
klassifitseeritud ohtlikeks või käsitatavad 
ohtlikena, lähtudes nende mõjust tervisele 
või füüsikalistest mõjudest.

1 a. Lõikes 1 sätestatud teave esitatakse VII 
a lisas¹ toodud vormis ning see teave 
rahuldab meditsiinilisi vajadusi ennetus- ja 
ravimeetmete koostamisel, eelkõige 
hädaolukorras.

2. Määratud organid annavad kõik nõutavad 
garantiid saadud teabe konfidentsiaalsuse 
säilitamiseks. Seda teavet võib kasutada 
ainult meditsiinilistel eesmärkidel ennetus-
ja parandusmeetmete ettevalmistamiseks, 
eelkõige hädaolukorras. Teavet ei kasutata 
muudel eesmärkidel.

2. Määratud organid annavad kõik nõutavad 
garantiid saadud teabe konfidentsiaalsuse 
säilitamiseks. Seda teavet võib kasutada 
ainult lõikes 2 toodud meditsiiniliste 
vajaduste rahuldamiseks ja nimetatud 
teavet ei kasutata muudel eesmärkidel. 

3. Määratud organite käsutuses on kogu 
teave, mida turule viimise eest vastutavad 
tarnijad oma kohustuste täitmiseks vajavad.

3. Määratud organite käsutuses on kogu 
teave, mida turule viimise eest vastutavad 
tarnijad oma kohustuste täitmiseks vajavad.
3 a. Igal aastal esitavad liikmesriigid 
EHLASSi programmi (European Home 
and Leisure Accident Surveillance System 
– kodus ja vaba aja veetmisel toimunud 
õnnetuste Euroopa jälgimissüsteem) 
raames loodud Euroopa õnnetusjuhtumite 
andmebaasile andmed, milles täpsustatakse 
õnnetuste arv ja seonduvad segud, mille 
osas määratud organid on saanud 
meditsiinilise teabe nõudeid seoses ravi ja 
ravimeetmetega.
1 EACCPT nõuete hulgas esitatud teabe valdkonda 
kuuluvad nõuded on aluseks VII a lisale
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Selgitus

Kuna kõikidel riikidel on teabenõuete ja määratletud vormi osas erinevad meetmed, 
soodustab ühenduse menetlus rakendamise läbipaistvust ja praktilist poolt.
Mürgitus- ja toksikoloogiaalaste keskuste Euroopa Assotsiatsioon (European Association of 
Poisons Centres and Clinical Toxicologists) avaldas teabenõuded, mis on aluseks uuele VII a 
lisale.
Tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektoraadi koostatud õnnetusjuhtumite andmebaas mängiks 
määratud organite kogutud, segusid ja nendega seonduvaid õnnetusi puudutavate andmete 
kokkuvõtte edastaja rolli.
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1. Kui liikmesriigil on põhjendatult alust 
arvata, et käesoleva määruse nõuetele vastav 
aine või segu ohustab selle 
klassifitseerimise, märgistuse või 
pakendamise tõttu inimeste tervist või 
keskkonda, võib ta võtta sobivaid ajutisi 
meetmeid. Liimesriik teavitab sellest 
viivitamata komisjoni, ametit ja teisi 
liikmesriike, põhjendades oma otsust.

1. Kui liikmesriigil on põhjendatult alust 
arvata, et käesoleva määruse nõuetele vastav
või käesoleva määruse nõuetele mittevastav
aine või segu ohustab selle 
klassifitseerimise, märgistuse või 
pakendamise tõttu inimeste tervist või 
keskkonda, võib ta vaidluse korral tarnijaga 
võtta sobivaid ajutisi meetmeid. Liimesriik 
teavitab sellest viivitamata komisjoni, ametit 
ja teisi liikmesriike, põhjendades oma otsust.

Selgitus

Määruse nõuete tõlgendamisega seoses tuleb sätestada võimalikud vaidlused tarnija ja 
liikmesriigi vahel, samuti menetluse läbiviimise vajadus ühtlustatud klassifikatsiooni 
tagamiseks tekkiva vaidluse korral.
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