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SHORT JUSTIFICATION

Introduction

The European chemicals industry accounts for over €100 billion of EU exports while REACH 
will also affect the many firms that use imported chemicals as inputs. As a result, the Trade 
Committee’s interest in this proposal is clear: REACH will have a substantial impact on trade 
flows and raise issues of WTO compatibility.

Impact of Commission proposal on EU trade in chemicals 

The EU has run a substantial trade surplus in the chemicals sector for many years. Although 
there is a tendency to think of large multinationals when speaking of “the chemicals industry”, 
it should be recognised that there are also many small and medium producers and distributors.
Almost 1/3 of chemical industry patents are held by SMEs.

The proposed amendments seek to address four broad concerns:

the withdrawal from the EU market of substances and preparations whose registration and a)
other costs exceed their profit margins. This is likely to be of particular concern for smaller 
firms who will also struggle to find the required human resources. A stronger role for the 
Agency should be of particular assistance for smaller importers;

the requirements on importers of preparations would be very difficult if not impossible to b)
fulfil (as tens or hundreds of component substances could need to be registered, some of 
which might be commercially confidential to firms other than the importer);

loss of competitiveness in 3rd markets when competing with firms producing in countries c)
with lower regulatory costs. Additional costs will be particularly damaging to producers of 
standard products where competition is primarily on cost;

reduced innovation affecting longer-term competitiveness, with resources being diverted d)
from research to testing. These last two points will encourage relocation of production to 
friendlier regulatory climates.

Impact of Commission proposal on EU trade in other products 

Competitiveness: REACH’s impact would go well beyond the chemicals industry, affecting all 
firms using chemicals as inputs. Imported articles could contain non-registered substances 
(provided they are not released) whereas EU produced articles could not, creating an incentive 
for production outside the EU.

The position of the metals industry is of particular concern as it relies on high volume imports 
of (typically) low risk raw materials. Additional costs could discourage recycling or redirect 
such materials to other markets. The coverage of REACH should therefore be substantially 
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1 ELT C ... / ELTs veel avaldamata.

reduced by excluding materials such as metals, alloys, minerals and scrap.

A risk based approach

The proposed amendments seek to move from a quantity based to a risk based approach so as 
to reduce the likelihood of WTO challenges. Under such an approach each product will have a 
clear, transparent risk sheet which clearly outlines the chemicals’ exposure and hazard data.

The need for a strong agency

The proposed amendments give the newly created European Chemicals Agency additional 
responsibilities for the assessment and evaluation of substances, as well as for the 
determination of the risk category for each substance.

Seeking international consensus on a common approach to REACH

The risk of an extended period of uncertainty caused by WTO proceedings, possibly followed 
by the need for early revision of the Regulation could be greatly reduced by seeking an 
international consensus, at least with the EU’s main trading partners, such as the United States, 
Japan and Korea, involving a mutual recognition of testing procedures and uniform 
information requirements. A common approach would cut the costs since test information 
could be shared, and assist firms operating in several markets. Initiatives such as the OECD 
Screening Information Data Set, the Rotterdam Agreement on the transport of dangerous 
chemicals and pesticides, as well as the US High Production Volume Chemicals Challenge 
Programme already provide a basis for such negotiations.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja 
toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud.

Euroopa Komisjoni ettepanek1 Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 4 a (uus)
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(4a) REACH tuleb luua ja rakendada nii, 
et see ei vähendaks Euroopa kaubanduse ja 
tööstuse konkurentsivõimet ega kahjustaks 
kaubavahetust kolmandate riikidega.
Eeltoodu taustal on esmatähtis ohtude 
seadmine tähtsuse järjekorda, samuti on 
tingimuseks asjaolu, et määrus ei tohi 
sätestada nõudeid meie 
kaubanduspartneritele, välja arvatud 
nõuded, mis on kooskõlas WTO 
hõlmatavate praeguste 
vabakaubanduspõhimõtetega.

