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SHORT JUSTIFICATION

The intention underlying the Commission’s REACH proposal is to simplify, harmonise and 
centralise the different existing bodies of rules governing chemicals and specific substances.
Calls are being made, rightly, for chemicals to be registered and assessed in keeping with a 
Europe-wide standard coherent approach, taking into account the principle of sustainable 
development and health and safety at work. The REACH proposal, therefore, is 
fundamentally to be welcomed. On the other hand, economic aims such as competitiveness, 
innovation capacity, or protecting jobs must not be neglected, least of all given the difficult 
economic situation currently facing Europe.

Unfortunately, the law on chemicals and substance-related health and environmental 
protection have already assumed such proportions and complexity that the resulting costly red 
tape imposed on industry, and small and medium-sized enterprises (SMEs) in particular, is 
virtually impossible to cope with. Unless the REACH information and assessment procedures 
can be slimmed down, the shortcomings as regards implementation, which already occur at 
the present time, will continue to worsen. Not only would this jeopardise the competitive and 
innovation potential of European industry – and hence put numerous jobs at risk – but it 
would also run counter to the ambitious goals and expectations implied in better health and 
environmental protection.

Your draftsman is seeking to help make the REACH requirements more practicable and 
comprehensible. The amendments proposed are grouped together in the following broad 
subject areas:

1. Exposure and use categories

One of the main problems in the REACH proposal is that manufacturers of substances, 
importers, and downstream users have no standard procedure for assessing the risks 
associated with a substance and passing on that information. The present draft calls for 
information on the composition of uses to be actively exchanged between the 
manufacturer/importer on the one hand and downstream users and, where applicable, their 
customers on the other. This is likely to prove difficult in practice, since it would often be 
necessary to disclose confidential information and trade secrets.

One solution would be to employ use and exposure categories in order to simplify 
communication along the value added chain, make exposure assessment easier for substance 
users to handle, and highlight measures needed to minimise risks. However, the latitude 
afforded to substance users should not be restricted unnecessarily. In addition, specific 
scenarios should be classed in general categories so as to ensure that confidential information 
will not have to be passed on. That notwithstanding, when categorisation poses problems, 
firms should continue to be allowed to treat the exceptions concerned as special cases.

2. Prioritisation
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In the REACH proposal prioritisation is based solely on quantitative criteria. However, it is 
important for the environment and consumers that the first substances to be assessed for 
registration purposes should be those entailing the greatest potential risk. In other words, 
qualitative criteria, based on toxicologically/environmentally significant properties, use, 
exposure, and production volume, should likewise be taken into account. This core 
information must be provided to enable priorities to be determined according to the degree of 
risk.

If the requirements for industry and authorities were ranked on a balanced, comprehensible 
scale of priorities, health and environmental protection could be improved within reasonable 
time-frames in return for a calculable financial outlay.

3. Simplification / Avoiding duplicate regulation of industrial health and safety

The proposal for a regulation should be made more practicable and cost effective, and less 
time consuming. The registration procedure, among other things, should be simplified to that 
end. The scope of the regulation should also be geared more accurately to existing law so as 
to avoid duplicate regulation.

4. Enhanced innovation capacity and competitiveness

REACH must not shackle research and innovation or needlessly impede the competitiveness 
of the European chemical industry and its downstream users.

5. Stronger role for the Agency

The Agency alone – and not the national authorities in question – must be responsible for all 
matters related to assessment so as to make for uniformity and legal certainty in all parts of 
Europe.

6. Protection of trade secrets and proprietary rights

It is important to implement an efficient and workable system in such a way as to prevent the 
disclosure of information being at odds with the protection of trade secrets and proprietary 
rights. This is a vital consideration for SMEs in particular, since innovations are their 
lifeblood.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud.

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 1

1) Puhasainena, valmististes ja toodetes 
esinevate ainete vaba liikumine on siseturu 
oluline aspekt ja aitab märkimisväärselt 
kaasa tarbijate ja töötajate tervishoiu ja 
heaolu ning nende sotsiaalsete ja 
majanduslike huvide tagamisele, samuti 
keemiatööstuse konkurentsivõimele.

1) Puhasainena, valmististes ja toodetes 
esinevate ainete vaba, turvaline ja 
mittebürokraatlik mõistlike kuludega
liikumine on siseturu oluline aspekt ja aitab 
märkimisväärselt kaasa tarbijate ja töötajate 
tervishoiu ja heaolu ning nende sotsiaalsete 
ja majanduslike huvide tagamisele, 
taimestiku ja loomastiku kaitsele, samuti 
keemiatööstuse konkurentsivõimele.

Justification

We should be concerned with not only the free movement of substances but also compliance 
with safety standards and measures to ensure that public health and the ecological balance 
are not jeopardised.

We should specify that ecological balance is a major factor regarding competitivity.

The REACH Regulation should not unnecessarily impede either the safe handling of 
substances or the competitiveness of industry.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 2

2) Ühenduse tasandil on ainete siseturu 
tõhusat toimimist võimalik saavutada ainult 
juhul, kui ainetele esitatavad nõuded 
liikmesriigiti oluliselt ei erine.

2) Ühenduse tasandil on ainete siseturu 
tõhusat toimimist võimalik saavutada ainult 
juhul, kui ainete turvaliseks käitlemiseks 
esitatavad nõuded on täpselt ja igakülgselt 
määratletud ega erine liikmesriigiti 
oluliselt.

  
1 ##.
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Justification

The efficient organisation of this market in economic and social terms requires exacting 
safety standards for the management of substances and comprehensive provisions regarding 
their use so as to safeguard the public interest.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 3

3) Säästva arengu saavutamiseks tuleb
aineid käsitlevate õigusaktide ühtlustamisel 
tagada kõrge tervise- ja keskkonnakaitse 
tase. Neid õigusakte tuleb rakendada mitte-
diskrimineerival viisil, olenemata sellest, kas 
keemiliste ainetega kaubeldakse siseturul või 
rahvusvaheliselt.

3) Säästva arengu saavutamiseks ja 
innovatsioonisuutlikkuse ja 
konkurentsivõime kindlustamiseks tuleks
aineid käsitlevate õigusaktide ühtlustamisel 
tagada kõrge tervise- ja keskkonnakaitse 
tase. Neid õigusakte tuleks rakendada 
mittediskrimineerival viisil kooskõlas WTO 
eeskirjadega, olenemata sellest, kas 
keemiliste ainetega kaubeldakse siseturul või 
rahvusvaheliselt.

Justification

Safeguarding innovation capacity and competitiveness is also an important goal. It goes 
without saying that legislation must be compatible with WTO rules.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 3 a (uus)

3 a) 4. septembril 2002. aastal 
Johannesburgis toimunud säästva arengu 
tippkohtumisel vastu võetud tegevuskava 
kohaselt peab aastaks 2020 muutuma 
kemikaalide tootmine ja kasutamine 
inimeste tervisele ja keskkonnale ohutuks.

Justification

It should be pointed out that the objective of eventually producing and using only chemicals 
which are not harmful to human health and the environment is a commitment to be honoured 
not just by the European Union but by the world as a whole.

It’s important to recall the commitments made at the Johannesburg World Summit.
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Muudatusettepanek 5
Põhjendus 7

7) Käesoleva määrusega loodava uue 
süsteemi oluliseks eesmärgiks on edendada
ohtlike ainete asendamist vähemohtlike 
ainete või tehnoloogiatega, kui leidub 
sobivaid alternatiive. Käesolev määrus ei 
mõjuta töökaitse direktiivide rakendamist, 
eriti nõukogu 28. juuni 1990. aasta direktiivi 
90/394/EMÜ töötajate kaitsmise kohta tööl 
kantserogeenidega kokkupuutest tulenevate 
ohtude eest (kuues üksikdirektiiv direktiivi 
89/391/EMÜ artikli 16 lõikes 1 määratletud 
tähenduses), mille alusel peavad tööandjad 
kõrvaldama ohtlikud ained, kui see on 
tehniliselt võimalik, või asendama ohtlikud 
ained vähemohtlike ainetega.

7) Käesoleva määrusega loodava uue 
süsteemi oluliseks eesmärgiks on 
soodustada, et ohtlikud ained asendatakse 
vähemohtlike ainete või tehnoloogiatega, kui 
leidub sobivaid alternatiive. Käesolev 
määrus ei mõjuta töökaitse direktiivide 
rakendamist, eriti nõukogu 28. juuni 
1990. aasta direktiivi 90/394/EMÜ töötajate 
kaitsmise kohta tööl kantserogeenidega 
kokkupuutest tulenevate ohtude eest (kuues 
üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ 
artikli 16 lõikes 1 määratletud tähenduses), 
mille alusel peavad tööandjad kõrvaldama 
ohtlikud ained, kui see on tehniliselt 
võimalik, või asendama ohtlikud ained 
vähemohtlike ainetega. Sellega seoses jääb 
liikmesriikidele täielik voli kehtestada ka 
rangemaid nõudeid.

Justification

The main objective is to replace dangerous substances with other, less dangerous, ones where 
they are available. This is an important consequence of Article 137 of the EC Treaty (legal 
basis for legislation on worker protection) and it should be mentioned.

Muudatusettepanek 6
Põhjendus 8 a (uus)

8 a) Puhasaine, valmistise või toote 
koostisosade tootjad, importijad ja 
tootmisahela järgmise etapi kasutajad 
peavad nimetatud toote tootma, importima 
või seda kasutama (või selle turule viima) 
viisil, mis tagab, et põhjendatult 
eeldatavates tingimustes ei tekitata kahju 
inimeste tervisele ega keskkonnale.

Justification

This amendment introduces the general principle of the duty of care. Since REACH does not 
cover all uses of chemicals, from the point of view of protecting human health and the 
environment it is important that a general duty of care be established as regards the 
production and the use of substances. Such a principle would merely codify the voluntary 
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undertakings which the industry is promoting (e.g. the Responsible Care Programme).

Muudatusettepanek 7
Põhjendus 12

12) Lubade andmise sätetega nähakse ette 
komisjoni poolne lubade väljastamine väga 
kõrge riskiteguriga ainete turule viimiseks ja 
kasutamiseks, kui nende kasutamisest 
tulenevad riskid on piisavalt kontrollitud või 
kasutamist on võimalik põhjendada 
sotsiaal-majanduslike vajadustega.

12) Lubade andmise sätetega nähakse ette 
komisjonipoolne piiratud kehtivusajaga
lubade väljastamine väga kõrge riskiteguriga 
ainete turuleviimiseks ja kasutamiseks, kui 
puuduvad sobivad alternatiivid, kui selliste 
ainete kasutamist on võimalik põhjendada 
sotsiaal-majanduslike vajadustega ja kui
nende kasutamisest tulenevad riskid on 
piisavalt kontrollitud.

Justification

It is important to stress that authorisation is only a temporary provision.

Muudatusettepanek 8
Põhjendus 16

16) Kogemused on näidanud, et pole 
asjakohane nõuda liikmesriikidelt kõikide 
keemiliste ainetega seotud riskide hindamist. 
Nimetatud kohustus tuleb seetõttu panna 
eelkõige aineid tootvatele või importivatele 
ettevõtetele, ent ainult juhul, kui nad teevad 
seda teatud mahust suuremates kogustes, et 
neil oleks võimalik kanda sellega seonduvat 
koormust. Kõnealused ettevõtted peaks
rakendama vajalikke riskijuhtimismeetmeid 
vastavalt ainete riskianalüüsile.

16) Kogemused on näidanud, et pole 
asjakohane nõuda liikmesriikidelt kõikide 
keemiliste ainetega seotud riskide hindamist. 
Nimetatud kohustus tuleb seetõttu panna 
eelkõige aineid tootvatele või importivatele 
ettevõtetele, ent ainult juhul, kui nad teevad 
seda teatud mahust suuremates kogustes, et 
neil oleks võimalik kanda sellega seonduvat 
koormust. Kõnealused ettevõtted peaksid
rakendama vajalikke riskijuhtimismeetmeid 
vastavalt ainete riskianalüüsile. Need 
ettevõtted peaksid lõpptarbijale sobival 
moel edastama riskianalüüsil põhinevat 
teavet oma ainete ja valmististe ohutu 
kasutamise kohta. See hõlmab kohustust 
kirjeldada ja dokumenteerida ainete 
tootmisest, kasutamisest ja müügist 
tulenevaid riske ning teavitada neist 
asjakohasel ja läbipaistval viisil. Tootjad ja 
tootmisahela järgmise etapi kasutajad 
valivad tootmiseks ja kasutamiseks aine 
kõige ohutumate kättesaadavate ainete 
põhjal.



AD\574976ET.doc 9/85 PE 357.617v03-00
Freelance-tõlge

ET

Justification

Linked to the reintroduction of the duty of care in Article 1.

Communication to the end user of necessary information and advice to enable them to use 
substances safely and manage their risk safely and effectively is essential. Linked to 
amendments to Recitals 41, 42 and 43.

Muudatusettepanek 9
Põhjendus 20

20) Kuna tootjad ja importijad vastutavad
oma toodete eest, on kohane rakendada 
registreerimisnõuet ainete suhtes, mille 
eraldumine toodetest on taotluslik. Ainetest, 
mis võivad toodetest eralduda piisavalt 
suurtes kogustes ja viisil, mis võib 
kahjustada inimeste tervisele või keskkonda, 
tuleb teavitada agentuuri ja viimasel peab 
olema õigus nõuda registreerimistunnistuse 
esitamist.

20) Kuna tootjad ja importijad peaksid 
vastutama oma toodete eest, on kohane 
rakendada registreerimisnõuet ainete suhtes, 
mille eraldumine toodetest on taotluslik. 
Ainetest, mis võivad toodetest eralduda 
piisavalt suurtes kogustes ja viisil, mis võib 
kahjustada inimeste tervist või keskkonda, 
tuleks teatada asjaomastele asutustele ning 
nendega tuleb viivitamatult nõu pidada,
samuti tuleks teavitada agentuuri ja viimasel 
peab olema õigus nõuda 
registreerimistunnistuse esitamist.

Justification

Regarding the release of substances it is necessary for not only the Agency but also the 
relevant authorities to be informed.

Muudatusettepanek 10
Põhjendus 20 a (uus)

20 a) Määrus kehtib kõigi Euroopa Liitu 
imporditavate ainete, toodete ja valmististe 
kohta.
Käesolev määrus ei tohi põhjustada 
Euroopa Liidus toodetud ning 
kolmandatest riikidest pärit, kuid Euroopa 
Liitu imporditud ainete, toodete ja 
valmististe erinevat kohtlemist.
Euroopa Komisjon koostab selle nõude 
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kohaldamise tagamiseks juhised.

Justification

The REACH system in the form proposed by the Commission offers European producers scant 
protection against unfair competition from non-European countries. Current EU rules set 
parameters that are far stricter for European producers of chemical substances. Importers of 
articles into the European Union should be subject to the same rules that apply to European 
producers. This amendment calls for a balanced regulatory framework to be established for 
both European and non-European producers.

Muudatusettepanek 11
Põhjendus 22

22) Kemikaaliohutuse hindamist ei pea 
teostama ainete korral, mis esinevad 
valmististes kindlates väga väikestes 
kogustes, mida ei loeta probleemseteks. 
Valmististes sellistes väikestes kogustes 
esinevad ained peaksid samuti olema loa 
taotlemise nõudest vabastatud. Need sätted 
rakenduvad võrdselt valmististe suhtes, mis 
on ainete tahked segud, kuni sellisele 
valmistisele konkreetse kuju andmiseni, mis 
muudab selle tooteks.

22) Kemikaaliohutuse hindamist ei pea 
teostama ainete korral, mis esinevad 
valmististes kindlates väga väikestes 
kogustes, mida ei loeta probleemseteks. 
Valmististes sellistes väikestes kogustes 
esinevad ained peaksid samuti olema loa 
taotlemise nõudest vabastatud. Tootjad 
peavad sellised ained ikkagi lisama 
pakendile kantavasse koostisosade 
loetelusse, hoiatades tarbijaid ohtliku aine 
olemasolu eest. Neid sätteid tuleks 
rakendada võrdselt valmististe suhtes, mis 
on ainete tahked segud, kuni sellisele 
valmistisele konkreetse kuju andmiseni, mis 
muudab selle tooteks.

Justification

It is essential for consumers to be fully informed of the composition of preparations available 
on the market so as to assume their own responsibilities regarding their use.

Muudatusettepanek 12
Põhjendus 24

24) Aineid käsitleva teabe nõuded tuleb
muuta astmeliseks vastavalt aine tootmis-
või impordimahule, kuna need näitavad ära 
inimese ja keskkonna võimaliku kokkupuute 
ainega ning neid tuleb kirjeldada 

24) Aineid käsitleva teabe nõuded tuleks
muuta astmeliseks vastavalt aine tootmis-
või impordimahule, kuna need näitavad ära 
inimese ja keskkonna võimaliku kokkupuute 
ainega ning neid tuleb kirjeldada 
üksikasjalikult. Lisaks koguse 



AD\574976ET.doc 11/85 PE 357.617v03-00
Freelance-tõlge

ET

üksikasjalikult. registreerimise nõudele tuleks arvesse võtta 
kvalitatiivseid kriteeriume, sealhulgas 
näiteks aine ohtlikkust, selle kavandatud 
kasutust, ja määra, milles inimesed ja 
keskkond sellega tegelikkuses kokku 
puutuvad. 

Justification

The Commission should be allowed to add qualitative criteria to the substance registration 
prioritisation categories.

Muudatusettepanek 13
Põhjendus 41

41) Vastutus ainetega seonduvate riskide 
juhtimise eest hõlmab ka ainet käsitleva 
teabe edastamist teistele sama kutseala 
esindajatele. Viimaste jaoks on see vältimatu 
ka neile pandud kohustuste täitmisel.

41) Vastutus ainetega seonduvate riskide 
juhtimise eest hõlmab ka ainet käsitleva 
teabe edastamist teistele sama kutseala 
esindajatele ja kutsealavälistele isikutele 
kõige sobivamal viisil. Viimaste jaoks on 
see vältimatu ka neile pandud kohustuste 
täitmisel vastavalt riskide juhtimisel ning 
ainete ja valmististe kasutamisel.

Justification

An appropriate and consistent communication system based on risk will provide consumers 
with the necessary information and advice to enable them to manage their risk safely and 
effectively when using a substance or preparation containing chemicals. Linked to 
amendments to Recitals 16, 42 and 43.

Muudatusettepanek 14
Põhjendus 41 a (uus)

41a) Riskidest teavitamine on oluline osa 
teavitamisprotsessist ja inimeste 
nõustamisel riskidega toimetulemiseks ning 
aine ohutuks ja efektiivseks kasutamiseks. 
Riskidest teavitamiseks peab tootja mõistma 
tarbijate teabevajadust ning jagama 
seejärel neile seda teavet, nõuandeid ja abi, 
et toetada lõpptarbijat aine või valmistise 
ohutul kasutamisel. Et tarbijatel on õigus 
omada teavet nende poolt kasutatavate 
ainete ja valmististe kohta, tuleks luua 
asjakohane riskidest teavitamise süsteem, 
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mis annab lisateavet, näiteks veebilehtede 
ja teavitamiskampaaniate abil. See aitab 
veelgi rohkem kaasa ainete ja valmististe 
ohutule kasutamisele ning suurendab 
tarbija usaldust nende vastu. Selline 
süsteem on väärtuslik 
tarbijakaitseorganisatsioonide jaoks, 
aidates luua raamistikku, mis käsitleb 
REACHi abil tarbijate tõelisi muresid, ning 
keemiatööstuse jaoks tarbijate usalduse 
suurendamiseks kemikaale sisaldavate 
ainete ja valmististe kasutamise vastu. 

Justification

Linked to the amendment to Recital 16. An appropriate and consistent communication system 
based on risk will provide consumers with the necessary information and advice to enable 
them to manage their risk safely and effectively when using a substance or preparation 
containing chemicals.

Muudatusettepanek 15
Põhjendus 42

42) Kuna olemasolevat ohutuskaarti 
kasutatakse juba ainete ja valmististe 
turustusahelas teabevahendina, on 
asjakohane seda edasi arendada ja muuta see 
käesoleva määrusega loodud süsteemi 
lahutamatuks osaks.

42) Kuna olemasolevat ohutuskaarti 
kasutatakse juba ainete ja valmististe 
turustusahelas teabevahendina, on 
asjakohane seda edasi arendada ja muuta see 
käesoleva määrusega loodud süsteemi 
lahutamatuks osaks. Tarbijate teavitamiseks 
ainete ja valmististega seonduvatest 
riskidest ja nende ohutust kasutamisest 
tuleb siiski kaaluda muid teabe edastamise 
viise.

Justification

Linked to the amendments to Recitals 16, 41 and 43.

Muudatusettepanek 16
Põhjendus 43

43) Vastutusahela loomiseks peaksid
tootmisahela järgmise etapi kasutajad 
vastutama ainete kasutusega seotud riskide 
analüüsi eest, kui tarnijatelt saadud 

43) Vastutusahela loomiseks peaksid
tootmisahela järgmise etapi kasutajad 
vastutama ainete kasutusega seotud riskide 
analüüsi eest, kui tarnijatelt saadud 
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ohutuskaardid nimetatud kasutust ei sisalda, 
välja arvatud juhul, kui asjaomane 
tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
rakendab rohkem kaitsemeetmeid kui tarnija 
on soovitanud või kui tarnijalt ei nõutud 
riskide analüüsi või riske käsitleva teabe 
esitamist. Samal põhjusel peaksid
tootmisahela järgmise etapi kasutajad 
juhtima riske, mis tulenevad nendepoolsest 
aine kasutusest.

ohutuskaardid nimetatud kasutust ei sisalda, 
välja arvatud juhul, kui asjaomane 
tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
rakendab rohkem kaitsemeetmeid, kui tarnija 
on soovitanud või kui tarnijalt ei nõutud 
riskide analüüsi või riske käsitleva teabe 
esitamist. Samal põhjusel peaksid
tootmisahela järgmise etapi kasutajad 
juhtima riske, mis tulenevad nendepoolsest 
aine kasutusest, ja esitama teavet nende 
ohutu kasutamise kohta turustusahelas 
kuni lõppkasutajani – tarbijani – välja. 

Justification

Linked to the amendment to Recitals 16, 41 and 42.

Muudatusettepanek 17
Põhjendus 49

49) Ühtlasi peaksid agentuuril olema 
volitused nõuda tootjatelt, importijatelt või 
tootmisahela järgmise etapi kasutajatelt 
liikmesriigi pädevate asutuste poolt teostatud 
hindamiste alusel täiendava teabe esitamist 
ainete kohta, mis võivad põhjustada ohtu 
tervisele või keskkonnale, kaasa arvatud 
esinemise tõttu siseturul suurtes kogustes. 
Liikmesriigid peavad tegema selleks plaane 
ja tagama ressursid hindamisplaanide 
koostamise kaudu. Kui isoleeritud 
vaheainete kohapeal kasutamise tõttu tekib 
risk, mis on võrdväärne nende ainete 
kasutamisest tuleneva riski tasemega, millele 
kohaldatakse loanõudeid, on liikmesriikidel 
õigus nõuda täiendava teabe esitamist, kui 
see on õigustatud.

49) Ühtlasi peaksid agentuuril olema 
volitused nõuda tootjatelt, importijatelt või 
tootmisahela järgmise etapi kasutajatelt 
liikmesriigi pädevate asutuste poolt teostatud 
hindamiste alusel täiendava teabe esitamist 
ainete kohta, mis võivad põhjustada ohtu 
tervisele või keskkonnale, kaasa arvatud 
esinemise tõttu siseturul suurtes kogustes. 
Liikmesriigid peavad tegema selleks plaane 
ja tagama ressursid hindamisplaanide 
koostamise kaudu, mis on töötatud välja 
prioriteetsete ainete loetelu alusel 
agentuuri poolt ette nähtud hindamise 
jaoks. Kui isoleeritud vaheainete kohapeal 
kasutamise tõttu tekib risk, mis on 
võrdväärne nende ainete kasutamisest 
tuleneva riski tasemega, millele 
kohaldatakse loanõudeid, peaks 
liikmesriikidel olema õigus nõuda täiendava 
teabe esitamist, kui see on õigustatud.

Justification

Clarification: the Agency is to determine the priority list of substances.
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Muudatusettepanek 18
Põhjendus 52

52) Inimeste tervise ja keskkonnakaitse 
piisavalt kõrge taseme tagamiseks tuleb väga 
kõrge riskiteguriga omadustega aineid 
käsitleda ennetaval viisil, nõudes neid 
kasutavatelt ettevõtetelt riskide piisavat 
kontrollimist kinnitavate tõendusmaterjalide 
esitamist lubasid väljastavale asutusele. Kui 
seda ei tehta, võib kasutuslube siiski 
väljastada, kui ettevõtted tõendavad, et aine 
kasutusest ühiskonnale tekkiv kasu kaalub 
üles selle kasutamisega seonduvad riskid 
ning sobivad alternatiivsed ained või 
tehnoloogiad puuduvad. Lube väljastav 
asutus peab sellisel juhul kontrollima 
ettevõtete taotluste alusel antud nõuete 
täitmist lubade andmise menetluse kaudu. 
Kuna load peavad tagama kõrge 
kaitsetaseme kogu siseturul, on asjakohane, 
et lube väljastavaks asutuseks on komisjon.

52) Inimeste tervise ja keskkonnakaitse 
piisavalt kõrge taseme tagamiseks tuleks
väga kõrge riskiteguriga omadustega aineid 
käsitleda ennetaval viisil, nõudes neid 
kasutavatelt ettevõtetelt riskide piisavat 
kontrollimist kinnitavate tõendusmaterjalide 
esitamist lubasid väljastavale asutusele ja 
tõendamist, et sobivaid alternatiivseid 
aineid või tehnoloogiaid ei ole ja et aine 
kasutusest ühiskonnale tekkiv kasu kaalub 
üles selle kasutamisega seonduvad riskid. 
Lube väljastav asutus peaks sellisel juhul 
kontrollima ettevõtete taotluste alusel antud 
nõuete täitmist lubade andmise menetluse 
kaudu. Kuna load peaksid tagama kõrge 
kaitsetaseme kogu siseturul, on asjakohane, 
et lube väljastavaks asutuseks on komisjon.

Muudatusettepanek 19
Põhjendus 55

52) Agentuur peab andma nõu nende ainete 
prioriteetsuse osas, mille suhtes 
kohaldatakse lubade taotlemist, tagamaks, et 
otsustes võetaks arvesse nii ühiskonna 
vajadusi kui teaduslikult põhjendatud 
teadmisi ja arenguid.

52) Agentuur peaks oma volituste alusel
määrama kindlaks nende ainete 
prioriteetsuse, mille suhtes kohaldatakse 
lubade taotlemist, tagamaks, et otsustes 
võetaks arvesse nii ühiskonna vajadusi kui 
ka teaduslikult põhjendatud teadmisi ja 
arenguid.

Justification

Clarification: the Agency should lay down the list of priorities.

Muudatusettepanek 20
Põhjendus 69

69) Agentuur on keskne üksus, mis tagab, et 
kemikaale käsitlevad õigusaktid ja otsuse 
tegemise protsessid ning nende aluseks olev 

69) Agentuur peaks olema keskne üksus, 
mis tagab, et kemikaale käsitlevad 
õigusaktid ja otsuse tegemise protsessid ning 
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teaduslik baas oleks kõikide huvitatud poolte 
ja avalikkuse jaoks usaldusväärsed. Seetõttu 
on oluline, et ühenduse asutused, 
liikmesriigid, laiem avalikkus ja huvitatud 
pooled agentuuri usaldaksid. Sel põhjusel on 
äärmiselt oluline tagada agentuuri 
sõltumatus, kõrge teaduslik, tehniline ja 
regulatiivne pädevus, läbipaistvus ja 
tõhusus.

nende aluseks olev teaduslik baas oleks 
kõikide huvitatud poolte ja avalikkuse jaoks 
usaldusväärsed, selleks et riigi elanikkond 
ja kõik huvitatud pooled saaksid usaldada 
enda poolt kasutatavate keemiliste ainete ja 
valmististe ohutust. Agentuuril peaks olema 
keskne roll ka REACHi ja selle 
rakendamist ning riske käsitleva teabe 
koordineerimisel. Seetõttu on oluline, et 
ühenduse asutused, liikmesriigid, laiem 
avalikkus ja huvitatud pooled agentuuri 
usaldaksid. Sel põhjusel on äärmiselt oluline 
tagada agentuuri sõltumatus, kõrge 
teaduslik, tehniline ja regulatiivne kvaliteet, 
teabevahetusealane asjatundlikkus, 
läbipaistvus ja tõhusus.

Justification

Linked to amendments to Recitals 41a (new) and 70 and Article 73(2)(i) a (new).

Muudatusettepanek 21
Põhjendus 70

70) Agentuuri struktuur peab olema sobiv 
talle pandud ülesannete täitmiseks. Selles 
osas annavad kogemused sarnaste ühenduse 
asutustega teatud suuniseid, ent struktuur 
tuleb kohandada vastavaks käesoleva 
määruse konkreetsete vajadustega.

70) Agentuuri struktuur peaks olema sobiv 
talle pandud ülesannete täitmiseks. Selles 
osas annavad kogemused sarnaste ühenduse 
asutustega teatud suuniseid, ent struktuur 
tuleks kohandada vastavaks käesoleva 
määruse konkreetsete vajadustega. Antud 
juhul tuleks agentuuri raames luua ka 
riskidest teavitamise kompetentsikeskus.

Justification

Linked to amendments to Recitals 41 a (new) and 69 and Article 73(2)(i) a (new).

Muudatusettepanek 22
Põhjendus 79

79) Agentuuris tuleb moodustada 
apellatsiooninõukogu, et tagada seaduslik
apelleerimisõigus ettevõtjatele, keda
agentuuri poolt vastuvõetud otsused 

79) Agentuuris tuleks moodustada 
apellatsiooninõukogu, et tagada seaduslik 
apelleerimisõigus kõigile neile, kelle 
õiguslikke huvisid agentuuri poolt vastu 
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mõjutavad. võetud otsused mõjutavad.

Justification

The term 'all those having a legal interest' is wider than 'operators'.

Muudatusettepanek 23
Põhjendus 89

89) Ressursid tuleb suunata suurima 
riskiteguriga ainetele. Aine tuleb seetõttu 
kanda direktiivi 67/548/EMÜ I lisasse
ainult juhul, kui see vastab kriteeriumitele, 
mille alusel võib seda liigitada 1., 2. või 3. 
kategooria kantserogeenseks, 
mutageenseks või reproduktiivtoksiliseks 
aineks või hingamisteid ärritavaks aineks.
Pädevatel ametiasutustel peab olema 
võimalik agentuurile ettepanekuid esitada. 
Agentuur peab esitama ettepaneku suhtes 
oma arvamuse ning asjaomastel osalistel 
peab olema võimalus ettepanekut 
kommenteerida. Komisjon võtab seejärel 
vastu otsuse.

89) Et anda liikmesriikidele võimalus 
esitada ettepanekuid aine ühtlustatud 
liigitamiseks direktiivi 67/548/EMÜ või 
1999/45/EÜ I lisas, peaksid nad koostama 
üksikasjalikele nõuetele vastava toimiku. 
Toimikus peaks olema esitatud kogu 
ühendust hõlmavate meetmete kasutamise 
õigustus. Agentuur peaks esitama 
ettepaneku suhtes oma arvamuse ning 
asjaomastel osalistel peab olema võimalus 
ettepanekut kommenteerida. Komisjon võtab 
seejärel vastu otsuse.

Justification

Restricting harmonised classification to CMR substances and to respiratory sensitisers is far 
too limited. There are many more highly relevant impacts on human health and the 
environment. Classification has proven to be very controversial, too controversial to be left to 
industry alone. Harmonised classification allows for solving conflicts without recourse to 
courts, and therefore saves resources.

Muudatusettepanek 24
Põhjendus 91 a (uus)

91 a) Komisjon otsustab, kas esitada 
ettepanek luua Euroopa kvaliteedimärk, 
mis on mõeldud nende toodete 
kindlakstegemiseks ja reklaamimiseks, 
mille tootmise kõik etapid on kooskõlas 
käesolevast määrusest tulenevate nõuetega.
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Justification

Self-explanatory.

Muudatusettepanek 25
Põhjendus 93

93) Selleks et käesoleva määrusega loodud 
süsteem saaks tõhusalt toimida, tuleb tagada 
hea jõustamisalane koostöö ja 
koordineerimine liikmesriikide, agentuuri ja 
komisjoni vahel. 

93) Selleks, et käesoleva määrusega loodud 
süsteem saaks tõhusalt toimida, tuleb tagada 
hea jõustamisalane koostöö ja 
koordineerimine liikmesriikide 
ametiasutuste, agentuuri ja komisjoni vahel.

Justification

Close cooperation between the Agency, the Commission and the Member State authorities is 
necessary for effective enforcement.

Muudatusettepanek 26
Põhjendus 100

100) Uuele süsteemile ülemineku 
sujuvamaks muutmiseks on asjakohane, et 
käesoleva määruse sätted jõustuksid järk-
järgult. Lisaks sellele võimaldab sätete 
järkjärguline jõustumine kõikidel 
asjaosalistel, ametiasutustel, ettevõtetel ja 
huvitatud pooltel suunata ressursid uute 
ülesannete õigeaegseks täitmiseks 
valmistumisele.

100) Uuele süsteemile ülemineku 
sujuvamaks muutmiseks on asjakohane, et 
käesoleva määruse sätted jõustuksid järk-
järgult. Lisaks sellele peaks sätete 
järkjärguline jõustumine võimaldama
kõikidel asjaosalistel, ametiasutustel, 
ettevõtetel ja huvitatud pooltel suunata 
ressursid uute ülesannete õigeaegseks 
täitmiseks valmistumisele, sealhulgas 
vabatahtlike komisjoni poolt 
koordineeritavate kokkulepete sõlmimise 
kaudu tööstuse ja teiste huvitatud poolte 
vahel.

Muudatusettepanek 27
Põhjendus 101 A (uus)

101 a) Käesolevat määrust kohaldatakse 
ilma, et see piiraks direktiivi 98/24/EÜ1

kohaldamist, mis jääb peamiseks 
õiguslikuks vahendiks töötajate tervise ja 
turvalisuse kaitsmisel keemiliste mõjuritega 
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seotud ohtude eest tööl. Liikmesriike ja 
tööturu osapooli tuleks kutsuda üles 
tagama, et direktiivi 98/24/EÜ 
rakendatakse ja selle täitmist jälgitakse 
efektiivsemalt.
________________________

1EÜT L 131, 5.5.1998, lk. 11.

Muudatusettepanek 28
Artikli 1 lõige 2

2. Käesoleva määruse eesmärgiks on tagada 
selliste ainete vaba ringlus siseturul.

2. Käesoleva määruse eesmärgiks on tagada 
selliste ainete vaba ringlus siseturul 
kooskõlas vastutuskohustusega.

Justification

Linked to the reintroduction of the duty of care in Article 1.

Muudatusettepanek 29
Artikkel 1 a (uus)

Artikkel 1 a
Vastutuskohustus

1. Kõik tootjad, importijad ja tootmisahela 
järgmise etapi kasutajad, kes tegelevad või 
kavatsevad tegeleda ainete, neid sisaldavate 
valmististe või toodetega, k.a nende 
tootmise, importimise või kasutamisega, ja 
kes teavad või võiksid eeldada, et selline 
tegevus võib kahjustada inimeste tervist või 
keskkonda, peavad tegema kõik võimaliku 
selleks, et sellist mõju vältida, piirata ja 
heastada.
2. Kõik tootjad, importijad ja tootmisahela 
järgmise etapi kasutajad peavad oma 
äritegevuses sellise aine või seda sisaldava 
valmistise või toote teisele tootjale, 
importijale või tootmisahela järgmise etapi 
kasutajale edasiandmisel tagama piisava 
teabe edastamise, vajaduse korral ka 
tehnilise abi inimestele või keskkonnale 
kahjuliku mõju vältimiseks, piiramiseks ja 
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heastamiseks.

Justification

A general principle of duty of care defining the responsibility of industry is needed for the 
safe handling and use of all chemicals. It is intended to be applicable to all substances 
(irrespective of production volume), implying that industry is expected not just to meet the 
specific obligations under REACH but also to fulfil the basic social, economic and 
environmental responsibilities of entrepreneurship.

Muudatusettepanek 30
Artikkel 1 b (uus)

Artikkel 1 b
Andmete kogumine

1. Tootjad, importijad ja tootmisahela 
järgmise etapi kasutajad kasutavad nende 
käsutuses olevat või eeldatavasti olevat 
teavet, et järgida artiklit 1a. Artikli 1a 
lõikes 2 sätestatud teabevahetus peab 
sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
a) andmeid, mis on vajalikud käesoleva 
määruse nõuete järgimiseks;
b) kirjeldus miinimummeetmetest, mida 
peetakse vajalikuks inimestele või 
keskkonnale kahjuliku mõju vältimiseks või 
piiramiseks aine või seda sisaldava 
valmistise või toote eeldataval 
käitlemisviisil.
2. Kõik tootjad, importijad ja tootmisahela 
järgmise etapi kasutajad peavad 
ajakohastatud registrit, mis sisaldab lõikes 
1 sätestatud teavet, sh selliseid aineid või 
valmistisi sisaldavate ainete, valmististe või 
toodete kaubanimed, ainete keemilised 
andmed, valmististe koostis, vajaduse 
korral vastavad keemilise ohutuse 
aruanded ja muu teave, mida on vaja 
käesoleva määruse järgsete kohustuste 
täitmiseks.
3. Kõik tootjad, importijad ja tootmisahela 
järgmise etapi kasutajad võimaldavad 
asukohajärgse liikmesriigi asutustele 
taotluse korral juurdepääsu käesoleva 
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artikli lõikes 2 sätestatud registrile.

Justification

Proper record-keeping at company level is a basic requirement for enforcement purposes and 
verification of compliance with the REACH Regulation. This provision doesn't involve any 
additional cost for industry.

Muudatusettepanek 31
Artikli 3 lõige 29 a (uus)

29 a. Väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtted – 6. mai 2003. aasta soovituses 
2003/361/EÜ määratletud ettevõtted.

Justification

In the interests of a correct application of the rules, a definition of Small- and Medium-Sized 
Enterprises needs to be included since they are particularly vulnerable participants in the 
procedure. This amendment is linked to the other amendments to the Articles under Title I:
General Issues.

Muudatusettepanek 32
Artikli 5 lõige 4

4. Registreerimistaotluse esitamisel tuleb 
maksta agentuuri poolt määratud tasu.

4. Registreerimistaotluse esitamisel tuleb 
maksta agentuuri poolt määratud tasu.

Tasu peaks olema vastavuses kõnealuse 
registreerimistoimiku liigiga.

Justification

To make matters easier for SMEs, the registration fee set by the agency should be 
commensurate with the information supplied for the purpose of registering the substance.
This amendment is linked to the other amendments tabled to the articles set out in Title II:
Registration of substances.

Muudatusettepanek 33
Artikli 5 lõige 4 a (uus)
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4 a. Kõiki registreerimistaotlusi 
kontrollitakse eraldi enne nende 
agentuurile esitamist ja kontrollaruanne 
esitatakse agentuurile koos 
registreerimistaotlusega. Selline kontroll 
tagab, et registreerimine on täielik ja hea 
kvaliteediga. Kontrolli viib läbi 
registreerijast sõltumatu organisatsioon, 
kuigi kulud kannab registreerija. Agentuur 
sõnastab selliste kvaliteedikontrollimiste 
juhised.

Justification

There is currently no mandatory evaluation of the quality and content of the registration 
dossiers, as the Agency will only check for completeness (Article 18(2)). Given that a recent 
evaluation by competent authorities in Member States found that only 31% of safety data 
sheets were fully accurate, we consider it vital that an independent audit be required prior to 
submission of the documents, in order to ensure the accuracy of registration dossiers.

Muudatusettepanek 34
Artikli 6 lõike 1 punkt a

a) aine esineb nendes toodetes kogustes üle
ühe tonni tootja või importija kohta aastas, 
kusjuures iga tootetüübi kohta peetakse 
eraldi arvestust;

a) aine kogus ületab üht tonni tootja või 
importija kohta aastas;

Justification

In the version set out in the Commission proposal, Article 6 offers the EU processing industry 
scant protection against unfair competition from outside the EU. Since an equivalent, 
imported product is required to meet less stringent conditions, it will be cheaper; moreover, it 
may be manufactured using a broader range of raw materials.

The amendment establishes a fair trading environment for undertakings inside and outside the 
EU and guarantees the highest possible degree of human health and environmental 
protection.

Muudatusettepanek 35
Artikli 6a lõige 1

1. Väljaspool ühendust registreeritud 
füüsiline või juriidiline isik, kes toodab 
ainet, mida imporditakse ühendusse 

1. Väljaspool ühendust registreeritud 
füüsiline või juriidiline isik, kes toodab 
ainet, mida imporditakse ühendusse 
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puhasainena, valmististes või toodetes, võib 
vastastikuse kokkuleppe alusel määrata 
ühenduses registreeritud füüsilise või 
juriidilise isiku täitma enda ainuesindajana 
käesoleva jaotisega importijatele pandud 
kohustusi.

puhasainena, valmististes või toodetes, võib 
vastastikuse kokkuleppe alusel määrata 
ühenduses registreeritud füüsilise või 
juriidilise isiku täitma enda esindajana 
käesoleva jaotisega importijatele pandud 
kohustusi.

Justification

Clarification.

Muudatusettepanek 36
Artikli 7 lõige 1

1. Artikleid 5 ja 19 ei kohaldata viie aasta 
jooksul aine suhtes, mida toodetakse 
ühenduses või imporditakse tootmisalase 
uurimis- ja arendustegevuse eesmärgil 
loetletud klientidele ja kogustes, mis 
piirduvad tootmisalase uurimis- ja 
arendustegevusega.

1. Artikleid 5 ja 19 ei kohaldata aine suhtes, 
mida toodetakse ühenduses või imporditakse 
tootmisalase uurimis- ja arendustegevuse 
eesmärgil loetletud klientidele ja kogustes, 
mis piirduvad tootmisalase uurimis- ja 
arendustegevusega.

Justification

Substances not intended for use in product- and process-orientated research and development 
should not be subject to any time limit.

Muudatusettepanek 37
Artikli 7 lõike 2 lõige 2

Lõikes 1 kindlaksmääratud ajavahemik 
algab teatise laekumisest agentuuri.

välja jäetud

Justification

The deletion is necessary because the reference to the five-year period has been removed 
from paragraph 1.