Justification

In our globalised world, it is important that REACH should not impair the competitiveness of 
European trade and industry. Nor must REACH disturb relations with our trading partners.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 15 a (uus)

(15a) Selleks et tagada uue süsteemi 
järjepidev kohaldamine, peaks agentuurile 
andma registreerimise, hindamise ja 
kasutuse lubamisel ülekaaluka rolli.

Justification

A consistent approach is of particular importance for smaller international traders who 
cannot be expected to handle a variety of national practices.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 15 b (uus)

(15b) Selleks et veelgi rohkem kulusid 
piirata ja rahvusvahelist kaubandust 
hõlbustada, võtab agentuur kemikaalide 
reguleerimisel nii palju kui võimalik 
arvesse olemasolevaid ja loodavaid 
rahvusvahelisi standardeid, et aidata kaasa 
võimalikult laiale rahvusvahelisele 
konsensusele.
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Muudatusettepanek 4
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 
üksikasjalikult.

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 
üksikasjalikult. Kui on olemas kõnealuse 
aine praktilisel kasutusel põhinevad 
riskihinnangud, tuleb neid arvesse võtta.
Eesmärk peab olema tagada, et vajaminev 
teabehulk vastaks praktilise kasutamise 
kogemusele.

Justification

It is important to take account of the experience which has already been gained during the 
hundreds of years for which some chemicals have been used.

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 28 a (uus)

Rakendatavuse eesmärgil tuleb jäätmed ja 
teisese toormaterjalina või 
taaskasutusprotsessides energiaallikana 
kasutatavad materjalid vabastada 
registreerimisest. Väärtuse loomine 
(“väärtustamine”) jäätmete taaskasutusena 
või teisese toormaterjalina või 
energiaallikana taaskasutamisprotsessides 
aitab kaasa ELi säästva arengu eesmärgi 
täitmisele ning käesolev määrus ei tohi 
vähendada ringlussevõtu ja taaskasutuse 
stiimuleid.

Justification

Including recycled raw materials in the scope of REACH could seriously hamper recycling 
and recovery and thereby increase the need for non-renewable resources. It should be made 
clear that a) double legislation is to be avoided, b) recycling is in no way discouraged by 
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REACH. Recycling efforts, operating permits and the used of recycled materials as 
'secondary raw materials extracted from waste' are already regulated under existing 
Community legislation.

Muudatusettepanek 6
Põhjendus 28 b (uus)

(28b) 90% metallidest kasutatakse 
metallisulamite kujul, mille omadusi ei ole 
praegu võimalik olemasolevate tavapäraste 
meetoditega täpselt kindlaks määrata.
Seetõttu on vaja välja töötada konkreetne 
liigitusmeetod, mis võtab arvesse eelkõige 
konkreetseid keemilisi omadusi.

Justification

Alloys’ hazard characteristics differ from those of their constituent metals. The present EU 
classification rules for “preparations” (Directive 1999/45/EC of the European Parliament 
and of the Council of 31 May 1999 concerning the approximation of the laws, regulations 
and administrative provisions of the Member States relating to the classification, packaging 
and labelling of dangerous preparations) provides no adequate guidance on how to assess 
properties of alloys. However it contains a recital (n° 10) indicating the need to develop such 
a specific approach for alloys.

Muudatusettepanek 7
Põhjendus 29 a (uus)

(29a) Liikmesriigid peaksid koostöös 
komisjoniga looma tugivõrgustiku, et 
aidata ettevõtetel, eelkõige väike- ja 
keskmise suurusega ettevõtetel käesoleva 
määruse nõudeid täita.

Justification

Many of the companies that will be affected by REACH are small and medium-sized 
enterprises (SMEs). Special care should be taken to prevent the legislation from putting too 
high an administrative burden on them. The best practical solution could however vary from 
one Member State to another, depending on the specific institutional framework in place.
Member States should therefore be responsible for putting in place an adequate network of 
necessary support measures.
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Muudatusettepanek 8

Põhjendus 82 a (uus)