Muudatusettepanek 38
Artikli 7 lõige 7
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7. Agentuur võib vastava taotluse korral 
otsustada pikendada viieaastast vabastus-
perioodi maksimaalselt veel viie aasta võrra 
või maksimaalselt kümne aasta võrra, kui 
tegemist on ainetega, mida kasutatakse 
ainult inimestele ja loomadele mõeldud 
ravimites, ning kui tootjal või importijal on 
võimalik tõestada, et sellist pikendamist 
õigustab uurimis- ja arendusprogramm.

välja jäetud

Justification

The deletion is necessary because the reference to the five-year period has been removed 
from paragraph 1.

Muudatusettepanek 39
Artikli 7 lõike 8 lõige 2

Kui agentuur võtab vastu lõigetes 4 ja 7
sätestatud otsuseid, arvestab ta nimetatud
pädevate asutuste poolt tehtud märkusi.

Kui agentuur võtab vastu lõikes 4 sätestatud 
otsuseid, arvestab ta iga selle liikmesriigi, 
kus tootmine, import või tootmisalane 
uurimis- ja arendustegevus toimub, 
pädevate asutuste poolt tehtud märkusi.

Justification

Clarification.

Muudatusettepanek 40
Artikli 9 lõige 1 (uus)

Esitades registreerimiseks punktides a ja b 
täpsustatud teavet, võib taotleja paluda äri-
ja kaubandussaladuste kaitsmiseks 
dokumentide käsitlemist spetsiaalse 
konfidentsiaalse teabena. Registreerija 
esitab agentuurile iga sellise taotluse kohta 
põhjenduse.

Justification

Application of the existing legislation (Regulation (EEC) No 793/93 and 
Directive 92/32/EEC) requiring industry to preserve confidentiality.
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Muudatusettepanek 41
Artikli 9 punkti a alapunkt vi

vi) V–IX lisa kohaldamisest tuleneva teabe 
kokkuvõtteid;

vi) kokkuvõtted, mis käsitlevad V lisa
kohaldamisest tulenevat teavet ägeda 
mürgisuse ja biolagundatavuse kohta VI 
lisa kohaldamisel, ja kokkuvõtted muu 
olemasoleva asjakohase teabe kohta, mida
registreerija peab riski hindamiseks 
vajalikuks; täiendav teave ja testid, eriti 
juhtudel, mis nõuavad loomkatseid, 
esitatakse ainult vajaduse korral tegelikku 
kokkupuudet arvesse võttes;

Justification

The information specified in Annex V and information on acute toxicity and biodegradability 
for the purposes of Annex VI should initially be considered sufficient for risk assessment.
Other data should not be compiled unless these are necessary, in the light of use and 
exposure, to establish the degree of risk and, where applicable, determine what additional 
measures might be needed in order to minimise the risks. This would make for substantial cost 
savings. The Commission should draw up the necessary guideline, for example in the REACH 
implementation projects, as to how test requirements could be linked to exposure (e.g. 
exposure categories).

Muudatusettepanek 42
Artikli 9 punkti a alapunkt x

x) avaldust selle kohta, kas tootja või 
importija on nõus jagama tasu eest 
järgmiste registreerijatega lisade V–VIII 
kohaldamisest tuleneva teabe kokkuvõtteid 
ja üksikasjalikke uuringuülevaateid katsete 
kohta, mis ei hõlma selgroogsete 
loomadega läbiviidud katseid;

välja jäetud

Justification

The purpose of deleting point (x) of Article 9(a) is to do away with the option enjoyed by the 
holders of the rights to study findings of granting or not granting access to test data 
concerning invertebrate animals. The deletion of this provision is fundamental to the 
introduction of the principle of compulsory access to all data, against fair and proportional 
payment (although no agreement has yet been concluded on precisely what payment a person 
seeking access to data must make to the rightsholder). This issue is of paramount importance 
for SMUs in particular, since it will substantially reduce the costs they incur in connection 
with REACH measures. This amendment is linked to the other amendments tabled to the 
articles in Title II: Registration of substances.
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Muudatusettepanek 43
Artikli 9 punkti a alapunkt x a (uus)

x a) kirjalikku avaldust selle kohta, et 
registreerijal on juurdepääs kõikidele 
originaaluuringute aruannetele, mis 
moodustavad kokkuvõtete aluse, või 
kindlatele uuringuülevaadetele; kui 
agentuur seda nõuab, esitab registreerija 
tõendid selle kohta, et tema on nende 
uuringute omanik või et tal on neile 
uuringutele seaduspärane juurdepääs;

Justification

The amendment serves to protect property rights where test data are concerned.

Muudatusettepanek 44
Artikli 10 lõike 1 esimene lõik

Kui kaks või enam tootjat kavatsevad ainet 
ühenduses toota ja/või kaks või enam 
importijat kavatsevad ainet ühendusse 
importida, võivad nad registreerimiseks 
moodustada konsortsiumi. Registreerimise 
osad esitab üks tootja või importija, kes 
tegutseb teiste tootjate ja/või importijate 
nõusolekul nende nimel vastavalt teisele, 
kolmandale ja neljandale lõigule.

Kui kaks või enam tootjat kavatsevad ainet 
ühenduses toota ja/või kaks või enam 
importijat kavatsevad ainet ühendusse 
importida, võivad nad registreerimiseks 
moodustada konsortsiumi.

Andmete jagamine on kohustuslik nii 
selgroogsete loomadega tehtud katsetest kui 
ka kõikide registreerimise eesmärgil nõutud 
katsetest saadud andmete puhul.
Samuti edendatakse väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtetele ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete liitudele 
juurdepääsu tagamiseks avalik-õigusliku 
konsortsiumi ning avalik-õigusliku ja 
eraõigusliku segakonsortsiumi 
moodustamist.
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Justification

This amendment stems from the need to simplify the registration process, above all so as to 
reduce and rationalise the costs borne by SMEs, and seeks to ensure access to consortia by 
SMEs and SME associations, not least with a view to preventing any abuse of dominant 
positions. It is linked to the other amendments tabled to the articles in Title II: Registration of 
substances.

Muudatusettepanek 45
Artikli 10 lõige 2

2. Iga registreerija, kes on konsortsiumi 
liige, maksab ainult ühe kolmandiku
registreerimistasust.

2. Iga registreerija, kes on konsortsiumi 
liige, maksab võrdse osa
registreerimistasust.

Justification

Limiting the reduction of fees only to one-third reduces the incentive for the formation of 
consortia to two-party consortia. Only a consortium consisting of two members will benefit 
from the formation. Sharing the fees equally, though, makes it attractive for bigger consortia, 
too.

Linked to amendments to Articles 17(2), 25(5) and 25(6).

Muudatusettepanek 46
Artikli 11 lõige 1

1. Artikli 9 punktis a osutatud tehniline 
toimik sisaldab selle sätte alapunktide vi, vii 
ja viii alusel vähemalt järgmist:

välja jäetud

a) V lisas määratletud teavet ainete kohta, 
mida toodetakse või imporditakse vähemalt 
üks tonn aastas tootja või importija kohta;

b) V ja VI lisas määratletud teavet ainete 
kohta, mida toodetakse või imporditakse 
vähemalt kümme tonni aastas tootja või 
importija kohta;

c) V ja VI lisas määratletud teavet ja 
katsetamisettepanekuid VII lisas 
määratletud teabe edastamiseks ainete 
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kohta, mida toodetakse või imporditakse 
vähemalt sada tonni aastas tootja või 
importija kohta;

d) V ja VI lisas määratletud teavet ja 
katsetamisettepanekuid VII ja VIII lisas 
määratletud teabe edastamiseks ainete 
kohta, mida toodetakse või imporditakse 
vähemalt tuhat tonni aastas tootja või 
importija kohta.

Justification

Quantity-based information requirements are superfluous because the requirements have to 
be related to exposure.

Muudatusettepanek 47
Artikli 11 lõige 2

2. Niipea, kui juba registreeritud aine 
kogus ületab järgmise tonnides väljendatud 
künnise, tuleb esitada agentuurile lõikes 1 
nõutud asjakohane lisateave ning 
kõnealuse lisateabega alusel ka teiste 
registreerimisüksikasjade ajakohastused.

välja jäetud

Justification

Quantity-based information requirements are superfluous because the requirements have to 
be related to exposure.

Muudatusettepanek 48
Artikli 12 lõike 4 esimene lõige

4. Kui aine on juba registrisse kantud, on 
uuel registreerijal õigus viidata varem 
esitatud ainet käsitlevatele uuringutele ja 
katsearuannetele (edaspidi "uuringud"), 
tingimusel et ta saab tõendada, et aine, mida 
ta registreerida soovib, on sama aine, mis oli 
eelnevalt registreeritud, kaasa arvatud 
puhtuse ja lisandite taseme poolest, ning 
tingimusel, et ta esitab eelmis(t)elt 
registreerija(te)lt saadud kirja, milles 
lubatakse uuringuandmete kasutamist.

4. Kui aine on juba registrisse kantud, on 
uuel registreerijal õigus viidata varem 
esitatud ainet käsitlevatele uuringutele ja 
katsearuannetele (edaspidi "uuringud"), 
tingimusel, et ta saab tõendada, et aine, mida 
ta registreerida soovib, on sama aine, mis oli 
eelnevalt registreeritud, kaasa arvatud 
puhtuse ja lisandite taseme poolest, ning 
tingimusel, et ta esitab eelmis(t)elt 
registreerija(te)lt saadud kirja.
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Justification

Access must be guaranteed to data on tests not carried out on animals, as is already provided 
for in connection with tests carried out on animals. This amendment is linked to the other 
amendments tabled to the articles in Title II: Registration of substances.

Muudatusettepanek 49
Artikli 13 lõike 1 esimene lõik

1. Ilma et see piiraks direktiivi 98/24/EÜ 
artikli 4 kohaldamist, teostatakse 
kemikaaliohutuse hindamist ja koostatakse 
kemikaaliohutuse aruanne kõikide käesoleva 
peatükiga kooskõlas registrisse kantavate 
ainete kohta, kui registreerija toodab või 
impordib sellist ainet vähemalt 10 tonni 
aastas.

1. Ilma et see piiraks direktiivi 98/24/EÜ 
artikli 4 kohaldamist, teostatakse 
kemikaaliohutuse hindamist ja koostatakse 
kemikaaliohutuse aruanne kõikide käesoleva 
peatükiga kooskõlas registrisse kantavate 
ainete kohta, kui registreerija toodab või 
impordib sellist ainet vähemalt ühe tonni
aastas.

Justification

The obligation to make a CSA and to include a CSR in the registration dossier should apply 
also to low-volume substances (1-10 tonnes per year per manufacturer/importer). If not, two-
thirds of the 30 000 substances covered by REACH will be registered without a chemical 
safety assessment. As a consequence, information will not be at hand for establishing risk 
reduction measures that may be needed to control risks from these substances. This is 
particularly important for substances classified as dangerous or as PBT or vPvB, since their 
safety data sheets will be complemented by relevant information about ways of controlling 
human and environmental exposure for all identified uses.

Furthermore, the economic consequences of requiring a CSR for low-volume substances, too, 
can be estimated as being rather moderate, and would only be a small fraction of the costs 
applying to a high-volume substance (see F. Ackerman: 'The true costs of REACH').

Thus, the CSA/CPR obligation for the range of 1-10 tonnes per annum is certainly a cost-
effective measure with regard to the potential great gain in health benefits for consumers and 
workers exposed to dangerous substances.

Finally, it will avoid contradiction and increase the synergies between REACH and the 
worker protection legislation, since Directive 98/24/EC applies to all chemical agents present 
in the workplace, regardless of the volume used.

Muudatusettepanek 50
Artikli 13 lõike 5 punkt a)

a) nõukogu direktiivi 89/109/EMÜ 
kohaldamisalasse kuuluvad toiduainetega 

välja jäetud
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kokkupuutuvates materjalides;

Justification

The chemical safety report forms part of the registration dossier and is therefore not required 
for substances that are outside the regulation's scope. Substances already covered by suitably 
integrated specific provisions should remain outside the scope of REACH. This amendment is 
linked to the other amendments tabled to the articles in Title II: Registration of substances.

Muudatusettepanek 51
Artikli 15 lõike 2 sissejuhatav osa

2. Kohapeal kasutatava isoleeritud vaheaine 
registreerimistaotlus sisaldab järgmist teavet 
agentuuri poolt vastavalt artiklile 108 
kindlaksmääratud vormis ning määral, 
mida tootjal on võimalik ilma lisakatseid 
teostamata esitada:

2. Kohapeal kasutatava isoleeritud vaheaine 
registreerimistaotlus sisaldab järgmist teavet 
agentuuri poolt vastavalt artiklile 108 
kindlaks määratud vormis.

Justification

REACH provides for only minimal information on intermediates. However, intermediates are 
often very reactive, and they may possess various dangerous properties. Intermediates are of 
particular concern for workers' health. It is not enough just to submit the information that is 
already available. Information should be sufficient to classify the intermediate to allow more 
reliable occupational health monitoring, adequate collective and individual protection 
measures and identification of candidate substances for substitution.

Muudatusettepanek 52
Artikli 15 lõige 2 a (uus)

2 a. Kohapeal kasutatava isoleeritud 
vahesaaduse vähemalt 100tonnise 
aastakoguse registreerimistaotlus hõlmab 
lisaks lõike 2 kohaselt nõutavale teabele V 
lisas määratletud teavet.
Sellise teabe kogumise suhtes kohaldatakse 
artiklit 12.

Justification

REACH provides for only minimal information on intermediates. However, intermediates are 
often very reactive, and they may possess various dangerous properties. Intermediates are of 
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particular concern for worker's health. It is not enough just to submit the information that is 
already available. On-site isolated intermediates in quantities of more than 100 tonnes should 
fulfil the same requirements as normal substances between 1 and 10 tonnes.

Muudatusettepanek 53
Artikli 16 lõike 4 punkt e

e) transporditoimingud on vastavuses 
nõukogu direktiivi 94/55/EÜ nõuetega;

e) transporditoimingud on vastavuses 
nõukogu direktiivi 94/55/EÜ nõuetega ja 
ohtlike kaupade maal ja merel vedamise 
asjakohaste eeskirjadega, mis on kooskõlas 
Rotterdami konventsiooni ohtlike 
kemikaalide vedu käsitlevate sätetega;

Justification

Directive 94/55/EC only covers carriage by rail and road. The European Union is fully 
engaged in the implementation of the Rotterdam Convention.

Muudatusettepanek 54
Artikli 17 lõige 2

2. Iga registreerija, kes on konsortsiumi 
liige, maksab ainult ühe kolmandiku
registreerimistasust.

2. Iga registreerija, kes on konsortsiumi
liige, maksab võrdse osa
registreerimistasust.

Justification

Limiting the reduction of fees only to one-third reduces the incentive for the formation of 
consortia to two-party consortia. Only a consortium consisting of two members will benefit 
from the formation. Sharing the fees equally, though, makes it attractive for bigger consortia, 
too.

Linked to amendments to Articles 10(2), 25(5) and 25(6).

Muudatusettepanek 55
Artikkel 20 a (uus)

Artikkel 20 a
1. Kui aineid toodetakse või imporditakse 
koguses, mis jääb vahemikku 10–1000 
tonni, esitavad registreerijad käesoleva 
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määruse jõustumisest viie aasta jooksul 
järgmise teabe:
− füüsikalised ja keemilised omadused, 

nagu on täpsustatud V lisas,
− biolagundatavus,
− äge mürgisus vees (üks liik),
− äge mürgisus – üks manustamise vorm 

(suukaudne, naha või sissehingamise 
kaudu),

− naha ärritus,
− silmade ärritus,
− naha sensibiliseerimine,
− mutageensus (Amesi katse),
− liigitamine ja märgistamine,
− üldine kokkupuute- ja kasutusteave 

lihtsate kategooriate järgi;
agentuur pakub oma veebilehel selleks 
vajaliku tarkvaravahendit.
2. Viie aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest loovad registreerijad 
1–100tonnises koguses toodetud või 
imporditud ainete järjestamise korra, võttes 
arvesse tootmis- ja impordimahtusid, 
kokkupuudet ja loomupäraseid omadusi.
Agentuur esitab suunised ja tarkvara, mille 
abil järjestamise kord kindlaks teha.
Registreerijad esitavad järjestamise korra 
kindlakstegemisel saadud andmed ja kogu 
teabe, mida loetakse sellega seoses 
oluliseks. Agentuur esitab oma veebilehel 
vajaliku tarkvaravahendi.
3. Registreerijad, kes ei esita lõigetes 1 ja 2 
täpsustatud teavet, ei või tugineda artiklile 
21.
Agentuur ajakohastab ühe kuu jooksul 
avaliku nimekirja kooskõlas artikli 26 lõike 
2 punktiga b ja annab teada ülejäänud 
ainete puhul kõige varasemad 
registreerimise tähtajad.
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Justification

The insertion of the new Article 20a would mean that, in addition to the substance register 
compiled in accordance with Article 26, core information, to be used for prioritisation for 
registration purposes, would be produced five years after the regulation had entered into 
force. The necessary guidelines and software tools should be devised by the Commission and 
made available for use by the Agency.

Muudatusettepanek 56
Artikli 21 lõike 1 sissejuhatav osa

1. Artiklit 19 ei kohaldata järgmiste ainete 
suhtes kolme aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest:

1. Artiklit 19 ei kohaldata järgmiste ainete 
suhtes viie aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest:

Justification

Changes the order of registration of substances, taking into account production or import 
volume on the one hand and risk on the other.

Muudatusettepanek 57
Artikli 21 lõige 2

2. Artiklit 19 ei kohaldata kuue aasta jooksul 
alates käesoleva määruse jõustumisest järk-
järgult registrisse kantavate ainete suhtes, 
mida on ühenduses toodetud või ühendusse 
imporditud vähemalt 100 tonni aastas tootja 
või importija kohta vähemalt üks kord pärast 
käesoleva määruse jõustumist.

2. Artiklit 19 ei kohaldata seitsme aasta 
jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest järk-järgult registrisse 
kantavate ainete suhtes, mida on ühenduses 
toodetud või ühendusse imporditud vähemalt 
100 tonni aastas tootja või importija kohta 
vähemalt üks kord pärast käesoleva määruse 
jõustumist. Artiklit 19 ei kohaldata ka järk-
järgult registrisse kantavate ainete suhtes, 
mille puhul on kooskõlas artikliga 20 
loodud järjestamise kord.

Justification

Changes the order of registration of substances, taking into account production or import 
volume on the one hand and risk on the other.

Muudatusettepanek 58
Artikli 21 lõige 2 a (uus)
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2 a. Artiklit 19 ei kohaldata üheksa aasta 
jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist järk-järgult registrisse kantavate 
toodete puhul, mis on toodetud ühenduses 
või sinna imporditud vähemalt ühel korral 
pärast käesoleva määruse jõustumist 
koguses, mis on vähemalt kümme tonni 
aastas tootja või importija kohta.

Justification

Changes the order of registration of substances, taking into account production or import 
volume on the one hand and risk on the other.

Muudatusettepanek 59
Artikli 22 lõige 1

1. Vastavalt direktiivile 67/548/EMÜ 
esitatud teatist käsitletakse registreerimisena 
käesoleva jaotise kohaldamisel ja agentuur 
annab registreerimisnumbri ühe aasta 
jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest.

1. Vastavalt direktiivile 67/548/EMÜ 
esitatud teatist või olemasoleva aine 
määruse (EMÜ) nr 793/93 kohast lõpetatud 
hinnangut käsitletakse registreerimisena 
käesoleva jaotise kohaldamisel ja agentuur 
annab registreerimisnumbri ühe aasta 
jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest.

Justification

Some existing substances have now been completely assessed under the relevant EU 
programme. The assessment requirements in the programme for existing substances are very 
largely in line with the requirements applying to registration of new substances.
Consequently, existing substances completely assessed as such should be deemed to have 
been registered in the same way as new substances notified under Directive 67/548/EEC.

Muudatusettepanek 60
Artikli 23 lõige 1 a (uus)

1 a. Agentuur peaks osalema andmete 
jagamist käsitlevate suuniste koostamises 
kooskõlas ettepanekuga „üks aine, üks 
registreerimine”.

Muudatusettepanek 61
Artikli 23 lõige 1
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1. Selleks et vältida tarbetuid loomkatseid, 
tehakse käesoleva määruse kohaldamisel 
selgroogsete loomadega katseid ainult 
viimase abinõuna. Lisaks on vaja rakendada 
meetmeid muude katsete tarbetu kordamise 
piiramiseks.

1. Selleks et vältida tarbetuid loomkatseid, 
tehakse käesoleva määruse kohaldamisel 
selgroogsete loomadega katseid ainult 
viimase abinõuna. Lisaks on vaja rakendada 
meetmeid loomkatsete keelamiseks juhul, 
kui olemas on alternatiivsed 
uurimismeetodid, ja muude katsete tarbetu 
kordamise piiramiseks.

Justification

The wording of the proposal to the effect that the use of animals should wherever possible be 
prohibited is extremely vague making compliance dependent on the goodwill of the producer 
or, worse still, on market dictates. The treatment of animals, however, cannot be conditioned 
by the harsh and implacable rules of a fluctuating market.

Muudatusettepanek 62
Artikli 23 lõige 2

2. Käesoleva määruse kohane teabe 
ühiskasutus ja ühine esitamine puudutab 
tehnilisi andmeid ja eelkõige ainete 
omadustega seotud teavet. Registreerijad 
hoiduvad vahetamast turukäitumist 
puudutavat teavet, seda eelkõige 
tootmisvõimsuste, tootmis- ja 
müügimahtude, impordimahtude või 
turuosade kohta.

2. Käesoleva määruse kohane teabe 
ühiskasutus ja ühine esitamine puudutab 
tehnilisi andmeid ja eelkõige ainete 
omadustega seotud teavet. Registreerijad 
hoiduvad vahetamast turukäitumist 
puudutavat teavet, seda eelkõige 
tootmisvõimsuste, tootmis- ja 
müügimahtude, impordimahtude või 
turuosade kohta. Komisjon väljastab 
suunised konkurentsieeskirjade järgimise 
andmete ühisel kasutamisel.

Muudatusettepanek 63
Artikli 23 lõige 3

3. Agentuur võib teha teistele 
registreerijatele või potentsiaalsetele 
registreerijatele vabalt kättesaadavaks 
uuringute kokkuvõtted või üksikasjalikud 
uuringuülevaated, mis on registreerimise 
raames esitatud vähemalt kümme aastat 

3. Andmete ühise kasutamise eest 
makstakse rahalist hüvitist. Erandjuhtudel 
võib agentuur teha teistele registreerijatele 
või potentsiaalsetele registreerijatele 
kooskõlas artikliga 25, mis käsitleb mitte 
järk-järgult registrisse kantavaid aineid, ja 
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tagasi. kooskõlas artikliga 28, mis käsitleb järk-
järgult registrisse kantavaid aineid, vabalt 
kättesaadavaks uuringute kokkuvõtted või 
üksikasjalikud uuringuülevaated, sealhulgas 
katsed selgroogsete loomadega, mis on 
registreerimise raames esitatud vähemalt 15 
aastat tagasi.

Justification

For reasons to do with proprietary rights, a financial consideration must always be paid 
when data have to be shared under legislative provisions.

Muudatusettepanek 64
Artikli 23 lõige 4

Mis puudutab katseid, mida ei tehta 
selgroogsete loomadega, siis käesolevat 
jaotist kohaldatakse potentsiaalsete 
registreerijate suhtes ainult juhul, kui 
eelmised registreerijad on esitanud 
nõusolekuavalduse vastavalt artikli 9 
punkti a alapunktile x.

välja jäetud

Justification

The deletion of paragraph 4 is closely related to and consequent upon the deletion of Article 
9(a)(x). The aim is to include the principle of compulsory sharing of all test data (including 
on non-vertebrates) in the objectives and general rules. This point is extremely important, 
especially for SMEs which will thus be able to significantly reduce the costs of measures 
required by REACH.

Muudatusettepanek 65
Artikli 24 lõike 5 esimene lõik

5. Kui aine on varem registrisse kantud 
vähem kui kümme aastat tagasi, teatab
agentuur potentsiaalsele registreerijale
viivitama varasema(te) registreerija(te) 
nime(d) ja aadressi(d) ning edastab sõltuvalt 
olukorrast kas varasemate, selgroogseid 
loomi hõlmanud uuringute asjakohased 
kokkuvõtted või üksikasjalikud 
uuringuülevaated.

5. Kui sama aine on eelnevalt registrisse 
kantud vähem kui 15 aastat tagasi, teavitab
agentuur kõigepealt eelmist registreerijat, et 
teha kindlaks, kas see soovib oma nime
mainimist. Kui eelmine registreerija on 
sellega nõus, teatab agentuur 
potentsiaalsele registreerijale viivitamata 
varasema(te) registreerija(te) nime(d) ja 
aadressi(d) ning edastab sõltuvalt olukorrast 
kas nende poolt esitatud uuringute 
asjakohased kokkuvõtted või üksikasjalikud 
uuringuülevaated, mis hõlmavad juba läbi 
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viidud katseid.

Justification

The previous registrant is entitled to have his name treated confidentially. There are no 
grounds for laying down a time limit. Financial compensation should always be paid for the 
joint use of data which is prescribed by law.

The amendment is closely related to and consequent upon the amendment to Article 9(a)(x).
Its purpose is to remove the optional nature of submission of test data on non-vertebrates by 
removing this provision. Compulsory access to data is of vital importance to SMEs.

Muudatusettepanek 66
Artikli 24 lõike 5 kolmas lõik

Agentuur teavitab potentsiaalset 
registreerijat vastavalt olukorrale kas 
eelmiste registreerijate poolt esitatud, 
selgroogseid loomi mittehõlmanud 
uuringute asjakohastest kokkuvõtetest või 
üksikasjalikest uuringuülevaadetest, mille 
kohta eelmised registreerijad on esitanud 
nõusolekuavalduse vastavalt artikli 9 
punkti a alapunktile x.

välja jäetud

Justification

The amendment is closely related to and consequent upon the amendment to Article 9(a)(x).
Its purpose is to remove the optional nature of submission of test data on non-vertebrates by 
removing this provision. Compulsory access to data is of vital importance to SMEs.

Muudatusettepanek 67
Artikli 25 lõige 1

1. Ainete puhul, mis vastavalt artikli 24 
lõikele 5 on varem registrisse kantud vähem 
kui kümme aastat tagasi, küsib potentsiaalne 
registreerija varasema(te)lt registreerija(te)lt 
selgroogsete loomadega tehtud katseid 
puudutavat teavet, mida ta registreerimiseks 
vajab. Potentsiaalne registreerija võib küsida 
varasematelt registreerijatelt mis tahes teavet 
katsete kohta, mida ei ole tehtud 
selgroogsete loomadega, ning mille kohta 
on varasemad registreerijad esitanud 
nõusolekuavalduse vastavalt artikli 9 
punkti a alapunktile x.

1. Ainete puhul, mis vastavalt artikli 24 
lõikele 5 on varem registrisse kantud vähem 
kui 15 aastat tagasi, küsib potentsiaalne 
registreerija varasema(te)lt registreerija(te)lt 
varem tehtud katseid puudutavat teavet, 
mida ta registreerimiseks vajab. 
Potentsiaalne registreerija võib samuti
küsida varasematelt registreerijatelt mis 
tahes teavet katsete kohta, mida ei ole tehtud 
selgroogsete loomadega.
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Justification

This amendment is closely related to and consequent upon the amendments to Article 9(a)(x) 
and 24(5). Its aim is to remove the optional aspect of the submission of test data on non-
vertebrates by removing this provision. Compulsory access to data is of vital importance to 
SMEs.

Studies involving vertebrate animals are hugely expensive. Proprietary rights in respect of 
test data should therefore be extended to 15 years, in line with other rules laid down 
elsewhere, for instance in Directive 98/8/EC on biocidal products.

Muudatusettepanek 68
Artikli 25 lõike 3 esimene lõik

3. Kokkuleppe saavutamisel uuringuandmete 
ühiskasutuse suhtes annab(annavad)
varasem(ad) registreerija(d) kahe nädala 
jooksul alates makse laekumise päevast 
potentsiaalsele registreerijale 
andmekasutusloa juurdepääsuks 
asjaomastele uuringuandmetele.

3. Kokkuleppe saavutamisel uuringuandmete 
ühiskasutuse suhtes, nagu on kirjas lõike 1 
esimeses ja teises lauses, annab (annavad)
varasem(ad) registreerija(d) kahe nädala 
jooksul alates makse laekumise päevast 
potentsiaalsele registreerijale 
andmekasutusloa juurdepääsuks 
asjaomastele uuringuandmetele.

Justification

This amendment is closely related to and consequent upon the amendments to Articles 9(a)(x), 
24(5) and 25(1). Its aim is to remove the optional aspect of the submission of test data on 
non-vertebrates by removing this provision. Compulsory access to data is of vital importance
to SMEs.

Muudatusettepanek 69
Artikli 25 lõige 4

4. Kui nimetatud kokkuleppele ei jõuta, võib
potentsiaalne registreerija teavitada sellest
agentuuri ja varasemat(varasemaid) 
registreerijat(registreerijaid) vähemalt ühe 
kuu möödumisel päevast, mil potentsiaalne 
registreerija sai agentuurilt varasema(te) 
registreerija(te) nime(d) ja aadressi(d).

4. Kui nimetatud kokkuleppele ei jõuta, 
esitab potentsiaalne registreerija varasemale 
(varasematele) registreerijale 
(registreerijatele) asjaomase teabe ja võib 
esitada agentuurile taotluse vähemalt ühe 
kuu möödumisel päevast, mil potentsiaalne 
registreerija sai agentuurilt varasema(te) 
registreerija(te) nime(d) ja aadressi(d) 
nendele makstava õiglase tasu eest, mis 
määratakse kindlaks lõike 6 alusel.
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Justification

In order to speed up and streamline the process of access to data, it is preferable for the 
agency to intervene and thus to ensure a degree of confidentiality of data.

Muudatusettepanek 70
Artikli 25 lõige 5

5. Varasema(te)l registreerija(te)l on aega 
üks kuu alates lõikes 4 nimetatud teabe 
saamisest, et teavitada potentsiaalset 
registreerijat ja agentuuri asjaomaste 
uuringute teostamisega seotud kulutustest. 
Potentsiaalse registreerija taotluse korral 
otsustab agentuur teha talle vastavalt 
olukorrale kättesaadavaks kas asjakohaste 
uuringute kokkuvõtted või üksikasjalikud 
uuringuülevaated või nende tulemused, kui 
agentuur on saanud tõendi selle kohta, et 
potentsiaalne registreerija on tasunud 
varasema(te)le registreerija(te)le 50%
viimas(t)e poolt näidatud kuludest.

5. Varasema(te)l registreerija(te)l on aega 
üks kuu alates lõikes 4 nimetatud teabe 
saamisest, et teavitada potentsiaalset 
registreerijat ja agentuuri asjaomaste 
uuringute teostamisega seotud kulutustest. 
Potentsiaalse registreerija taotluse korral 
otsustab agentuur teha talle vastavalt 
olukorrale kättesaadavaks kas asjakohaste 
uuringute kokkuvõtted või üksikasjalikud 
uuringuülevaated või nende tulemused, kui 
agentuur on saanud tõendi selle kohta, et 
potentsiaalne registreerija on tasunud 
varasema(te)le registreerija(te)le võrdse osa
viimas(t)e poolt näidatud kuludest.

Justification

Linked to the amendment to Article 10(2). The new registrant should not pay 50% of the 
testing cost to (the) previous registrant(s), as currently proposed for non-phase-in substances.
The rules for cost-sharing for non-phase-in substances should be the same as for phase-in 
substances (see Article 28(3)). There is no reason for these two types of substance to have 
different cost-sharing systems.

Linked to the amendments to Articles 10(2), 17(2) and 25(6).

Muudatusettepanek 71
Artikli 25 lõige 6

6. Kui varasem(ad) registreerija(d) ei teavita 
potentsiaalset registreerijat ja agentuuri 
kuludest lõikes 5 nimetatud tähtajaks, 
otsustab agentuur vastava taotluse korral 
teha potentsiaalsele registreerijale 
kättesaadavaks sõltuvalt olukorrast kas tema 
jaoks vajalike uuringute kokkuvõtted või 
üksikasjalikud uuringuülevaated. 
Varasema(te)l registreerija(te)l on õigus 
nõuda potentsiaalselt registreerijalt 50%
uuringu läbiviimise kuludest. See nõue on 

6. Kui varasem(ad) registreerija(d) ei teavita 
potentsiaalset registreerijat ja agentuuri 
kuludest lõikes 5 nimetatud tähtajaks, 
otsustab agentuur vastava taotluse korral 
teha potentsiaalsele registreerijale 
kättesaadavaks sõltuvalt olukorrast kas tema 
jaoks vajalike uuringute kokkuvõtted või 
üksikasjalikud uuringuülevaated. 
Varasema(te)l registreerija(te)l on õigus 
nõuda potentsiaalselt registreerijalt võrdset 
osa uuringu läbiviimise kuludest. See nõue 
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täitmisele pööratav riigikohtus. on täitmisele pööratav riigikohtus.

Justification

Linked to the amendments to Articles 10(2), 17(2) and 25(5).

Muudatusettepanek 72
Artikli 26 lõike 1 punkt b

b) registreerija nime ja aadressi ning 
kontaktisiku nime;

b) registreerija nime ja aadressi ning 
kontaktisiku või tema esindaja nime; tootjad 
või importijad võivad paluda kaubanime 
kohtlemist konfidentsiaalsena vastavalt 
artiklile 116;

Justification

Protects business and trade secrets more effectively. The name of a substance and the trade 
name of its manufacturer could affect competition when mentioned together.

Muudatusettepanek 73
Artikli 26 lõike 1 punkt c

c) registreerimise prognoositud 
tähtaja/tonnides väljendatud vahemiku;

c) prognoositud tonnides väljendatud 
vahemiku;

Justification

Consequence of the amendments to Article 11. Registration is no longer to be based on 
tonnage bands: instead, the Agency is to publish lists of substances dealt with.

Muudatusettepanek 74
Artikli 26 lõike 1 punkt e

e) teadet selle kohta, kas punktis d 
nimetatud uuringud hõlmavad selgroogsete 
loomadega tehtavaid katseid, ja kui mitte, 
siis kas ta kavatseb koos 
registreerimistaotlusega esitada 
nõusolekuavalduse vastavalt artikli 9 
punkti a alapunktile x.

e) märke konsortsiumiga liitumise huvi 
olemasolu kohta.
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Justification

Would make consortia easier to set up, since the appropriate expressions of interest would be 
given at the outset.

Muudatusettepanek 75
Artikli 26 lõike 2 sissejuhatav osa

2. Lõikes 1 osutatud teave esitatakse 
hiljemalt 18 kuud enne: 

2. Lõikes 1 osutatud teave esitatakse 
hiljemalt 18 kuud pärast käesoleva määruse 
jõustumist: 

Justification

Under the amendments to Article 26 standard pre-registration and hence a standard register 
of substances would be introduced after 18 months, thus affording greater certainty as 
regards planning for manufacturers, processors, users, and authorities.

Muudatusettepanek 76
Artikli 26 lõike 2 punkt a

a) artikli 21 lõikes 1 sätestatud tähtaega 
selliste järk-järgult registrisse kantavate 
ainete puhul, mida toodetakse või 
imporditakse aastas vähemalt 1000 tonni;

a) ühe kuu jooksul pärast 
registreerimiseelset etappi avaldab 
agentuur loetelu artikli 26 alusel teavitatud 
ainetest, märkides ära ainete nimed, CASi 
numbrid ja täpsustades, kas üks või rohkem 
tootjat või importijat peavad need viie aasta 
jooksul registreerima;

Justification

Under the amendments to Article 26 standard pre-registration and hence a standard register 
of substances would be introduced after 18 months, thus affording greater certainty as 
regards planning for manufacturers, processors, users, and authorities.

Muudatusettepanek 77
Artikli 26 lõike 2 punkt b

b) artikli 21 lõikega 2 sätestatud tähtaega 
selliste järk-järgult registrisse kantavate 
ainete puhul, mida toodetakse või 
imporditakse aastas vähemalt üks tonn.

b) erandjuhtudel võivad tootjad või 
importijad kuue kuu jooksul pärast järk-
järgult registrisse lisatavate ainete loetelu 
avaldamist vastavalt lõike 2 punktile a 
teavitada agentuuri põhjendatud 
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täiendustest ja parandustest. Sellisel juhul 
avaldab agentuur ühe kuu jooksul pärast 
seda uuesti järk-järgult registrisse 
kantavate ainete lõpliku loetelu.

Justification

Under the amendments to Article 26 standard pre-registration and hence a standard register 
of substances would be introduced after 18 months, thus affording greater certainty as 
regards planning for manufacturers, processors, users, and authorities.

Muudatusettepanek 78
Artikli 27 lõige 2 a (uus)

2 a. Aine kohta peetaval teabefoorumil 
(Substance Information Exchange System 
– SIEF) osalemiseks võib tootja või 
importija olla füüsiline või juriidiline isik, 
kes omab asukohta ühenduse 
territooriumil.

Muudatusettepanek 79
Artikli 28 lõike 1 alalõige 1

1. Enne selgroogsete loomadega katsete 
läbiviimist, mis on vajalik teabele esitatavate 
nõuete täitmiseks registreerimisel, esitab 
aine kohta peetaval teabefoorumil osaleja 
järelepärimise, kas asjakohane uuring on 
olemas, kontrollides seda artiklis 26 
nimetatud andmebaasist ning tehes 
järelepärimise teabefoorumil. Kui 
asjakohase uuringu andmed on 
kättesaadavad aine kohta peetava 
teabefoorumi raames, esitab foorumil 
osaleja, kes peaks tegema katseid 
selgroogsete loomadega, taotluse 
uuringuandmete kasutamiseks kahe kuu 
jooksul alates artikli 26 lõikes 2 määratud 
tähtajast.

1. Enne selgroogsete loomadega katsete 
läbiviimist, mis on vajalik teabele esitatavate 
nõuete täitmiseks registreerimisel, esitab 
aine kohta peetaval teabefoorumil osaleja 
järelepärimise, kas asjakohane uuring on 
olemas, kontrollides seda artiklis 26 
nimetatud andmebaasist ning tehes 
järelepärimise teabefoorumil. Kui 
asjakohase uuringu andmed on 
kättesaadavad aine kohta peetava 
teabefoorumi raames, esitab foorumil 
osaleja, kes peaks tegema katseid 
selgroogsete loomadega, taotluse 
uuringuandmete kasutamiseks esimese kahe 
kuu jooksul alates artikli 21 lõike 2 alusel 
sätestatud asjaomasest registreerimisajast.
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Justification

The amendment is aimed at bringing the time limits into line with actual needs. It is linked to 
the other amendments to the articles contained in Title III: Data sharing and avoidance of 
unnecessary testing.

Muudatusettepanek 80
Artikli 28 lõike 1 alalõige 2

Taotluse esitamisele järgneva kahe nädala
jooksul esitab uuringuandmete omanik 
uuringuandmeid taotlenud osaleja(te)le 
tõendi uuringute maksumuse kohta. 
Osaleja(d) ja uuringuandmete omanik 
rakendavad kõiki asjakohaseid meetmeid, et 
jõuda kokkuleppele kulude omavahelise 
jagamise suhtes. Kui nad vastavale 
kokkuleppele ei jõua, jagatakse kulud 
nende vahel võrdselt. Omanik esitab 
uuringuandmed kahe nädala jooksul alates 
makse laekumisest.

Taotluse esitamisele järgneva kolme nädala
jooksul esitab uuringuandmete omanik 
uuringuandmeid taotlenud osaleja(te)le 
tõendi uuringute maksumuse kohta. 
Osaleja(d) ja uuringuandmete omanik 
rakendavad kõiki asjakohaseid meetmeid, et 
jõuda kokkuleppele kulude omavahelise 
jagamise suhtes. Kui nad vastavale 
kokkuleppele ei jõua, määrab agentuur 
kindlaks selle, kuidas kulud jagatakse. 
Omanik esitab uuringuandmed kahe nädala 
jooksul alates makse laekumisest.

Justification

The amendment seeks to bring the time frame into line with actual needs. It is linked to the 
other amendments to the articles contained in Title III: Data sharing and avoidance of 
unnecessary testing.

Muudatusettepanek 81
Artikli 28 lõige 3

3. Kui lõikes 2 osutatud uuringuandmete 
omanik keeldub esitamast teis(t)ele 
osaleja(te)le tõendit antud uuringute 
maksumuse kohta või uuringutulemusi 
endid, toimib(toimivad) teine(teised) 
osaleja(d) nii, nagu asjaomased 
uuringuandmed ei oleks foorumi raames 
kättesaadavad, välja arvatud juhul kus 
registreerimistaotlus, mis sisaldab vastavalt 
olukorrale kas kokkuvõtet või 
üksikasjalikku uuringuülevaadet, on teise 
registreerija poolt juba esitatud. Sellistel 
juhtudel võtab agentuur vastu otsuse teha 
teis(t)ele osaleja(te)le kättesaadavaks kas 

3. Kui lõikes 2 osutatud uuringuandmete 
omanik keeldub esitamast teis(t)ele 
osaleja(te)le tõendit antud uuringute 
maksumuse kohta või uuringutulemusi 
endid, sekkub agentuur selleks, et andmeid 
jagataks, ja selleks, et maksmine oleks 
õiglane ja proportsionaalne. Agentuur 
vastutab andmete esitamise eest, et tagada 
proportsionaalne kompenseerimine. 
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antud kokkuvõtte või üksikasjaliku 
uuringuülevaate, olenevalt olukorrale. 
Teisel registreerijal on õigus nõuda kulude
võrdset jagamist osalejate vahel. See nõue 
on täitmisele pööratav siseriiklikus kohtus. 

Justification

The amendment seeks to ensure that data can be shared and, in particular, that excessively 
high costs are not imposed on SMEs. It is linked to the other amendments to the articles 
contained in Title III: Data sharing and avoidance of unnecessary testing.

Muudatusettepanek 82
Artikli 29 lõige 1

1. Kui aine või valmistis vastab vastavalt 
direktiivile 67/548/EMÜ või 1999/45/EÜ 
ohtlikuks liigitamise kriteeriumitele, esitab 
selle aine või valmistise turule viimise eest 
vastutav isik, kelleks on tootja, importija, 
tootmisahela järgmise etapi kasutaja või 
turustaja, saajale, kelleks on aine või 
valmistise tootmisahela järgmise etapi 
kasutaja või turustaja, vastavalt Ia lisale 
koostatud ohutuskaardi.