(82a) Selleks et vähendada kulusid ja 
parandada rahvusvahelist vastuvõetavust, 
tuleb Euroopa lähenemisviisi võimalikult 
palju ühtlustada rahvusvaheliste 
algatustega, sealhulgas ÜRO 
Keskkonnaprogrammi “Kemikaalide 
rahvusvahelise kasutamise strateegilise 
lähenemisviisiga”, Majanduskoostöö ja 
Arengu Organisatsiooni dokumendiga 
“Nõukogu akt suurtes kogustes toodetavate 
kemikaalide kohta”, Rahvusvahelise 
Keemiaühenduste Nõukogu suurtes 
kogustes toodetavaid kemikaale käsitleva 
algatusega ning USA 
Keskkonnakaitseagentuuri suurtes 
kogustes toodetavaid kemikaale käsitleva 
eesmärgiga.

Justification

In order to avoid unnecessary costs, maximum possible use should be made of existing 
information and that being developed through international cooperation. In addition, greater 
use of international standards will reduce the risk of the Regulation being found to be 
incompatible with WTO agreements.

Muudatusettepanek 9
Põhjendus 104 c (uus)

(104c) Komisjon peaks võtma meetmeid, et 
ELi turgude edasisel avamisel impordile 
kogu maailmast tagataks rangemate nõuete 
täitmine seoses “õiglase” kauplemisega 
(üksnes WTO raames); REACHi nõudeid 
tuleks rakendada võimalikult kiiresti.

Justification

It is essential that the opening to international trade be accompanied by the creation of a 
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level playing field that includes environmental and public health requirements. Given its 
relevance, REACH is a major element in this process.

Muudatusettepanek 10
Põhjendus 104 d (uus)

(104d) Iga tootja, importija või järgmise 
etapi kasutaja, kes kasutab või impordib 
ainet, valmistist või toodet, mis sisaldab 
niisugust ainet või valmistist, ja teab või 
oskab mõistlikult ette näha, et sellised 
tegevused võivad ohustada inimese tervist 
või keskkonda, peaks võtma vajalikke 
meetmeid niisuguse mõju ärahoidmiseks, 
piiramiseks või parandamiseks.

Justification

Irrespective of production volume there needs to be a clarification that industry should be 
responsible for taking measures to ensure the safety of chemicals.

Muudatusettepanek 11
Põhjendus 104 e (uus)

(104 e) Iga tootja, importija või järgmise 
etapi kasutaja, kes varustab aine või 
valmistisega järgmise etapi kasutajat, peab 
tagama piisava teabevahetuse, et ära hoida, 
piirata või parandada inimese tervist või 
keskkonda ohustavat mõju.

Justification

Irrespective of production volume there needs to be a clarification that industry should be 
responsible for taking measures to ensure the safety of chemicals.

Muudatusettepanek 12
Artikli 1 lõige 2
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2. Käesoleva määruse eesmärgiks on tagada 
selliste ainete vaba ringlus siseturul.

2. Käesoleva määruse eesmärgiks on tagada 
keemiliste ainete vaba ringlus siseturul, 
järgides Euroopa Liidu ja liikmesriikide 
võetud kohustusi rahvusvaheliste 
kaubanduskokkulepete, eriti WTO lepete 
raames.

Muudatusettepanek 13
Artikli 2 lõike 1 punkt c a (uus)

ca) erikasutuseks mõeldud registreeritud 
ained, mis lähevad üksnes kolmandatesse 
riikidesse ekspordiks;

Justification

This is intended to create a level playing field for competition outside the European internal 
market and to ensure compliance with WTO rules.

Muudatusettepanek 14
Artikli 2 lõike 1 punkt c b (uus)

cb) ringlussevõtuks ja taaskasutamiseks;

Justification

Including waste or secondary raw materials or materials for energy recovery extracted from 
waste in the scope of REACH would impose disproportionate requirements on recycling or 
recovery without bringing any additional benefit for human health or the environment and 
create a disincentive for the growing waste recycling and recovery practices in the EU.

Muudatusettepanek 15
Artikli 2 lõike 1 punkt c c (uus)

cc) inimestele ja loomadele mõeldud 
ravimites, mis kuuluvad määruse (EMÜ) 
nr 2309/931, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2001/82/EÜ2 ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2001/83/EÜ3 kohaldamisalasse;
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_____________

1 EÜT L 214, 24.8.1993, lk 1.
2 EÜT L 311, 28.11.2001, lk 1.

3 EÜT L 311, 28.11.2001, lk 67.

Justification

Duplicate legal provisions should be avoided.

Muudatusettepanek 16
Artikli 2 lõike 1 punkt c d (uus)

cd) ained toiduainetes määruse nr 
178/2002/EÜ 1 tähenduses, kaasa arvatud 
lisandina toiduainetes nõukogu direktiivi 
89/107/EMÜ2 tähenduses ning lõhna- ja 
maitseainetena vastavalt määruse 
2232/96/EÜ3 ning komisjoni otsuse 
2000/489/EÜ4 määratlusele;
_________________
1 EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1. Määrust on 
muudetud määrusega (EÜ) nr 1642/2003 
(ELT L 245, 29.9.2003, lk 4).
2 EÜT L 40, 11.2.1989, lk 27.

3 EÜT L 299, 23.11.1996, lk 1.

4 ELT L 197, 3.8.2001, lk 3.

Muudatusettepanek 17
Artikli 2 lõike 1 punkt c e (uus)

ce) ained söötades, kaasa arvatud lisandina 
söötades määruse (EÜ) nr 1831/20031

tähenduses, mis käsitleb loomasöötades 
kasutatavaid lisandeid, ja söötades 
direktiivi 84/471/EMÜ2 tähenduses;
______________
1 ELT L 192, 29.5.2004, lk 34.
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2 EÜT L 266, 6.10.1984, lk 18.

Muudatusettepanek 18
Artikli 2 lõike 1 punkt c f (uus)

cf) ained meditsiiniseadmetes nõukogu 
direktiivi 90/385/EMÜ1, direktiivide 
93/42/EMÜ2 ja 98/79/EÜ3 tähenduses;
_________________
1 EÜT L 189, 20.7.1990, lk 17.

2 EÜT L 169, 12.7.1993, lk 1.

3 EÜT L 331, 7.12.1998, lk 1.

Muudatusettepanek 19
Artikli 2 lõike 1 punkt c g (uus)

cg) ained toiduainetega kokku puutuvates 
materjalides nõukogu direktiivi 
89/109/EMÜ tähenduses1;
___________________

ELT L 40, 11.2.1989, lk 38.

Muudatusettepanek 20
Artikli 2 lõike 1 punkt c h (uus)

ch) ained taimekaitsetoodetes nõukogu 
direktiivi 91/414/EMÜ1 tähenduses;
_______________

1 EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1.

Muudatusettepanek 21
Artikli 2 lõike 1 punkt c i (uus)
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ci) ained biotsiidides Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ1 tähenduses;
________________
1 EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1.

Muudatusettepanek 22
Artikli 2 lõike 1 punkt c j (uus)

cj) ained kosmeetikatoodetes nõukogu 
direktiivi 76/768/EMÜ1 tähenduses;

________________
1 ELT L 262, 27.9.1976, lk 169.

Muudatusettepanek 23
Artikli 2 lõike 1 punkt c k (uus)

ck) looduslik tooraine, mida ei turustata 
üldiseks kasutamiseks ja mis on mõeldud 
üksnes kasutamiseks nõukogu direktiiviga 
96/61/EÜ1 reguleeritud käitistes;
________________
1 EÜT L 257, 10.10.1996, lk 0026.

Justification

Many primary raw materials are very complex and highly variable in composition leading to 
the need for multiple Registrations and Authorisations. Excluding raw materials from 
Registration only (under chapter 3) would therefore be insufficient.

Metal production plants are regulated under the IPPC and other relevant EU worker 
protection and environmental legislation. Potential workplace and environmental concerns 
associated with the use of primary natural raw materials are therefore adequately covered.