1. Kui aine või valmistis vastab vastavalt 
direktiivile 67/548/EMÜ või 1999/45/EÜ 
ohtlikuks liigitamise kriteeriumidele või 
vastab artikli 54 punktides a–e osutatud 
kriteeriumidele või see on identifitseeritud 
kooskõlas artikli 54 punktiga f, esitab selle 
aine või valmistise turuleviimise eest 
vastutav isik, kelleks on tootja, importija, 
tootmisahela järgmise etapi kasutaja või 
turustaja, saajale, kelleks on aine või 
valmistise tootmisahela järgmise etapi 
kasutaja või turustaja, vastavalt Ia lisale 
koostatud ohutuskaardi.

Justification

With the help of Safety Data Sheets information about a substance shall be passed on in the 
supply chain according to the requirements of REACH. The scope of substances that require 
a safety data sheet needs to be expanded to include substances of very high concern that are 
mentioned in Article 54 on authorisation.

Muudatusettepanek 83
Artikli 29 lõige 3

3. Kui valmistist ei liigitata ohtlikuks 
vastavalt direktiivi 1999/45/EÜ artiklitele 5, 
6 ja 7, kuid mille koostisesse kuulub 
mittegaasiliste valmististe puhul vähemalt 1 
massiprotsent ja gaasiliste valmististe puhul 
vähemalt 0,2 mahuprotsent vähemalt ühte 

3. Kui valmistist ei liigitata ohtlikuks 
vastavalt direktiivi 1999/45/EÜ artiklitele 5, 
6 ja 7, kuid selle koostisesse kuulub 
mittegaasiliste valmististe puhul vähemalt 1 
massiprotsent ja gaasiliste valmististe puhul 
vähemalt 0,2 mahuprotsenti vähemalt ühte 
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tervist või keskkonda ohustavat ainet või 
ühte niisugune ainet, mille suhtes on 
ühenduses kehtestatud töökeskkonna ohtlike 
ainete piirnorm, siis esitab antud valmistise 
turuleviimise eest vastutav isik, kelleks on 
tootja, importija, tootmisahela järgmise etapi 
kasutaja või turustaja, tootmisahela järgmise 
etapi kasutaja sellekohase taotluse korral
vastavalt Ia lisa punktile 4 koostatud 
ohutuskaardi.

tervist või keskkonda ohustavat ainet või 
ühte niisugune ainet, mille suhtes on 
ühenduses kehtestatud töökeskkonna ohtlike 
ainete piirnorm, siis esitab antud valmistise 
turuleviimise eest vastutav isik, kelleks on 
tootja, importija, tootmisahela järgmise etapi 
kasutaja või turustaja, tootmisahela järgmise 
etapi kasutajale vastavalt Ia lisa punktile 4.3 
koostatud ohutuskaardi.

Justification

In order for health protection at the work place to function properly, it is also important for 
information to be provided to employees – and subsequently to workers – on preparations 
which contain dangerous substances but are not classifiable as dangerous themselves. In 
many cases the safety data sheet is the only source of information that a preparation contains 
substances posing the hazards referred to. Provision should therefore be made for safety data 
sheets on such preparations to be supplied as a matter of course, and not only when requested 
by the downstream user.

Muudatusettepanek 84
Artikli 29 lõige 5

5. Tootmisahela järgmise etapi kasutaja
vastava taotluse korral esitatakse 
ohutuskaart nende liikmesriikide 
agentuurlikes keeltes, kus aine või valmistis 
turule viiakse.

5. Ohutuskaart esitatakse nende 
liikmesriikide agentuurlikes keeltes, kus aine 
või valmistis turule viiakse.

Justification

In order to guarantee uniform and efficient supply of information to downstream users, the 
safety data sheet should be supplied in the official language(s) as a matter of course, not only 
when the downstream user requests it.

Muudatusettepanek 85
Artikli 29 lõige 8

8. Ohutuskaart esitatakse paberkandjal või 
elektrooniliselt hiljemalt aine esimese tarne 
ajal, mis järgneb käesoleva määruse 
jõustumisele. Tarnijad ajakohastavad 
ohutuskaarti viivitamata järgmistel juhtudel:

8. Ohutuskaart esitatakse paberkandjal või 
elektrooniliselt hiljemalt aine esimese tarne 
ajal, mis järgneb käesoleva määruse 
jõustumisele, välja arvatud juhul, kui 
nendele sätetele vastav ohutuskaart on juba 
koostatud enne käesoleva määruse 
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jõustumist. Tarnijad ajakohastavad 
ohutuskaarti viivitamata järgmistel juhtudel:

Justification

It would be an unnecessary expense if safety data sheets had to be sent out again, in spite of 
the fact that the customers already had them, just because the Regulation had entered into 
force.

Muudatusettepanek 86
Artikli 30 lõike 1 punkt a

a) artikli 18 lõikes 1 nimetatud 
registreerimisnumber 
(registreerimisnumbrid), kui see (need) on 
olemas;

välja jäetud

Justification

Point (a) should be deleted because the registration numbers of unclassified substances 
should not have to appear on safety data sheets when there is apparently no such requirement 
applying to classified substances. The information involved may, moreover, be sensitive trade 
data, for example the exact formula of a preparation.

Muudatusettepanek 87
Artikli 30 lõike 2 alalõige 1

Teave edastatakse kirjalikult hiljemalt aine 
esimese tarne ajal, mis järgneb käesoleva 
määruse jõustumisele. Tarnijad 
ajakohastavad teavet ja edastavad selle 
viivitamata turustusahelas allapoole 
järgmistel juhtudel:

Teave edastatakse kirjalikult või 
elektrooniliselt hiljemalt aine esimese tarne 
ajal, mis järgneb käesoleva määruse 
jõustumisele. Tarnijad ajakohastavad teavet 
ja edastavad selle viivitamata turustusahelas 
allapoole järgmistel juhtudel:

Muudatusettepanek 88
Artikkel 30 a (uus)

Artikkel 30 a
Kohustus edastada teavet toodetes 
sisalduvate ainete ja valmististe 
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turustusahelas
Kõik asjaomased pooled edastavad 
turustusahelas teavet vahetule tootmisahela 
järgmise etapi kasutajale või turustajale 
juhul, kui toode sisaldab ainet, mis vastab 
üksi või valmistises artikli 54 punktides a–e 
osutatud kriteeriumidele või kui see on 
identifitseeritud kooskõlas artikli 54 
punktiga f.

Justification

Actors in the supply chain need to be alerted to the fact that a substance of very high concern 
has been incorporated into the article they have acquired. This will enable actors to make 
informed environmental choices. Sufficient product information is essential in all parts of the 
supply chain as experience shows that substances may be released when articles are used or 
processed and when they become waste. Examples include azo-dyes in textiles, flame 
retardants and phthalates in plastics and mercury in batteries. REACH must be amended so 
that information is passed on also for articles.

Muudatusettepanek 89
Artikkel 31 a (uus)

Artikkel 31 a
Toodetes sisalduvate ainete kohta teabe 
esitamise kohustus
Tootmisahela järgmise etapi kasutajad, kes 
lisavad tootesse ainet või valmistist, mille 
kohta on koostatud ohutuskaart, ning need, 
kes seda toodet seejärel käitlevad või 
töötlevad, edastavad ohutuskaardi kõigile 
toote või selle derivaadi saajatele. 
Avalikkus ei ole saaja.

Justification

Producers of articles, retailers and the public should be able to find out whether specific 
substances are present in the final article and look for safer alternatives if necessary. A time 
limit of fifteen days is set by reference to the standard response time in Regulation 1049/2001, 
which provides for access to documents of the Community institutions.

Muudatusettepanek 90
Artikli 32 pealkiri
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Töötajate juurdepääs ohutuskaardi teabele Töötajate juurdepääs teabele ainete ja 
valmististe kohta

Justification
The relevant obligations of employers regarding safety data sheets are much more precisely 
and more comprehensively set out in Directive 98/24/EC on the protection of the health and 
safety of workers from the risks related to chemical agents at work. It therefore needs to be 
expressly pointed out here again that the scope of these obligations is not restricted. The 
amendment to the title makes clear that the information to be supplied consists not only of 
safety data sheets but also of information pursuant to Article 30. 

Muudatusettepanek 91
Artikkel 32

Tööandja tagab töötajatele ja nende 
esindajatele juurdepääsu vastavalt 
artiklitele 29 ja 30 esitatud teabele, mis on 
seotud nende poolt töö käigus kasutatavate 
ainetega või ainetega, millega nad võivad 
töö käigus kokku puutuda.

Ilma et see piiraks direktiivi 98/24/EÜ 
sätete kohaldamist, tagab tööandja 
töötajatele ja nende esindajatele juurdepääsu 
vastavalt artiklitele 29 ja 30 esitatud teabele, 
mis on seotud nende poolt töö käigus 
kasutatavate ainetega või ainetega, millega 
nad võivad töö käigus kokku puutuda. Selle 
teabe esitamine on endastmõistetav. 
Töötajate esindajatel on õigus saada nende 
tööandjalt asjakohast koolitust REACHi 
mõju kohta töötajatele ja nende õigustele 
käesoleva õigusakti alusel. 

Justification

Workers should be entitled to information without having to request it. In order to fulfil their 
role, workers representatives need to be fully aware of the provisions of this legislation. And 
the employer must grant paid time off in order to ensure this information.

Muudatusettepanek 92
Artikli 32 lõige 1 a (uus)

Tarbijate juurdepääs ohutuskaardi teabele
Ohtliku aine, või seda sisaldava valmistise 
või toote müüja võimaldab kliendile, 
tarbijaasutustele või teistele huvitatud 
asutustele juurdepääsu neid aineid, 
valmistisi või tooteid käsitlevale teabele, mis 
on ette nähtud artiklite 29 ja 30 alusel.
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Justification

Article 32 lays down rules on workers access to safety data. Article 32a provides an 
equivalent access for consumers and others.

Muudatusettepanek 93
Artikli 34 lõige 2

2. Igal tootmisahela järgmise etapi kasutajal 
on õigus kirjalikult teavitada teda ainega 
varustavat tootjat, importijat või 
tootmisahela järgmise etapi kasutajat 
kasutusest, eesmärgiga muuta see 
määratletud kasutuseks. Seda tehes esitab 
tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
piisavalt teavet, et tarnijal oleks võimalik 
koostada kemikaaliohutuse hinnangus 
vastava kasutuse jaoks 
kokkupuutestsenaarium.

2. Igal tootmisahela järgmise etapi kasutajal 
on õigus kirjalikult või elektrooniliselt
teavitada teda ainega varustavat tootjat, 
importijat või tootmisahela järgmise etapi 
kasutajat või mõnda teist turustusahela 
osalist kasutusest, eesmärgiga muuta see 
määratletud kasutuseks. Seda tehes esitab 
tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
piisavalt teavet, et tarnijal oleks võimalik 
koostada kemikaaliohutuse hinnangus 
vastava kasutuse jaoks 
kokkupuutestsenaarium. Käesolevat lõiget ei 
kohaldata kasutuste suhtes, mida tarnija ei 
toeta.

Justification

A supplier should not be obliged to support all the uses specified by a downstream user and 
draw up exposure scenarios for uses that he considers unacceptable. Paragraph 2 must not 
be inconsistent with heading 16 of the safety data sheet (also incorporated in the GHS safety 
data sheet).

Muudatusettepanek 94
Artikli 35 lõike 2 punkt f

f) ettepanekut lisakatsete tegemiseks 
selgroogsete loomadega, kui tootmisahela 
järgmise etapi kasutaja peab seda 
kemikaaliohutuse hinnangu koostamise 
seisukohalt vajalikuks.

f) ettepanekut lisakatsete tegemiseks 
selgroogsete loomadega, kui tootmisahela 
järgmise etapi kasutaja peab seda 
kemikaaliohutuse hinnangu koostamise 
seisukohalt vajalikuks. Kui selline teave ei 
ole kättesaadav, kohaldatakse artiklis 25 
sätestatud korda.

Justification

The amendment is closely related to and consequent upon the amendments to Articles 9(a)(x), 
24(5), 25(1) and 26(1). Its aim is to remove the optional aspects of the submission of test data 
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on non-vertebrates by removing this provision. Compulsory access to data is of vital 
importance to SMEs.

Muudatusettepanek 95
Artikli 38 lõige 1

1. Artiklite 39–43 kohaldamisel on pädevaks 
asutuseks selle liikmesriigi pädev asutus, 
kus toimub tootmine või kus importija on 
registreeritud.

1. Artiklite 39–51 kohaldamisel on pädevaks 
asutuseks agentuur.

(Termin “pädev asutus” tuleks asendada 
terminiga “agentuur” terves VI jaotises; kui 
muudatusettepanek vastu võetakse, 
tühistatakse artikli 38 lõige 2, artikli 42 
lõiked 1 ja 4, artikli 43 lõige 1, artikli 43aa 
lõiked 3, 4, 5 ja 6, artikli 45 lõige 2 ja artikli 
49 lõiked 5, 6 ja 7.)

Justification

The Agency must be responsible for all matters related to assessment and have sole power to 
decide on each individual point, so as to make for uniformity and legal certainty.

Muudatusettepanek 96
Artikli 38 lõige 2 a (uus)

Selleks, et valmistada ette enda poolt 
üksinda vastu võetavad otsused ja 
arvamused, võib agentuur kaasata selle 
liikmesriigi pädeva asutuse, kus toimub 
tootmine või kus importija on asutatud, 
ning taotleda tehnilist abi. See toimub 
kooskõlas agentuuri poolt kindlaks 
määratavate ühtsete põhimõtetega.
Agentuuri ja registreerija vaheline 
teabevahetus toimub registreerija poolt 
valitud keeles. 

Justification

Internal market harmonisation presupposes that all decisions and opinions are adopted 
centrally: by the Agency. In the process, however, the Agency must be able to benefit from the 
expertise of Member States' competent authorities and request technical support from them in 
order to prepare its decisions and opinions. Easier communication and information exchange 
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between the Agency and registrants will benefit SMEs in particular, and so communication 
with the Agency must be possible in the language of the country in which the registrant is 
headquartered, while multinationals operating in all Member States must be able to choose a 
language.

Muudatusettepanek 97
Artikli 40 lõike 1 sissejuhatav osa

1. Pädev asutus võib vaadata läbi mis tahes 
registreerimistaotluse, et kontrollida ühte 
või mõlemat järgnevat punkti:

1. Iga pädev asutus hindab kord aastas 
vähemalt 5% agentuuri poolt juhuslikult
valitud registreerimistest, et kontrollida ühte 
või mõlemat järgnevat punkti:

Justification

Steps should be taken to discourage the submission of poor quality registration dossiers so as 
to safeguard the quality of information supplied by manufacturers or importers.

Muudatusettepanek 98
Artikli 40 lõige 3

3. Registreerija esitab nõutud teabe 
agentuurile.

3. Registreerija esitab nõutud teabe 
agentuurile agentuuri poolt kehtestatava 
mõistliku tähtaja jooksul.

Justification

A registrant might have passed the completeness check as stipulated in Article 18, but the 
information requirements might nevertheless not be fulfilled. Non-compliance with the 
information requirements should have clear consequences. Registrants should have no more 
than one chance within a maximum of six months to correct flawed registrations. This could 
ensure good quality and avoid never-ending disputes between the authorities and registrants.
The wording is in line with the provisions for the completeness check in Article 18.

Muudatusettepanek 99
Artikli 41 lõige 2

2. Pärast toimiku hindamise lõpetamist 
kasutab pädev asutus hindamisel saadud 
teavet artikli 43a bis lõike 1, artikli 56 lõike 
33 ja artikli 66 lõike 2 kohaldamisel ning 
edastab saadud teabe komisjonile,
agentuurile ja teistele liikmesriikidele. 

2. Pärast toimiku hindamise lõpetamist või 
pärast seda, kui leitakse, et keemilise 
ohutuse hinnang on ebapiisav riski 
kontrollimiseks, teavitab agentuur 
komisjoni, registreerijat ja liikmesriikide 
pädevaid asutusi oma järeldustest selle 
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Pädev asutus teavitab komisjoni, agentuuri, 
registreerijat ja teiste liikmesriikide pädevaid 
asutusi oma järeldustest selle kohta, kas ja 
kuidas saadud teavet kasutada.

kohta, kas ja kuidas saadud teavet artikli 56 
lõike 3 ja artikli 66 lõike 2 kohaldamisel 
kasutada.

Justification

The Agency must be responsible for all matters related to assessment and have sole power to 
decide on each individual point, so as to make for uniformity and legal certainty. Information 
obtained from evaluations could possibly be used for registration procedures or ‘restrictions 
processes’.

Muudatusettepanek 100
Artikli 42 lõike 3 punkt b

b) üheksa aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest kõikide
registreerimistaotluste jaoks, mis laekusid 
artikli 21 lõikes 2 sätestatud tähtajaks, ning 
mis sisaldavad katsetamisettepanekuid 
ainult VII lisas teabele esitatud nõuete 
täitmiseks;

b) üheksa aasta jooksul 
katsetamisettepaneku esitamisest kõikide 
registreerimistaotluste jaoks, mis laekusid 
artikli 21 lõikes 2 sätestatud tähtajaks;

Justification

The Agency must be responsible for all matters related to assessment and have sole power to 
decide on each individual point, so as to make for uniformity and legal certainty.

Muudatusettepanek 101
Artikli 42 lõike 3 punkt c

c) pärast punktides a ja b sätestatud tähtaegu 
mis tahes katsetamisettepanekuid 
sisaldavate registreerimistaotluste jaoks, mis 
laekusid artikli 21 lõikes 3 sätestatud 
tähtajaks.

c) pärast punktides a ja b sätestatud tähtaegu 
mis tahes registreerimistaotluste jaoks, mis 
laekusid artikli 21 lõikes 3 sätestatud 
tähtajaks.

Justification

The Agency must be responsible for all matters related to assessment and have sole power to 
decide on each individual point, so as to make for uniformity and legal certainty.
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Muudatusettepanek 102
Artikli 43 a lõige 1 a (uus)

Agentuur kasutab neid kriteeriume selleks, 
et koostada loetelu hindamise seisukohast 
prioriteetsetest ainetest. Agentuur võtab 
nimetatud loetelu vastu liikmesriikide 
komitee esitatud arvamuse põhjal. Aine 
lisatakse loetellu juhul, kui liikmesriigil on 
põhjust arvata, et see võib omada ohtu 
inimeste tervisele või keskkonnale, eelkõige 
järgmist arvesse võttes:

Justification

The task of drawing up the list of prioritised substances for evaluation is transferred to the 
Agency, which is thus given a greater say in the decision-making concerning substance 
evaluation.

Muudatusettepanek 103
Artikli 43 aa lõige 2

2. Lõikes 1 nimetatud hindamisplaan 
hõlmab kolme aasta pikkust perioodi, seda 
ajakohastatakse kord aastas ning selles 
määratletakse ained, mida liikmesriik 
kavatseb igal aastal hinnata. Liikmesriik 
esitab hindamisplaani agentuurile ja 
teistele liikmesriikidele iga aasta 28. 
veebruariks. Agentuur võib teha märkusi ja 
liikmesriigid võivad saata oma märkused 
agentuurile või väljendada oma huvi aine 
hindamise vastu iga aasta 31. märtsiks.

2. Agentuur esitab hiljemalt iga aasta 28. 
veebruariks liikmesriikide komiteele 
heakskiitmiseks hindamisplaani.
Hindamisplaan kehtib kolm aastat; plaani 
ajakohastatakse kord aastas ning 
täpsustatakse ained, mida agentuur 
kavatseb igal aastal hinnata. Agentuur 
teavitab sellest registreerijaid ja avaldab 
hindamisplaani oma veebilehel.

Justification

Consequence of previous amendments, given that responsibility lies with the Agency and not 
with the authorities of Member States.

Muudatusettepanek 104
Artikli 44 lõige 1

1. Kui pädev asutus arvab, et artikli 43a bis 
lõikes 1 osutatud kahtluse kõrvaldamiseks

1. Kui agentuur arvab, et lisaks artikli 9 
lõikes 1 osutatud põhiteabele ja 
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on vaja täiendavat teave, kaasa arvatud 
teavet, kui see on asjakohane, mida V–VIII 
lisades ei nõuta, koostab pädev asutus
otsuse eelnõu, tuues välja registreerija(te)lt 
täiendava teabe nõudmise põhjused. Otsus 
võetakse vastu artiklites 48 ja 49 sätestatud 
korras.

registreerija katsetamisettepanekule, on 
vaja täiendavat teavet, koostab agentuur
otsuse eelnõu, sealhulgas riskispetsiifilise 
põhjenduse, tuues välja registreerija(te)lt 
täiendava teabe nõudmise põhjused. Otsus 
võetakse vastu artiklites 48 ja 49 sätestatud 
korras.

Justification

The Agency must be responsible for all matters related to assessment and have sole power to 
decide on each individual point, so as to make for uniformity and legal certainty. Calls for 
further information must be determined according to the risk involved.