Muudatusettepanek 24
Artikli 2 lõike 1 punkt c 1 (uus)
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cl) kvaliteedi halvenemist või tootmise 
peatamist põhjustavate ettenägematute 
probleemide lahendamiseks kasutatavad 
ained, juhul kui:

i) eelnev registreerimine ei ole võimalik, 
sest olukord nõuab kiiret tegutsemist, ja 
ii) tõenäolisel korduvkasutamisel aine 
registreeritakse ja

iii) ettekavatsematu kasutamine toimub 
töötajate ohutusalaste õigusaktide kohaselt.

Justification

Unforeseen problems with process chemicals may require immediate reactions so as to avoid 
suboptimal production or even a halt to it ('trouble-shooting'). The concept of prior 
registration for substance uses can only be respected under the assumption that all possible 
problems and the required responses are foreseeable. This is not the case. An exemption for 
'trouble-shooting' is therefore required, which, however, should be kept within strict 
boundaries so as not to become a loophole in the REACH system. The three cumulative 
conditions set should ensure this.

Muudatusettepanek 25
Artikli 2 a pealkiri (uus)

Artikkel 2 a

Kohaldamispiirangud

Muudatusettepanek 26
Artikli 2 a sissejuhatav osa (uus)

Käesoleva määruse sätted kehtivad
järgmiste ainekategooriate kohta järgmiselt 
määratletud piirangutega.

Muudatusettepanek 27
Artikli 2 a lõige 1 (uus)
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1. Looduslikud ja looduslähedased ained 
kuuluvad registreerimisele ainult sel juhul, 
kui agentuur käsitleb neid või nende 
kasutust ja kokkupuuteriski põhimõtteliselt 
ohtlikuna ja neid aineid ei ole teiste 
eeskirjadega juba reguleeritud.

Muudatusettepanek 28
Artikli 2 a lõige 2 (uus)

2. Seni kui aineid kasutatakse eranditult 
teadusliku uurimis- ja arendustegevuse 
raames, suletud süsteemides või 
vahetoodetena, millel puudub vahetu 
kokkupuude tarbija või keskkonnaga, ei 
eelda nende kasutamine käesolevas 
määruses kehtestatud nõuete täitmist.

Muudatusettepanek 29
Artikli 2 a lõige 3 (uus)

3. Metallisulameid, mis kujutavad endast 
valmististe erivormi, hindab agentuur 
eraldi, arvestades nende spetsiifilisi 
omadusi, ja liigitab neid vastavalt nende 
registreerimiskohustuslikkusele.

Muudatusettepanek 30
Artikli 3 lõige 1 a (uus)

1a. Botaaniliselt tulenev aine – keerukas 
aine, mis on saadud taime või selle osade 
füüsilise töötlemise, näiteks 
ekstraheerimise, destilleerimise, pressimise, 
lõhustamise, puhastamise, 
kontsentreerimise või fermentatsiooni teel.
Niisuguse aine koostis varieerub sõltuvalt 
algallika perekonnast, liigist, 
kasvutingimustest ja töötlemisprotsessist;
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Justification

The introduction of a specific definition for natural substances derived from botanicals under 
REACH is necessary to clarify the scope of the exemption provided for under Annex III (to be 
amended accordingly) for natural substances and ensure legal certainty in the 
implementation of REACH provisions.

Muudatusettepanek 31
Artikli 3 lõige 4 a (uus)

4a. Metallisulam – makroskoopilisel 
tasandil homogeenne metallmaterjal, mis 
koosneb kahest või enamast keemilisest 
elemendist, mis on omavahel ühendatud 
nii, et neid ei ole võimalik mehaaniliselt 
mõjutades eraldada;

Justification

This definition corresponds to the UN Globally Harmonized System for Chemical 
Classification and Labelling (GHS) and also to the Preparations Directive (Directive 
1999/45/EC). Inorganic metal components and metals are 'substances' pursuant to Article 3, 
but there is no definition of alloys

Muudatusettepanek 32
Artikli 3 lõige 4 b (uus)

4b. Looduslik tooraine hõlmab toornaftat, 
gaasi ja kivisütt, mineraale, maake, 
looduses leiduvaid kontsentraate ja 
materjale, mis on nendest mineraloogilise 
protsessi või füüsikalise töötlemisprotsessi 
teel saadud.

Justification

Definition is required for new sub paragraph Article 2 paragraph 1 (c j)

Muudatusettepanek 33
Artikli 3 lõige 12 a (uus)
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12a. Kasutuskategooriad – kasutamine 
jagatakse kategooriatesse lisa Ic liigituse 
alusel: tööstuslik kasutamine, kutsealane 
kasutamine ja tarbijapoolne kasutamine;

Justification

The concept of categories of use and exposure categories will make the data requirements 
more systematic and focused and will form a necessary basis for risk assessment by the 
Agency.

Muudatusettepanek 34
Artikli 3 lõige 12 b (uus)

12b. Kokkupuutekategooriad –
kokkupuuted jagatakse kategooriatesse 
selle alusel, kuidas inimene neid manustab 
(suu kaudu, sisse hingates ja naha kaudu), 
kuidas need keskkonda kanduvad (õhk, 
vesi, pinnas) ning kokkupuute kestuse ja 
sageduse alusel (ühekordne/lühiajaline, 
juhuslik, korduv/pikaajaline);

Justification

The concept of categories of use and exposure categories will make the data requirements 
more systematic and focused and will form a necessary basis for risk assessment by the 
Agency.

Muudatusettepanek 35
Artikli 3 lõige 12 c (uus)

12c. Kokkupuutestsenaarium – inimese ja 
keskkonna kaitsemeetmete ning aine 
valmistamise ja kasutuse eritingimuste 
kirjeldus kogu kasutusaja jooksul;

Justification

Unlike categories of use and exposure categories, an exposure scenario describes the specific 
individual conditions for use of a substance, and in particular the practical protective 
measures, thereby forming a necessary basis for risk assessment by the Agency.
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Muudatusettepanek 36
Artikli 3 lõige 14

14. Vaheaine – aine, mida toodetakse ja 
kasutatakse üksnes keemiliseks töötlemiseks 
ning tarbitakse keemilises töötlemises 
eesmärgiga muuta see mõneks teiseks aineks 
(edaspidi "süntees"):

14. Vaheaine – aine või valmistis, mida 
toodetakse ja kasutatakse keemiliseks 
töötlemiseks ning tarbitakse keemilises 
töötlemises eesmärgiga muuta see mõneks 
teiseks aineks/valmistiseks (edaspidi 
"süntees"):

Justification

The derogation should also apply to substances which are not only used as intermediates.

Muudatusettepanek 37
Artikli 3 lõige 14 a (uus)

14a. Keemiliselt modifitseerimata aine –
aine, mille keemiline struktuur ei muutu 
isegi siis, kui teda keemilise protsessi 
käigus töödeldakse – näiteks kui ainet 
puhastamise eesmärgil keemiliselt 
töödeldakse;

Justification

The proposed Regulation exempts from registration substances which are natural, if they 
have not been chemically modified during their manufacture. Even if cellulose fibres are 
produced in a chemical process, their structure is not modified. Consequently, all forms and 
processes used to produce cellulose fibres should be covered by this exemption.

Muudatusettepanek 38
Artikli 3 lõige 22
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22. Tootmisalane uurimis- ja 
arendustegevus – tootearendusega seotud 
teaduslik arendustegevus, aine täiendav 
arendamine, mille käigus arendatakse 
tootmisprotsessi ja/või katsetatakse aine 
kasutusvõimalusi katsetootmisel või 
tooteproovide abil;

22. Tootmisalane uurimis- ja 
arendustegevus – tootearendusega seotud 
teaduslik arendustegevus, aine, valmistises 
või tootes oleva aine täiendav arendamine, 
mille käigus arendatakse tootmisprotsessi 
ja/või katsetatakse aine kasutusvõimalusi 
katsetootmisel või tooteproovide abil;

Justification

It should be made clear that a product development process can involve all aspects of a 
production process, and that companies are allowed to test prototypes of articles as part of a 
Ppord process.