Muudatusettepanek 105
Artikli 44 lõige 4

4. Kui pädev asutus lõpetab oma 
hindamistegevuse vastavalt lõigetele 1, 2 ja 
3, teavitab ta sellest agentuuri 12 kuu 
jooksul alates aine hindamise algusest. Kui 
nimetatud tähtaega ületatakse, loetakse 
hindamine lõpetatuks.

4. Kui agentuur lõpetab oma 
hindamistegevuse vastavalt lõigetele 1, 2 ja 
3, teavitab ta sellest registreerijat 
(registreerijaid) 12 kuu jooksul alates aine 
hindamise algusest. Kui nimetatud tähtaega 
ületatakse, loetakse hindamine lõpetatuks.

Justification

This amendment aims at consistency with the others intended to concentrate the process in the 
hands of the Agency. This amendment should be taken in conjunction with the other 
amendments tabled to the articles of Title VI, Substance Evaluation.

Muudatusettepanek 106
Artikli 46 lõige 2

2. Pärast aine hindamise lõpetamist 
kasutab pädev asutus hindamisel saadud 
teavet artikli 56 lõike 3 ja artikli 66 lõike 2 
kohaldamisel ja edastab saadud teabe 
komisjonile, agentuurile ja teistele 
liikmesriikidele. Pädev asutus teavitab 
komisjoni, agentuuri, registreerijat ja teiste 
liikmesriikide pädevaid asutusi oma 
järeldustest selle kohta, kas ja kuidas saadud 
teavet kasutada.

2. Agentuur teavitab komisjoni, 
registreerijat ja teiste liikmesriikide pädevaid 
asutusi artikli 56 lõike 3 ja artikli 66 lõike 2 
kohaldamiseks oma järeldustest selle kohta, 
kas ja kuidas saadud teavet kasutada.
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Justification

Information obtained from evaluations could possibly be used for registration procedures or 
‘restrictions processes’

This amendment follows from the decision that the entire management of the evaluation 
process should be in the hands of the Agency. It should be taken in conjunction with the other 
amendments tabled to the articles of Title VI, Substance Evaluation.

.

Muudatusettepanek 107
Artikli 47 lõige 1

Kohapeal kasutatavate isoleeritud vaheainete 
suhtes toimiku ega aine hindamist ei 
kohaldata. Kui siiski on võimalik näidata, et 
kohapeal kasutatava isoleeritud vaheaine 
kasutamisest tulenev oht on võrdne 
niisuguste ainete kasutamisest tuleneva 
ohuga, mis on artikli 54 alusel arvatud 
XIII lisasse, võib liikmesriigi pädev asutus, 
kelle territooriumil tegevuskoht asub:

Kohapeal kasutatavate isoleeritud vaheainete 
suhtes toimiku ega aine hindamist ei 
kohaldata. Kui pädeva liikmesriigi valitsus 
esitab siiski tõendeid selle kohta, et 
ilmnenud on ebapiisavalt kontrollitud risk, 
mis tuleneb kohapeal isoleeritud vaheaine 
kasutamisest, võib liikmesriigi pädev asutus, 
kelle territooriumil tegevuskoht asub:

Justification

The draft Regulation drawn up by the Commission requires evidence from a Member State 
before it can seek further information on the safety of intermediates. This amendment reduces 
this obligation.

Muudatusettepanek 108
Artikli 47 lõike 1 punkt b

b) vaadata esitatud teave üle ja rakendada 
vajadusel sobivaid riski vähendamise 
meetmeid, vähendamaks seoses kõnealuse 
tegevuskohaga tuvastatud riske.

b) vaadata esitatud teave üle ja rakendada 
vajadusel sobivaid riski vähendamise 
meetmeid, eriti juhul, kui olemas on 
ohutumad alternatiivid.

Justification

Intermediates that meet the criteria of very high concern may pose a serious risk to workers, 
and occupational exposure to them should be minimised. Therefore the availability of 
alternatives to intermediates that meet the criteria of very high concern should be considered 
with a view to the substitution of such intermediates by safer alternatives. This would also 
contribute to better implementation of existing legislation on workers’ safety.
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Muudatusettepanek 109
Artikli 47 lõige 2

Esimese lõiguga ettenähtud menetlust võib 
rakendada ainult selles nimetatud pädev 
asutus.

välja jäetud

Justification

Intermediates that meet the criteria of very high concern may pose a serious risk to workers, 
and occupational exposure to them should be minimised. Therefore the availability of 
alternatives to intermediates that meet the criteria of very high concern should be considered 
with a view to the substitution of such intermediates by safer alternatives. This would also 
contribute to better implementation of existing legislation on workers’ safety.

Muudatusettepanek 110
Artikli 48 lõige 1

1. Pädev asutus edastab artikli 39, 40 või 44 
alusel koostatud otsuse eelnõu 
asjaomas(t)ele registreerija(te)le või 
tootmisahela järgmise etapi kasutaja(te)le, 
teavitades neid nende õigusest esitada 
omapoolseid märkusi 30 päeva jooksul 
alates otsuse eelnõu kättesaamisest. Pädev 
asutus arvestab kõiki saadud märkusi ja võib 
otsuse eelnõud vastavalt muuta.

1. Agentuur edastab artikli 40, 43 aa või 44 
alusel koostatud otsuse eelnõu 
asjaomas(t)ele registreerija(te)le või 
tootmisahela järgmise etapi kasutaja(te)le, 
teavitades neid nende õigusest esitada 
omapoolseid märkusi 30 päeva jooksul 
alates otsuse eelnõu kättesaamisest. 
Agentuur arvestab kõiki saadud märkusi ja 
võib otsuse eelnõud vastavalt muuta.

Justification

To simplify matters and concentrate the process, the Agency should deal with evaluation tasks 
and have sole decision-taking power on all aspects of evaluation. On the basis of the 
amendment to Article 43a, only in cases where the manufacturer has definitively ceased 
operating should it be considered warranted for a registration to become invalid. There are a 
number of instances where manufacture has stopped only temporarily, e.g. because of 
economic problems or difficulties in establishing facilities, and a registration should not 
become invalid. That should be made clear in the text. This amendment should be taken in 
conjunction with the other amendments to articles in Title VI: Substances Evaluation.

Muudatusettepanek 111
Artikli 49 lõige 1

1. Liikmesriigi pädev asutus teeb artiklile 
39, 40 või 44 vastava otsuse eelnõu 

1. Agentuur edastab oma otsuse eelnõu koos 
märkustega artiklite 39, 40, 41, 43, 43aa ja 
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agentuurile teatavaks koos registreerija või 
tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
märkustega ning kirjeldusega, kuidas neid 
märkusi on arvesse võetud. Agentuur 
edastab käesoleva otsuse eelnõu koos 
märkustega teiste liikmesriikide pädevatele 
asutustele.

44 tähenduses teiste liikmesriikide 
pädevatele asutustele.

Justification

Consequence of previous amendments, given that responsibility lies with the Agency and not 
with the authorities of Member States.

Muudatusettepanek 112
Artikli 49 lõige 2

2. Edastamisele järgneva 30 päeva jooksul 
võivad teiste liikmesriikide pädevad 
asutused esitada agentuurile otsuse eelnõu 
kohta muudatusettepanekuid, saates nende 
koopia pädevale asutusele. Agentuur võib 
esitada otsuse eelnõu 
muudatusettepanekuid sama ajavahemiku 
jooksul, saates nende koopia pädevale 
asutusele.

2. Edastamisele järgneva 30 päeva jooksul 
võivad teiste liikmesriikide pädevad 
asutused esitada agentuurile otsuse eelnõu 
kohta muudatusettepanekuid.

Justification

Consequence of previous amendments, given that responsibility lies with the Agency and not 
with the authorities of Member States.

Muudatusettepanek 113
Artikli 49 lõige 4

4. Kui agentuurile laekub 
muudatusettepanekuid, võib agentuur otsuse 
eelnõud muuta. Agentuur suunab otsuse 
eelnõu koos esitatud 
muudatusettepanekutega liikmesriikide 
komiteele 15 päeva jooksul alates lõikes 2 
osutatud 30 päeva möödumisest. Agentuur 
toimib samuti, kui ta on teinud 

4. Kui agentuurile laekub 
muudatusettepanekuid, võib agentuur otsuse 
eelnõud muuta. Agentuur vaatab ettepaneku 
läbi ja teeb otsuse 15 päeva jooksul alates 
lõikes 2 osutatud 30 päeva möödumisest.
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muudatusettepaneku vastavalt lõikele 2.

Justification

Consequence of previous amendments, given that responsibility lies with the Agency and not 
with the authorities of Member States.

Muudatusettepanek 114
Artikli 49 lõige 8

8. Agentuuri poolt lõigete 3 ja 6 alusel
langetatud otsused võib vastavalt artiklitele 
87, 88 ja 89 edasi kaevata.

8. Agentuuri poolt langetatud otsused võib 
vastavalt artiklitele 87, 88 ja 89 edasi 
kaevata.

Justification

Consequence of previous amendments, given that responsibility lies with the Agency and not 
with the authorities of Member States.

Muudatusettepanek 115
Artikli 50 lõige 1

1. Kui registreerija või tootmisahela 
järgmise etapi kasutaja teeb teiste nimel 
katse, jagatakse selle läbiviimise kulud 
nende kõigi vahel võrdselt.

1. Kui registreerija või tootmisahela 
järgmise etapi kasutaja teeb teiste nimel 
katse, jagatakse selle läbiviimise kulud 
nende kõigi vahel. Agentuur sätestab 
kulude jagamise kriteeriumid läbipaistvuse 
ja proportsionaalsuse põhimõtte alusel.

Justification

If proportionate costs are to be determined, the Agency must establish fair criteria. This 
amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled to the articles of 
Title VI, Substance Evaluation.

Muudatusettepanek 116
Artikkel 51

Iga aasta 28. veebruariks esitab iga Iga aasta 28. veebruariks esitab agentuur
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liikmesriik agentuurile aruande eelmise 
kalendriaasta jooksul tehtud edusammudest 
vastava liikmesriigi pädevatel asutustel 
lasuva katsetamisettepanekute läbivaatamise 
kohustuse täitmisel. Agentuur avaldab 
vastava teabe viivitamata oma veebilehel.

aruande eelmise kalendriaasta jooksul tehtud 
edusammudest iga liikmesriigi pädevatel 
asutustel lasuva katsetamisettepanekute 
läbivaatamise kohustuse täitmisel. Agentuur 
avaldab vastava teabe viivitamata oma 
veebilehel.

Justification

Necessary clarification, since responsibility lies with the Agency and not with the authorities 
of Member States.

Muudatusettepanek 117
Artikkel 52

Käesoleva jaotise eesmärgiks on tagada 
siseturu hea toimimine, tagades seejuures 
väga kõrge riskiteguriga ainetest tulenevate 
ohtude nõuetekohase kontrollimise või 
nende ainete asendamise sobivate 
alternatiivsete ainete või tehnoloogiatega.

Käesoleva jaotise eesmärgiks on tagada, et 
eriti probleemsed ained asendataks sobivate 
alternatiivsete ainete või tehnoloogiatega
juhul, kui need on olemas või kui on välja 
töötatud sellised vähemat riski omavad 
alternatiivid, tagades samal ajal siseturu 
hea toimimise.

Muudatusettepanek 118
Artikli 53 lõige 5

5. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata ainete 
kasutuste suhtes:

Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata ainete järgmiste
kasutuste suhtes, tingimusel, et nendes 
sisalduvad meetmed tagavad sellise 
kaitstuse taseme, mis on vähemalt 
samaväärne VII jaotises sätestatuga:

Justification

This amendment addresses the different levels of regulation covering the listed exemptions 
under Article 53(5) and sets the authorisation procedure as a joint standard. Intermediates 
that fulfil the criteria of substances of very high concern may cause significant adverse effects 
and should therefore note be excluded from authorisation.

Muudatusettepanek 119
Artikli 53 lõike 5 punkt i a (uus)
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i a) metallide, sealhulgas sulamite 
kasutamine analoogselt märgistamist 
käsitleva erandiga vastavalt direktiivi 
67/548/EMÜ VI lisa punktidele 8.3 ja 9.3. 

Justification
Under current law on dangerous substances, labelling indicates the characteristics which 
constitute a risk in ordinary handling and use. Metals and alloys in massive form are not 
required to be labelled under Directive 67/548/EEC Annex VI points 8.3 and 9.3 if they do not 
represent a danger to people or the environment in the form in which they are placed on the 
market. A similar exemption is also made in the same annex for polymers. Directive 
76/769/EEC relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances 
and preparations, e.g. to end users, also refers to labelling.

Muudatusettepanek 120
Artikli 53 lõike 5 punkt i a (uus)

i a) kasutamine patareides, mis kuuluvad 
direktiivi 91/157/EÜ reguleerimisalasse. 

Justification

The use of substances in batteries is already regulated in Title VIII and Directive 91/157/EC; 
they should therefore be exempted from the authorisation procedure.

Muudatusettepanek 121
Artikli 53 lõige 6

6. Ainete puhul, mille kasutuseks tuleb luba 
taotleda vaid seetõttu, et nad vastavad artikli 
54 punktide a, b ja c kriteeriumitele või 
seetõttu, et nad on vastavalt artikli 54 
punktile f määratletud ohulikeks inimeste 
tervisele, ei kohaldata käesoleva artikli 
lõikeid 1 ja 2 kasutuste suhtes:

6. Ainete puhul, mille kasutuseks tuleb luba 
taotleda vaid seetõttu, et need vastavad 
artikli 54 punktide a, b ja c kriteeriumidele
(välja jäetud) ainult ohu tõttu inimeste 
tervisele, ei kohaldata käesoleva artikli 
lõikeid 1 ja 2 järgmiste kasutuste suhtes:

Justification

No criteria exist for the definition of endocrine disrupting properties. Criteria supplementary 
to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the basis of scientific 
evidence so as not to give rise to arbitrary decisions. Moreover, the substances indicated in 
point (b) have already been excluded in the amendment tabled to Article 2. In addition to this, 
substances already regulated by the respective, and duly integrated, vertical regulations 
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should be excluded from the scope of the REACH Directive. This amendment is linked to the 
other amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.

Muudatusettepanek 122
Artikli 53 lõige 7 a (uus)

7 a. Lõiget 1 ei kohaldata juhul, kui ainet 
kasutatakse üksinda, valmistises või tootes, 
mis vastab XVI või XVII lisas sätestatud 
tingimustele ja piirangutele.

Justification

This amendment clarifies that the decisions already taken by the EU Council of Ministers and 
the European Parliament on the basis of Directive 76/769/EEC, or taken in the future by the 
Commission under the procedure described in Article 130 – Comitology – should not be 
subject to further discussions. It should not be left to the Commission's discretion to decide 
whether and to what extent to exempt substances and uses already regulated. This amendment 
is linked to the other amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.

Muudatusettepanek 123
Artikli 54 punkt a

a) ained, mis vastavalt direktiivi 
67/548/EMÜ kriteeriumitele liigitatakse 1. 
või 2. kategooria kantserogeenseteks 
aineteks;

a) ained, mis vastavalt direktiivile
67/548/EMÜ liigitatakse 1. või 2. kategooria 
kantserogeenseteks aineteks;

Justification

Before a substance is authorised, a legally binding decision must be taken on its classification 
(on the basis of a harmonised classification ruling placing it in CMR categories 1 or 2).
Otherwise, the decisions of the Member State Committee(s) responsible for classifying 
substances in CMR categories 1 and 2 would be invalidated. There must be legal certainty, 
particularly as regards world trade. This amendment is linked to the other amendments to the 
Articles under Title VII: Authorisation.

Muudatusettepanek 124
Artikli 54 punkt b

b) ained, mis vastavalt direktiivi
67/548/EMÜ kriteeriumitele liigitatakse 1. 
või 2. kategooria mutageenseteks aineteks;

a) ained, mis vastavalt direktiivile
67/548/EMÜ liigitatakse 1. või 2. kategooria 
mutageenseteks aineteks;
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Justification

Before a substance is authorised, a legally binding decision must be taken on its classification 
(on the basis of a harmonised classification ruling placing it in CMR categories 1 or 2).
Otherwise, the decisions of the Member State Committee(s) responsible for classifying 
substances in CMR categories 1 and 2 would be invalidated. There must be legal certainty, 
particularly as regards world trade. This amendment is linked to the other amendments to the 
Articles under Title VII: Authorisation.

Muudatusettepanek 125
Artikli 54 punkt c

c) ained, mis vastavalt direktiivi
67/548/EMÜ kriteeriumitele liigitatakse 1. 
või 2.kategooria teratogeenseteks aineteks;

c) ained, mis vastavalt direktiivile
67/548/EMÜ liigitatakse 1. või 2. kategooria
reproduktiivset funktsiooni kahjustavateks
aineteks;

Justification

Before a substance is authorised, a legally binding decision must be taken on its classification 
(on the basis of a harmonised classification ruling placing it in CMR categories 1 or 2).
Otherwise, the decisions of the Member State Committee(s) responsible for classifying 
substances in CMR categories 1 and 2 would be invalidated. There must be legal certainty, 
particularly as regards world trade. This amendment is linked to the other amendments to the 
Articles under Title VII: Authorisation.

Muudatusettepanek 126
Artikli 54 punkt f

ained, millel on sisesekretsioonisüsteemi 
kahjustavad omadused või millel on 
püsivad, bioakumuleeruvad ja mürgised 
omadused või väga püsivad ja väga 
bioakumuleeruvad omadused, mis ei vasta 
punktide d ja e kriteeriumitele, ja mida 
määratletakse ainetena, mis põhjustavad 
inimeste tervisele või keskkonnale tõsiseid 
ja pöördumatuid kahjustusi, mis on 
samaväärsed punktides a–e loetletud ainete 
poolt põhjustatud kahjustustega iga 
juhtumi puhul eraldi artiklis 56 sätestatud 
korras.

välja jäetud
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Justification

No criteria exist for the definition of endocrine disrupting properties. Criteria supplementary 
to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the basis of scientific 
evidence so as not to give rise to arbitrary decisions. This amendment is linked to the other 
amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.

Muudatusettepanek 127
Artikli 55 lõike 1 punkti c alapunkt ii

ii) kuupäev või kuupäevad vähemalt 18 kuud 
enne sulgemiskuupäeva(sid), mis ajaks 
peavad taotlused olema laekunud, kui 
taotleja soovib jätkata aine kasutamist või 
viia ainet turule teatud kasutusteks pärast 
sulgemiskuupäeva(sid). Sellist jätkuvat 
kasutamist lubatakse pärast 
sulgemiskuupäeva kuni otsus loataotluse 
kohta on vastu võetud;

ii) kuupäev või kuupäevad vähemalt 18 kuud 
enne sulgemiskuupäeva(sid), mis ajaks 
peavad taotlused olema laekunud, kui 
taotleja soovib jätkata aine kasutamist või 
viia ainet turule teatud kasutusteks pärast 
sulgemiskuupäeva(sid). Sellist jätkuvat 
kasutamist lubatakse (välja jäetud), kuni 
otsus loataotluse kohta on vastu võetud;

Muudatusettepanek 128
Artikli 55 lõike 2 sissejuhatav osa

2. Kasutusi või kasutuskategooriaid võib 
vabastada loa taotlemise nõudest. Selliste 
vabastuste kehtestamisel võetakse eelkõige 
arvesse järgmist:

2. Kasutusi või kasutus- või 
kokkupuutekategooriaid võib vabastada loa 
taotlemise nõudest juhul, kui aine 
kasutamisega seotud oht inimese tervisele 
või keskkonnale on piisavalt kontrollitud.
Selliste vabastuste kehtestamisel võetakse 
eelkõige arvesse järgmist:

Muudatusettepanek 129
Artikli 55 lõike 4 punkt a

a) artikli 54 punktide d, e ja f kriteeriumite
täitmise kohta;

a) artikli 54 punktide d ja e kriteeriumide
täitmise kohta;
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Justification

No criteria exist for the definition of endocrine disrupting properties. Criteria supplementary 
to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the basis of scientific 
evidence so as not to give rise to arbitrary decisions. This amendment is linked to the other 
amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.

Muudatusettepanek 130
Artikli 56 lõige 1

Artikli 54 punktides d, e ja f osutatud ainete 
määratlemine

Artikli 54 punktides d ja e (välja jäetud)
osutatud ainete määratlemine

1. Artikli 54 punktides d, e ja f osutatud 
ainete määratlemiseks kohaldatakse 
käesoleva artikli lõikudes 2–7 sätestatud 
menetlust enne mis tahes artikli 55 lõike 3 
kohaseid soovitusi.

1. Artikli 54 punktides d ja e (välja jäetud) 
osutatud ainete määratlemiseks kohaldatakse 
käesoleva artikli lõikudes 2–7 sätestatud 
menetlust enne mis tahes artikli 55 lõike 3 
kohaseid soovitusi. 

Justification

No criteria exist for the definition of endocrine disrupting properties. Criteria supplementary 
to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the basis of scientific 
evidence so as not to give rise to arbitrary decisions. This amendment is linked to the other 
amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.

Muudatusettepanek 131
Artikli 56 lõiked 2 ja 3

2. Komisjon võib paluda agentuuri koostada 
vastavalt XIV lisale toimik ainete kohta, mis 
tema arvates vastavad artikli 54 punktides d, 
e ja f sätestatud kriteeriumitele. Agentuur 
edastab kõnealuse toimiku liikmesriikidele.

2. Komisjon võib paluda agentuuri koostada 
vastavalt XIV lisale toimik ainete kohta, mis 
tema arvates vastavad artikli 54 punktides d 
ja e (välja jäetud) sätestatud kriteeriumidele. 
Agentuur edastab kõnealuse toimiku 
liikmesriikidele.

3. Mis tahes liikmesriik võib koostada 
vastavalt XIV lisale toimiku ainete kohta, 
mis tema arvates vastavad artikli 54 
punktides d, e ja f sätestatud kriteeriumitele, 
ning edastada selle agentuurile. Agentuur 
edastab kõnealuse toimiku liikmesriikidele.

3. Mis tahes liikmesriik võib koostada 
vastavalt XIV lisale toimiku ainete kohta, 
mis tema arvates vastavad artikli 54 
punktides d ja e (välja jäetud) sätestatud 
kriteeriumidele, ning edastada selle 
agentuurile. Agentuur edastab kõnealuse 
toimiku liikmesriikidele.
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Justification

No criteria exist for the definition of endocrine disrupting properties. Criteria supplementary 
to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the basis of scientific 
evidence so as not to give rise to arbitrary decisions. This amendment is linked to the other 
amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.

Muudatusettepanek 132
Artikli 57 lõige 6

Lubade suhtes võib kehtestada tingimusi, 
sealhulgas läbivaatamistähtaegu ja/või 
järelevalvet. Kooskõlas lõikega 3 antud 
lubade suhtes kehtestatakse tavaliselt 
ajalised piirangud.

Lubade suhtes võib kehtestada tingimusi, 
sealhulgas läbivaatamistähtaegu ja/või 
järelevalvet.

Justification

There is no need for a time-limit, in that decisions on the granting of authorisation can 
already be reviewed at any time, and modified or even annulled. A time-limit would simply 
impose an additional burden on enterprises and the authorities. This amendment is linked to 
the other amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.

Muudatusettepanek 133
Artikli 58 lõike 2 alalõige 1

Lubasid võib mis tahes ajal läbi vaadata, kui 
esmase taotluse asjaolud on muutunud 
sedavõrd, et põhjustavad ohtu inimeste 
tervisele või keskkonnale või evivad 
sotsiaal-majanduslikke mõjusid.

Lubasid vaadatakse mis tahes ajal läbi, kui 
esmase taotluse asjaolud on muutunud 
sedavõrd, et põhjustavad ohtu inimeste 
tervisele või keskkonnale või evivad 
sotsiaal-majanduslikke mõjusid või kui 
vähemalt enamik agentuuri liikmetest 
taotlevad läbivaatamist.

Muudatusettepanek 134
Artikli 58 lõige 4

4. Kui direktiivis 96/61/EÜ osutatud 
keskkonnakvaliteedi standardit ei järgita, 
võib asjaomase aine kasutamiseks antud load 
uuesti läbi vaadata.

4. Kui direktiivis 96/61/EÜ osutatud 
keskkonnakvaliteedi standardit ei järgita, 
vaadatakse asjaomase aine kasutamiseks 
antud load uuesti läbi.
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Justification

Linked to amendment to article 55.

Muudatusettepanek 135
Artikli 59 lõiked 4 ja 5

4. Loataotlus sisaldab järgmist teavet: 4. Loataotlus sisaldab järgmist teavet:
a) aine(te) määratlust vastavalt IV lisa 
punktile 2;

a) aine(te) määratlust vastavalt IV lisa 
punktile 2;

b) taotlust esitava(te) isiku(te) nime(nimesid)
ja kontaktandmeid;

b) taotlust esitava(te) isiku(te) nime 
(nimesid) ja kontaktandmeid;

c) loataotlust, milles kirjeldatakse, 
missugusteks kasutusteks luba soovitakse, 
ning mis hõlmab kirjeldust aine kasutamise 
kohta valmististe ja/või toodete koostises, 
kui see on asjakohane;

c) loataotlust, milles kirjeldatakse, 
missugusteks kasutusteks luba soovitakse, 
ning mis hõlmab kirjeldust aine kasutamise 
kohta valmististe ja/või toodete koostises, 
kui see on asjakohane;

d) kemikaaliohutuse aruannet vastavalt I 
lisale, kui seda pole esitatud 
registreerimistaotluse osana, mis reguleerib 
aine XIII lisas määratletud omadustest 
tulenevaid ohtusid inimeste tervisele ja/või 
keskkonnale.

d) kemikaaliohutuse aruannet vastavalt I 
lisale, kui seda pole esitatud 
registreerimistaotluse osana, mis reguleerib 
aine XIII lisas määratletud omadustest 
tulenevaid ohtusid inimeste tervisele ja/või 
keskkonnale.

5. Taotlus võib sisaldada: välja jäetud
a) sotsiaal-majanduslikku analüüsi, mis on 
läbi viidud vastavalt XV lisale;

da) sotsiaal-majanduslikku analüüsi, mis on 
läbi viidud vastavalt XV lisale;

b) alternatiivsete ainete ja tehnoloogiate 
analüüsi, milles võetakse arvesse 
asendamise ohtusid ja asendamise tehnilist 
ning majanduslikku teostatavust, vajadusel
koos asendusplaaniga, mis hõlmab uurimis-
ja arendustegevust ning taotleja kavandatud 
tegevuste ajakava.

db) alternatiivsete ainete ja tehnoloogiate 
analüüsi, milles võetakse arvesse 
asendamise ohtusid ja asendamise tehnilist 
ning majanduslikku teostatavust, vajaduse 
korral koos asendusplaaniga, mis hõlmab 
uurimis- ja arendustegevust ning taotleja 
kavandatud tegevuste ajakava.

Justification

The socio-economic analyses and analyses of alternatives must be included in the application 
for authorisation.

Muudatusettepanek 136
Artikli 60 lõige 1
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1. Kui aine kasutuse kohta on esitatud 
taotlus, võib järgmine taotleja eelmiselt 
taotlejalt saadud kirjaliku juurdepääsuloa 
alusel viidata eelmise taotluse osadele, mis 
esitati vastavalt artikli 59 lõike 4 punktile d 
ja lõikele 5.

1. Kui aine kasutuse kohta on esitatud 
taotlus, võib järgmine taotleja eelmiselt 
taotlejalt saadud kirjaliku juurdepääsuloa 
alusel viidata eelmise taotluse osadele, mis 
esitati vastavalt artikli 59 lõike 4 punktidele
d, da ja db.

Justification

Linked to amendment to article 59.

Muudatusettepanek 137
Artikli 61 lõige 3

3. Oma arvamust ette valmistades kontrollib 
iga lõikes 1 viidatud komitee kõigepealt, kas 
taotlus sisaldab kogu artiklis 59 kirjeldatud 
teavet, mis on vajalik arvamuse 
suunamiseks. Vajaduse korral küsib komitee 
taotlejalt lisateavet, et viia taotlus vastavusse 
artikli 59 nõuetega. Komiteed võtavad ka 
arvesse kolmandate isikute esitatud teabe.

3. Oma arvamust ette valmistades kontrollib 
iga lõikes 1 viidatud komitee kõigepealt, kas 
taotlus sisaldab kogu artiklis 59 kirjeldatud 
teavet, mis on vajalik arvamuse 
suunamiseks. Vajaduse korral küsib komitee 
taotlejalt lisateavet, et viia taotlus vastavusse 
artikli 59 nõuetega. Komiteed võtavad ka 
arvesse kolmandate isikute esitatud teavet ja 
võivad paluda neil kolmandatel pooltel 
esitada vajaduse korral täiendavat teavet.
Kui üks või mõlemad komiteed otsustavad, 
et alternatiivsete ainete või tehnoloogiate 
kohta on vaja lisateavet, võivad nad teha 
ülesandeks uurida kättesaadavaid 
alternatiivseid aineid või tehnoloogiaid. 
Sellist uuringut rahastatakse loatasust, 
mille on kehtestanud agentuur.

Justification

Agency committees need more flexibility to gather information and should be able to 
commission independent reports on potential substitutes. This additional information would 
then be available to the committees when they decide on the merit of an application for 
authorisation. Under the existing legislation, national experts already have to decide on the 
availability of safer alternatives. As the Agency committees have 10 months to draft their 
decisions, it should be possible to complete a study on alternatives within this period.

Muudatusettepanek 138
Artikli 61 lõike 4 punkt a
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a) riskianalüüsi komitee: taotluses 
kirjeldatud aine kasutus(te)st tuleneva 
tervise- ja/või keskkonnaohtlikkuse 
analüüsi;

a) riskianalüüsi komitee: taotluses 
kirjeldatud aine kasutus(t)est tuleneva 
tervise- ja/või keskkonnaohtlikkuse analüüsi 
(loa taotleja poolt läbi viidud) kontroll;

Justification

Linked to amendment to Article 59.

Muudatusettepanek 139
Artikli 61 lõike 4 punkt b

b) sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee: 
taotluses kirjeldatud aine kasutus(t)ega 
seotud sotsiaal-majanduslike tegurite 
analüüs, kui taotlus on esitatud kooskõlas 
artikli 59 lõikega 5.

b) sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee: 
taotluses kirjeldatud aine kasutus(t)ega 
seotud sotsiaal-majanduslike tegurite 
analüüsi (loa taotleja poolt läbi viidud)
kontroll, kui taotlus on esitatud kooskõlas 
artikli 59 punktidega da ja db.

Justification

Linked to amendment to Article 59.

Muudatusettepanek 140
Artikli 63 lõige 1

1. Tootmisahela järgmise etapi kasutajad, 
kes kasutavad ainet vastavalt artikli 53 
lõikele 2, teavitavad agentuuri kolme kuu 
jooksul alates aine esimesest tarnest. Nad 
kasutavad üksnes agentuuri poolt 
kooskõlas artikliga 108 kindlaksmääratud 
vormi.

välja jäetud

Justification

A notification procedure is laid down for downstream users using an authorised substance.
Combined with the wide-ranging information and reporting requirements for the registration 
procedure, this amounts to an additional burden with which SMEs in particular would be 
unable to cope.
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Muudatusettepanek 141
Artikli 63 lõige 2

2. Agentuur seab sisse ning ajakohastab 
registrit tootmisahela järgmise etapi 
kasutajate kohta, kes on esitanud teatise 
vastavalt lõikele 1. 

välja jäetud

Justification

A notification procedure is laid down for downstream users using an authorised substance.
Combined with the wide-ranging information and reporting requirements for the registration 
procedure, this amounts to an additional burden with which SMEs in particular would be 
unable to cope.

Muudatusettepanek 142
Artikli 65 lõige 2

2. Ainete puhul, mis vastavad 1. või 2. 
kategooria kantserogeensete, mutageensete 
või teratogeensete ainete kriteeriumitele ja 
mille kohta komisjon on teinud ettepaneku 
kehtestada piirangud tarbijakasutusele, 
muudetakse XVI lisa vastavalt artikli 130 
lõikes 3 osutatud menetlusele. Artikleid 66–
70 ei kohaldata.

2. Ainete puhul, mis liigitatakse 1. või 2. 
kategooria kantserogeensete, mutageensete 
või reproduktiivset funktsiooni kahjustavate 
ainetena ja mille kohta komisjon on teinud 
ettepaneku kehtestada piirangud 
tarbijakasutusele, muudetakse XVI lisa 
vastavalt artikli 130 lõikes 3 osutatud 
menetlusele.

Justification

This amendment seeks to harmonise the proposed changes to Article 54 (a), (b) and (c). This 
amendment should be read in conjunction with the other amendments tabled to the articles 
contained in Title VIII: Restrictions on the manufacturing, marketing and use of certain 
dangerous substances and preparations.

Muudatusettepanek 143
Artikli 65 lõige 2 a (uus)

2a. Agentuur teatab kohe/viivitamata / 
avaldab oma veebilehel teabe selle kohta, et 
liikmesriik või komisjon kavatseb õhutada 
piiramismenetlust, ja teavitab kõiki neid, 
kes on saatnud asjaomase aine 
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registreerimistaotluse.

Justification

Restrictions may apply without tonnage limit i.e. below 1t/y. The right to know applies not 
only to the companies which have registered but also to those which either are not subject to 
registration (below 1t/y) or are not yet subject to due the different deadlines applied to the 
tonnage level. This amendment should be read in conjunction with the other amendments 
tabled to the articles contained in Title VIII: Restrictions on the manufacturing, marketing 
and use of certain dangerous substances and preparations.

Muudatusettepanek 144
Artikli 66 lõike 3 sissejuhatav osa

3. Agentuur teeb oma võrgulehel viivitamata 
üldkasutatavaks kõik toimikud, mis 
vastavad XIV lisa nõuetele, kaasa arvatud 
vastavalt lõigetele 1 ja 2 soovitatud 
piirangud, kusjuures avaldamiskuupäev peab 
olema selgelt esitatud. Agentuur kutsub üles 
kõiki huvitatud isikuid esitama üksikult või 
ühiselt kolme kuu jooksul alates avaldamise 
kuupäevast:

3. Agentuur teeb oma veebilehel viivitamata 
üldkasutatavaks asjakohaste toimikute
kokkuvõtted, kaasa arvatud vastavalt 
lõigetele 1 ja 2 soovitatud piirangud, 
kusjuures avaldamiskuupäev peab olema 
selgelt esitatud. Agentuur kutsub üles kõiki 
huvitatud isikuid esitama üksikult või ühiselt 
kuue kuu jooksul alates avaldamise 
kuupäevast:

Justification

The dossiers could contain confidential business and trade information and material 
protected by copyright. Three months is too short a time in which to deliver an opinion on a 
complex subject, especially where SMEs are concerned.

Muudatusettepanek 145
Artikli 73 lõike 2 punkt i a (uus)

i a) loob ohust teavitamise 
kompetentsikeskuse ja hoiab seda töös. 
Näeb ette tsentraliseeritud ja 
kooskõlastatud ressursid kemikaalide ja 
valmististe ohutut kasutamist käsitleva 
teabe jaoks. Hõlbustab häid tavasid 
käsitlevate teadmiste vahetamist ohust 
teavitamise valdkonnas.
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Justification

The development of an appropriate and consistent communication system based on risk will 
provide consumers with the necessary information and advice to enable them to use 
substances and preparations containing chemicals safely and effectively.

Linked to amendments to recitals 41bis (new), 69 and 70.

Muudatusettepanek 146
Artikli 75 lõige 1

1. Haldusnõukogu koosneb kuuest nõukogu 
poolt nimetatud liikmesriikide esindajast ja 
kuuest komisjoni poolt nimetatud esindajast 
ning kolmest komisjoni poolt nimetatud 
hääleõiguseta isikust, kes on valitud 
huvitatud poolte hulgast.

1. Haldusnõukogu koosneb üheteistkümnest
nõukogu poolt koostöös Euroopa 
Parlamendiga nimetatud liikmesriikide 
esindajast, komisjoni poolt koostatud 
nimekirja põhjal, mis sisaldab oluliselt 
rohkem nimesid kui ametissenimetatud 
liikmete arv, ja ühest komisjoni poolt 
nimetatud esindajast ning neljast komisjoni 
poolt nimetatud hääleõiguseta isikust, kes on 
valitud huvitatud osapoolte hulgast 
(tööstusettevõte ja tarbija, töötaja ja 
keskkonnakaitseorganisatsioonid).
Komisjoni poolt koostatud nimekiri koos 
asjaomaste dokumentidega edastatakse 
Euroopa Parlamendile. Euroopa 
Parlament võib nii kiiresti kui võimalik ja 
hiljemalt kolme kuu jooksul alates sellise 
teate saamisest esitada oma arvamuse 
nõukogule, kes nimetab ametisse 
haldusnõukogu.
Haldusnõukogu liikmed nimetatakse 
sellisel viisil, mis tagab pädevuse kõrgeima 
taseme, laiaulatusliku asjaomase 
oskusteabe ja (ilma et see piiraks selliseid 
tunnuseid) võimalikult laia geograafilise 
esindatuse Euroopa Liidus.

Muudatusettepanek 147
Artikli 85 lõige 3

3. Haldusnõukogu määrab komisjoni poolt 
vastu võetud kvalifitseeritud kandidaatide 

3. Haldusnõukogu määrab ametisse esimehe, 
teised liikmed ja asendusliikmed.
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nimekirjast ametisse esimehe, teised liikmed 
ja asendusliikmed nende asjakohaste 
ekspertteadmiste ja -kogemuste alusel, mida 
nad evivad kemikaaliohutuse, 
loodusteaduste või regulatiiv- ja 
kohtumenetluse valdkonnas.

Haldusnõukogu valib kvalifitseeritud 
kandidaadid loetelust, mille esitas komisjon 
avaliku valimismenetluse alusel pärast 
osalemiskutse avaldamist Euroopa Liidu 
Teatajas, ajakirjanduses ja Internetis. 
Apellatsiooninõukogu liikmed valitakse
komisjoni poolt vastu võetud kvalifitseeritud 
kandidaatide nimekirjast nende asjakohaste 
ekspertteadmiste ja -kogemuste alusel, mida 
nad evivad kemikaaliohutuse, 
loodusteaduste või regulatiiv- ja 
kohtumenetluse valdkonnas. Vähemalt ühel 
apellatsiooninõukogu liikmel peab olema 
tõendatud asjakohane kogemus 
kohtumenetluse valdkonnas.

Justification

In view of the remit of the Board of Appeal, at least one member of it must have proven 
relevant experience in the area of judicial procedures. Given the nature of the tasks of the 
Board of Appeal, a transparent process for the submission of applications must be 
introduced.

Muudatusettepanek 148
Artikkel 109

ARTIKKEL 109 välja jäetud
Kohaldamisala 

Käesolevat jaotist kohaldatakse:
a) tootja või importija poolt 
registreerimisele kuuluvate ainete suhtes;

b) direktiivi 67/548/EMÜ artikli 1 
kohaldamisalasse kuuluvate ainete suhtes, 
mis vastavad selle direktiivi alusel ohtlikuks 
liigitamise kriteeriumitele ja on turule 
viidud puhasainena või valmistise koostises 
kogustes, mis ületavad direktiivis 
1999/45/EÜ sätestatud 
kontsentratsioonipiire ning mille 
tulemusena liigitatakse valmistis ohtlikuks.
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Justification

There is no need to compile a separate classification and labelling inventory, because 
classification and labelling will be notified under the registration procedure or as part of the 
core information. The information concerned will be stored in a database which the Agency 
will be called upon to set up and maintain under Article 73(2)(d). If further notification were 
required in order to compile an inventory of the type proposed, manufacturers and importers 
would have to shoulder an unnecessary burden that would add nothing to the fund of 
information.

Muudatusettepanek 149
Artikli 112 lõige 1

1. Ühenduse tasandil ühtlustatud liigitus ja 
märgistus kantakse pärast käesoleva 
määruse jõustumist direktiivi 67/548/EMÜ I 
lisasse ainult aine liigitamise korral 1., 2. 
või 3. kategooria kantserogeense, 
mutageense või reproduktiivtoksilise 
ainena või hingamisteid ärritava ainena. 
Selleks võivad liikmesriikide pädevad 
asutused esitada agentuurile ettepanekuid 
liigituse ja märgistuse ühtlustamiseks 
vastavalt XIV lisale.

1. Ühenduse tasandil ühtlustatud liigituse ja 
märgistuse võib kanda pärast käesoleva 
määruse jõustumist ka direktiivi 
67/548/EMÜ I lisasse ning direktiivi 
1999/45/EÜ. Selleks võivad liikmesriikide 
pädevad asutused esitada agentuurile 
ettepanekuid liigituse ja märgistuse 
ühtlustamiseks vastavalt XIV lisale.

Justification
The restriction of harmonised classification to just some adverse effects is not acceptable.
There are many more highly relevant impacts on human health and the environment.
Classification has proven to be very controversial, too controversial to be left to industry 
alone. Harmonised classification allows to solve conflicts without recourse to courts, and 
therefore saves resources. Moreover, the classification of preparations determines whether a 
chemical safety assessment must be made (Art. 29), so it is important to have harmonised 
classification to avoid uncertainties and conflicts.

Muudatusettepanek 150
Artikli 114 lõige 3

3. Komisjon avaldab iga kümne aasta järel 
üldaruande käesoleva määruse rakendamisel 
omandatud kogemuste kohta, mis sisaldab 
lõigetes 1 ja 2 nimetatud teavet.

3. Komisjon avaldab iga kahe aasta järel 
üldaruande käesoleva määruse rakendamisel 
omandatud kogemuste kohta, mis sisaldab 
lõigetes 1 ja 2 nimetatud teavet.

Esimene aruanne tuleb siiski avaldada kuus
aastat pärast artikli 131 lõikes 2 sätestatud 
teatamiskuupäeva.

Esimene aruanne tuleb siiski avaldada kaks
aastat pärast artikli 131 lõikes 2 sätestatud 
teatamiskuupäeva.
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Justification

In view of the strongly innovative nature of the Regulation, the reports on its operation need 
to be submitted earlier than proposed, inter alia so as to ensure that its implementation is 
monitored properly and comprehensively. This amendment should be taken in conjunction 
with the other amendments tabled to the articles of Title XI, Information.

Muudatusettepanek 151
Artikli 115 lõige 3

3. Juurdepääs käesoleva määrusega 
kooskõlas esitatud mittesalajasele teabele 
antakse liikmesriikide pädevate asutuste 
valduses olevate dokumentide osas vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 
2003/4/EÜ. Liikmesriigid tagavad süsteemi 
loomise, mille alusel võib iga asjaomane 
osapool esitada täitmist peatava toimega 
kaebuse otsuste suhtes, mis on vastu võetud 
seoses dokumentidele juurdepääsu 
andmisega.

3. Juurdepääs käesoleva määrusega 
kooskõlas esitatud artiklis 116 loetlemata
teabele antakse liikmesriikide pädevate 
asutuste valduses olevate dokumentide osas 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivile 2003/4/EÜ. Liikmesriigid 
tagavad süsteemi loomise, mille alusel võib 
iga asjaomane osapool esitada täitmist 
peatava toimega kaebuse otsuste suhtes, mis 
on vastu võetud seoses dokumentidele 
juurdepääsu andmisega. Otsus 
edasikaebamise kohta tehakse 30 päeva 
jooksul.

Justification

It needs to be clarified that Article 115 is only relevant for the "grey zone" information, the 
information which is not specifically listed in Article 116 (always non-confidential or always 
confidential). There needs to be a timelimit for the decisions on appeals

Muudatusettepanek 152
Artikkel 115 a (uus)

Artikkel 115 a
Üldsuse teavitamist käsitlevad erisätted:
1. Ilma, et see piiraks direktiivis 67/548 või 
direktiivis 1999/45/EÜ sätestatud 
märgistamisnõuete kohaldamist, ja selleks, 
et aidata tarbijatel kasutada aineid ja 
valmistisi ohutult ja säästvalt, teevad 
tootjad riskipõhise teabe kättesaadavaks 
pakendimärgistusel, mis on kinnitatud 
igale tarbijatele müügiks turuleviidud 
tootele ning milles määratakse kindlaks 
soovitatava kasutuse ja etteaimatavate 
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väärkasutustega seotud ohud. Lisaks sellele 
tuleks ainet või valmistist käsitleva 
üksikasjalikuma ohutus- ja kasutusalase 
teabe edastamiseks täiendada vajaduse 
korral pakendite märgistamist muude 
teabekanalite, nt veebilehtede 
kasutamisega.
2. Direktiive 1999/45/EÜ ja 67/548/EMÜ 
muudetakse vastavalt.

Justification

The development of an appropriate and consistent communication system based on risk will 
provide consumers with the necessary information and advice to enable them to use 
substances and preparations containing chemicals safely and effectively.

Muudatusettepanek 153
Artikli 116 lõike 1 sissejuhatus

1. Konfidentsiaalseks ei loeta järgmist 
teavet:

1. Kui iga üksikjuhtumi puhul eraldi ei ole 
tootja või importija tõendanud teisiti, ei 
loeta konfidentsiaalseks järgmist teavet:

Justification

Provision should be made for the possibility of submitting exceptions to the non-
confidentiality rule on the basis of an analysis of individual cases and of the 
manufacturer's/importer's reasons. Methods of analysis constitute confidential information 
and are of no significance to the general public. This amendment is linked to the other 
amendments tabled to the articles contained in Title XI: Information.

Muudatusettepanek 154
Artikli 116 lõike 1 punkt i

i) ohutuskaardil sisalduvat teavet, välja 
arvatud ettevõtte nimi või lõike 2 
kohaldamisel salajaseks loetav teave;

i) ohutuskaardil sisalduvat teavet, välja 
arvatud lõike 2 kohaldamisel salajaseks 
loetav teave;

Justification

The list of information that is never confidential is too limited. There is no reason to keep 
names of registrants, information about tonnage or use categories confidential. This 
information is relevant for the protection of the environment, and should be disclosed in line 
with the Aarhus Convention. The name of the registrant is necessary to remove any barriers 
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to data-sharing and enforcement, and to enable the public to see who is responsible for 
producing or importing a particular chemical. It would seem contrary to the notion of a 
transparent, robust and non-corrupt system to withhold the name of a registrant.

Muudatusettepanek 155
Artikli 116 lõike 1 punkt k

k) asjaolu, et on teostatud katseid
selgroogsete loomadega.

k) selgroogsete loomadega tehtud katseid.

Justification

The list of information that is never confidential is too limited. There is no reason to keep 
names of registrants, information about tonnage or use categories confidential. This 
information is relevant for the protection of the environment, and should be disclosed in line 
with the Aarhus Convention. The name of the registrant is necessary to remove any barriers 
to data-sharing and enforcement, and to enable the public to see who is responsible for 
producing or importing a particular chemical. It would seem contrary to the notion of a 
transparent, robust and non-corrupt system to withhold the name of a registrant.

Muudatusettepanek 156
Artikli 116 lõike 1 punkt k a (uus)

k a) registreerija nime;

Justification

The list of information that is never confidential is too limited. There is no reason to keep 
names of registrants, information about tonnage or use categories confidential. This 
information is relevant for the protection of the environment, and should be disclosed in line 
with the Aarhus Convention. The name of the registrant is necessary to remove any barriers 
to data-sharing and enforcement, and to enable the public to see who is responsible for 
producing or importing a particular chemical. It would seem contrary to the notion of a 
transparent, robust and non-corrupt system to withhold the name of a registrant.

Muudatusettepanek 157
Artikli 116 lõike 1 punkt k b (uus)

k b) aine keemilist (keemilisi) struktuuri 
(struktuure);

Justification

The list of information that is never confidential is too limited. There is no reason to keep 
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names of registrants, information about tonnage or use categories confidential. This 
information is relevant for the protection of the environment, and should be disclosed in line 
with the Aarhus Convention. The name of the registrant is necessary to remove any barriers 
to data-sharing and enforcement, and to enable the public to see who is responsible for 
producing or importing a particular chemical. It would seem contrary to the notion of a 
transparent, robust and non-corrupt system to withhold the name of a registrant.

Muudatusettepanek 158
Artikli 116 lõike 1 punkt k c (uus)

k c) aine tonnaaþi vahemikku;

Justification

The list of information that is never confidential is too limited. There is no reason to keep 
names of registrants, information about tonnage or use categories confidential. This 
information is relevant for the protection of the environment, and should be disclosed in line 
with the Aarhus Convention. The name of the registrant is necessary to remove any barriers 
to data-sharing and enforcement, and to enable the public to see who is responsible for 
producing or importing a particular chemical. It would seem contrary to the notion of a 
transparent, robust and non-corrupt system to withhold the name of a registrant.

Muudatusettepanek 159
Artikli 116 lõike 1 punkt k d (uus)

k d) aine üldkogust ELi turul 
mahukategooriate põhjal;

Justification

The list of information that is never confidential is too limited. There is no reason to keep 
names of registrants, information about tonnage or use categories confidential. This 
information is relevant for the protection of the environment, and should be disclosed in line 
with the Aarhus Convention. The name of the registrant is necessary to remove any barriers 
to data-sharing and enforcement, and to enable the public to see who is responsible for 
producing or importing a particular chemical. It would seem contrary to the notion of a 
transparent, robust and non-corrupt system to withhold the name of a registrant.

Muudatusettepanek 160
Artikli 116 lõike 1 punkt k e (uus)

k e) kasutuskategooriaid;



AD\574976ET.doc 77/85 PE 357.617v03-00
Freelance-tõlge

ET

Justification

The list of information that is never confidential is too limited. There is no reason to keep 
names of registrants, information about tonnage or use categories confidential. This 
information is relevant for the protection of the environment, and should be disclosed in line 
with the Aarhus Convention. The name of the registrant is necessary to remove any barriers 
to data-sharing and enforcement, and to enable the public to see who is responsible for 
producing or importing a particular chemical. It would seem contrary to the notion of a 
transparent, robust and non-corrupt system to withhold the name of a registrant.

Muudatusettepanek 161
Artikli 116 lõike 1 punkt k f (uus)

k f) valmistise koostisainete loetelu;

Justification

The list of information that is never confidential is too limited. There is no reason to keep 
names of registrants, information about tonnage or use categories confidential. This 
information is relevant for the protection of the environment, and should be disclosed in line 
with the Aarhus Convention. The name of the registrant is necessary to remove any barriers 
to data-sharing and enforcement, and to enable the public to see who is responsible for 
producing or importing a particular chemical. It would seem contrary to the notion of a 
transparent, robust and non-corrupt system to withhold the name of a registrant.

Muudatusettepanek 162
Artikli 116 lõike 1 punkt k g (uus)

k g) kemikaaliohutuse aruannet.

Justification

The list of information that is never confidential is too limited. There is no reason to keep 
names of registrants, information about tonnage or use categories confidential. This 
information is relevant for the protection of the environment, and should be disclosed in line 
with the Aarhus Convention. The name of the registrant is necessary to remove any barriers 
to data-sharing and enforcement, and to enable the public to see who is responsible for 
producing or importing a particular chemical. It would seem contrary to the notion of a 
transparent, robust and non-corrupt system to withhold the name of a registrant.

Muudatusettepanek 163
Artikli 116 lõike 2 punkt a

a) üksikasju valmistise täieliku koostise a) kvantitatiivseid üksikasju valmistise 
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kohta; täieliku koostise kohta;

Justification

Public information about the full composition of preparations is already status quo for 
cosmetics and for detergents. The confidentiality should therefore be limited to quantitative 
information, otherwise the status quo in related legislative acts risks to be undermined.

Muudatusettepanek 164
Artikkel 121

Pädevad asutused annavad lisaks agentuuri 
poolt artikli 73 lõike 2 punkti f alusel 
edastatavatele tegutsemisjuhistele 
käesolevast määrusest tulenevate kohustuste 
osas nõu tootjatele, importijatele, 
tootmisahela järgmise etapi kasutajatele ja 
kõikidele teistele huvitatud pooltele.

Pädevad asutused annavad lisaks agentuuri 
poolt artikli 73 lõike 2 punkti f alusel 
edastatavatele tegutsemisjuhistele 
käesolevast määrusest tulenevate kohustuste 
osas nõu tootjatele, importijatele, 
tootmisahela järgmise etapi kasutajatele ja 
kõikidele teistele huvitatud pooltele. Eriti 
peaks kaasama ja teavitama väikesi ja 
keskmise suurusega ettevõtteid (VKEd) 
ning tootmisahela järgmise etapi 
kasutajaid. See hõlmab eelkõige, kuid mitte 
ainult, soovitusi väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtetele, kuidas käesolevast 
määrusest tulenevaid kohustusi täita.

Justification

SMUs and downstream users are particularly likely to need help to implement REACH.

Muudatusettepanek 165
Artikli 122 lõige 1 (uus)

1. Liikmesriigid peaksid võtma meetmeid 
ettevõtjate, eriti väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete ja tootmisahela 
järgmise etapi kasutajate, toetamiseks 
REACHi rakendamisel.

Justification

REACH will affect a number of companies, not just those in the chemical industry. SMUs and 
downstream users must in particular be supported when implementing REACH.
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Muudatusettepanek 166
Artikli 125 lõige 1

Liikmesriigid ei tohi keelata, piirata või 
takistada käesoleva määruse 
kohaldamisalasse kuuluva oleva aine 
tootmist, importi, turuleviimist ega 
kasutamist puhasainena, valmistise või toote 
koostises, mis vastab käesolevale määrusele 
ja, kui see on asjakohane, siis käesoleva 
määruse rakendamisel vastu võetud 
ühenduse seadustele.

1. Liikmesriigid ei keela, piira ega takista
käesoleva määruse kohaldamisalasse 
kuuluva aine tootmist, importi, turuleviimist 
ega kasutamist puhasainena, valmistise või 
toote koostises, mis vastab käesolevale 
määrusele ja, kui see on asjakohane, siis 
käesoleva määruse rakendamisel vastu 
võetud ühenduse seadustele.

Justification

Provisions adopted pursuant to Article 137 of the Treaty establishing the European 
Community should not prevent Member States from maintaining or introducing more 
stringent protective measures. This includes provisions on worker protection. If a chemical 
safety assessment has been carried out for a substance, it may be assumed that the protection 
of workers is adequately ensured. It is therefore proposed that in other cases the right of 
Member States to adopt more stringent measures should not be restricted.

Muudatusettepanek 167
Artikli 125 lõige 1 a (uus)

1 a. Lõige 1 ei mõjuta liikmesriikide õigust 
säilitada või kehtestada rangemaid 
kaitsemeetmeid kooskõlas töötajate kaitset 
käsitlevate ühenduse õigusaktidega, kui 
kemikaaliohutuse hindamist ei ole aine 
kasutamise puhul teostatud vastavalt 
käesolevale määrusele.

Justification

Provisions adopted pursuant to Article 137 of the Treaty establishing the European 
Community should not prevent Member States from maintaining or introducing more 
stringent protective measures. This includes provisions on worker protection. If a chemical 
safety assessment has been carried out for a substance, it may be assumed that the protection 
of workers is adequately ensured. It is therefore proposed that in other cases the right of 
Member States to adopt more stringent measures should not be restricted.

Muudatusettepanek 168
Artikli 133 lõige 1
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1. Kaheteistkümne aasta möödumisel alates 
käesoleva määruse jõustumisest vaatab 
komisjon selle läbi, et täita kohustust viia 
läbi kemikaaliohutuse hindamine ja 
dokumenteerida seda kemikaaliohutuse 
aruandes ainete suhtes, mida selle 
kohustusega ei reguleerita, kuna nende 
suhtes ei kohaldata registreerimist või 
kohaldatakse registreerimist, ent neid 
toodetakse või imporditakse kogustes alla 
kümne tonni aastas. Läbivaatuse alusel võib 
komisjon vastavalt artikli 130 lõikes 3 
osutatud menetlusele kõnealust kohustust 
laiendada.

1. Kaheteistkümne aasta möödumisel alates 
käesoleva määruse jõustumisest vaatab 
komisjon selle läbi, et täita kohustust viia 
läbi kemikaaliohutuse hindamine ja 
dokumenteerida seda kemikaaliohutuse 
aruandes ainete suhtes, mida selle 
kohustusega ei reguleerita, kuna nende 
suhtes ei kohaldata registreerimist. 
Läbivaatuse alusel võib komisjon vastavalt 
artikli 130 lõikes 3 osutatud menetlusele 
kõnealust kohustust laiendada.

Justification

Interested parties should be specified; workers must be represented in the management board 
like the other major actors.

Muudatusettepanek 169
I lisa punkti 6.5 teine lõik

Püsivate, bioakumuleeruvate ja mürgiste 
ainete ning väga püsivate ja väga 
bioakumuleeruvate ainete kriteeriumitele
vastavate ainete puhul rakendab tootja või 
importija oma tegevuskohas ja soovitab 
tootmisahela järgmise etapi kasutajatele 
punkti 5 2. etapis saadud teavet inimeste ja 
keskkonna kokkupuuteid minimaliseerivate 
riskijuhtimismeetmete kohta. 

Läveta CMRi ainete ning püsivate, 
bioakumuleeruvate ja mürgiste ainete ning 
väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate 
ainete kriteeriumidele vastavate ainete puhul 
rakendab tootja või importija oma 
tegevuskohas ja soovitab tootmisahela 
järgmise etapi kasutajatele punkti 5 2. etapis 
saadud teavet inimeste ja keskkonna 
kokkupuuteid minimaliseerivate 
riskijuhtimismeetmete kohta. 

Justification

In Annex I, 6.4 ”adequate control” for an exposure scenario is defined. For substances 
without a threshold value or a Derived No-Effect Levels a qualitative assessment shall be 
made of the likelihood of an effect in the given exposure scenario. For PBT and vPvB 
substances the information about risk-reducing measures that has been obtained in the 
exposure assessment shall be used to minimise exposure for human health and the 
environment.

Muudatusettepanek 170
V lisa punkti 6.4 veerg 2
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6.4. Positiivse tulemuse korral kaalutakse 
täiendavaid mutageensuse uuringuid.

6.4. Mis tahes nimetatud mutageensuskatse
positiivse tulemuse korral kaalutakse 
täiendavaid mutageensuse uuringuid.

Justification

In vitro cytogenicity study in mammalian cells should be required for substances from one 
tonne to enable these substances to be properly classified for mutagenicity orPBT and vPvB 

Muudatusettepanek 171
V lisa 6. osa veergude 1 ja 2 punkt 6.4.1 a (uus)

Veerg 1 Veerg 2
6.4.1.a Imetajate rakkude in vitro 
tsütogeensusuuring

6.4.1a Uuringut ei ole tarvis läbi viia, kui: 
küllaldased in vivo tsütogeensuskatse 
andmed on kättesaadavad.

Justification

In vitro cytogenicity study in mammalian cells should be required for substances from one 
tonne to enable these substances to be properly classified for mutagenicity orPBT and vPvB 

Muudatusettepanek 172
V lisa 6. osa veergude 1 ja 2 punkt 6.4 a (uus)

Veerg 1 Veerg 2
6.4.a Äge mürgisus 6.4a. Uuringut (uuringuid) ei ole tarvis läbi 

viia, kui:
Gaaside ja lenduvate vedelike puhul 
(aururõhk üle 10-2 Pa temperatuuril 20°C) 
esitatakse teave sissehingamisega 
manustamise kohta (6.4.a.2).

– ainet ei ole selle keemiliste või 
füüsikaliste omaduste tõttu võimalik täpselt 
doseerida või

– aine on söövitav või
– aine on toatemperatuuril õhus süttiv.

Mittegaasiliste ainete puhul esitatakse 
punktides 6.4.a.1.- 6.4.a.3. osutatud teave 
vähemalt kahe manustamisviisi kohta, 
millest üks on manustamine suu kaudu. 
Teise viisi valik oleneb aine laadist ja 
inimeste ainega kokkupuute tõenäolisest 
viisist. Kui on vaid üks kokkupuuteviis, 
esitatakse teavet üksnes selle kohta.

Asjakohane teine manustamisviis valitakse 
järgmistel alustel:
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6.4.a.1. Manustamine suu kaudu
6.4.a.2. Manustamine sissehingamise teel 6.4.a.2. Sissehingamise teel manustamise 

viisi kasutamine katsetamisel on 
asjakohane, kui:
1) aine sattumine inimorganismi 
sissehingamise teel on tõenäoline;
ja
2) üks järgmistest tingimustest on täidetud:
- aine aururõhk on üle 10-2 Pa 
temperatuuril 20 °C või
- aine on pulber, mis sisaldab üle 1 
massiprotsendi osakesi, mille suurus 
masskeskmise aerodünaamilise diameetri 
järgi (MMAD) on väiksem kui100 µm; või
- ainet kasutatakse viisil, mis tekitab 
sissehingatavas suuruses aerosoole, osakesi 
või piisakesi (üle 1 massiprotsendi on 
osakesi, mille MMAD on väiksem kui 100 
µm).

6.4.a.3. Manustamine naha kaudu 6.4.a.3. Nahakaudse manustamise viisi 
kasutamine katsetamisel on asjakohane, 
kui:
1) aine kokkupuude nahaga on tõenäoline 
aine valmistamise ja/või kasutamise käigus 
ja
2) füüsikalis-keemilised omadused 
osutavad ainel olulisel määral naha kaudu 
imendumisele
ja
3) üks järgmistest tingimustest on täidetud:
- on täheldatud mürgisust ägeda mürgisuse 
katses suu kaudu manustamisel väikeste 
annuste korral või
- naha- ja/või silmade ärrituse uuringutes 
on täheldatud imendumise süsteemset 
toimet või leitud muid tõendeid selle kohta 
või
- in vitro katsed näitavad olulist 
imendumist naha kaudu või
- sarnase struktuuriga ainete puhul on 
täheldatud olulist ägedat nahakaudset 
mürgisust või läbi naha tungimist.
Nahakaudse manustamise viisi kasutamine 
katsetamisel ei ole asjakohane, kui 
imendumine naha kaudu on ebatõenäoline 
suure molekulkaalu (MW on suurem kui 
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800 või molekuli läbimõõt on suurem kui 
15 Å) ja madala rasvas lahustuvuse (log 
Kow alla 1 või üle 4) tõttu.

Justification

Acute toxicity should be required for substances from one tonne to enable very basic level for 
protecting workers and consumers and to enable classification for acute toxicity. Moreover, 
as a consequence of voluntary agreements at national level (e.g. Germany) or multinational 
level (e.g. BASF) these data are already available and should thus not entail additional costs.

Acute toxicity is an initial pointer to the dangers to human health from a given substance. So 
information on acute toxicity of a substance is particularly important for the protection of 
workers and consumers. It should therefore be indicated for all substances requiring 
registration, and not just for those manufactured or imported in batches of 10 tonnes or more.

Muudatusettepanek 173
V lisa 7. osa veergude 1 ja 2 punkt 7.1 b (uus)

Veerg 1 Veerg 2
7.1.b Degradatsioon
7.1.b.1 Biootilisus
7.1.b.1.1 Täielik biolagundatavus 7.1.b.1.1 Anorgaanilise aine puhul ei ole 

uuringut vaja läbi viia.

Justification

Ready biodegradability should be required for substances from one tonne to enable these 
substances to be properly classified for environmental hazards

Muudatusettepanek 174
VI lisa veergude 1 ja 2 punkt 6.5

Veerg 1 Veerg 2
lõige 6.5 kustutatud lõige 6.5 välja jäetud

Justification

Linked to the transfer of Acute toxicity Annex VI to Annex V.

Muudatusettepanek 175
VI lisa veergude 1 ja 2 punkt 7.2.1
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Veerg 1 Veerg 2
lõige 7.2.1 kustutatud lõige 7.2.1 välja jäetud

Justification

Linked to the transfer of the test from Annex VI to Annex V.
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