Muudatusettepanek 39
Artikli 3 lõige 23

23. Teaduslik uurimis- ja arendustegevus –
kontrollitud tingimustes korraldatud
teaduslikud eksperimendid, analüüsid või 
keemilised uuringud mahuga alla 1 tonni 
aastas;

23. Teaduslik uurimis- ja arendustegevus –
kontrollitud tingimustes korraldatud 
teaduslikud eksperimendid, analüüsid või 
keemilised uuringud, sealhulgas teaduslik 
arendustegevus, mille käigus kasutatakse 
katse-eksituse meetodit, kaasates järgmise 
etapi kasutajaid;

Justification

1 tonne is too restrictive. Research by trial and error between a chemical producer and his 
customer (downstream user) are a major source of innovation in terms of new usages, 
functions and applications. This should be part of the definition in order to preserve 
innovation.

Muudatusettepanek 40
Artikli 3 lõige 26

26. Soovimatu kasutus – tootmisahela 
järgmise etapi kasutaja poolne kasutus, mida 
registreerija ei soovita;

26. Toetuseta kasutus – tootmisahela 
järgmise etapi kasutaja poolne kasutus, mida 
registreerija ei soovita ohutuse tagamise 
põhjusel;

Justification

The words 'undesirable use' have an emotional rather than scientific or legal connotation, 
which is unsuitable in legislation. The registrant should have the right to advise against uses 
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they consider unsafe but not against uses they do not wish to register, for example for 
economic reasons.

Muudatusettepanek 41
Artikli 3 lõige 28

28. Aastas – kui ei ole teisiti sätestatud, siis
kalandriaastas;

28. Aastas – kalendriaastas. Aastased 
kogused arvutatakse eelmise kolme 
kalendriaasta keskmisena, kui ei ole teisiti 
sätestatud, välja arvatud uute ainete puhul;

Justification

This allows flexibility in the REACH system by taking fluctuations in production volumes into 
account. Furthermore, it eliminates the risk that a company would suddenly have to comply 
with higher or lower data requirements due to such fluctuations in demand. For substances 
not produced before, only the current year should be taken into account.

Muudatusettepanek 42
Artikli 3 lõige 29 a (uus)

29a. Kasutus- ja kokkupuutekategooriad 
moodustavad kokkupuutestsenaariumi, 
mida iseloomustab artikli 3 punktides 12 ja 
25 toodud võrdlev kasutus. Need 
kirjeldavad kõiki kokkupuutetingimusi.
Kasutus- ja kokkupuutekategooriate 
koostiselemendid on valdkonnast 
sõltumatud.

– Peamised kasutusalad:

– tööstuslik kasutamine;

– kutsealane kasutamine;

– tarbijapoolne kasutamine.

– Kokkupuuteviisid:

– inimese manustamisviisid 

(suu kaudu, sisse hingates ja naha 
kaudu);

– keskkonda kandumise viisid

(õhk, vesi, pinnas, elustik);

– kokkupuute kestus 
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– ühekordne/lühiajaline;

– juhuslik;
–korduv/pikaajaline.

Nimetatud kasutus- ja 
kokkupuutekategooriate alusel soovitatakse 
võtta riskijuhtimismeetmeid.

Justification

Use and exposure categories (UEC) are intended significantly to facilitate the processes 
induced by REACH, such as the registration process as well as communication and the 
chemical safety assessment along the supply chain, without affecting the objectives of 
REACH.

Muudatusettepanek 43
Artikli 3 lõige 29 b (uus)

29b. Põhiteave – alusandmed ainete 
tähtsuse järjekorra kohta ainete 
iseloomulike omaduste, kokkupuute ja 
kasutuse alusel;

Justification

As part of the establishment of the inventory of substances (see Article 3(20), as a second 
stage firms will also submit core information (see Article 22c). This will include the most 
important information about the properties of, exposure to and use of substances.

Muudatusettepanek 44
Artikli 3 lõige 29 c (uus)

29c. Riskikategooriad – potentsiaalse riski 
kategooria, mille määrab 
eelregistreerimisandmete, eriti 
kasutuskategooria, kokkupuutekategooria 
ja kokkupuutestsenaariumi alusel kindlaks 
agentuur;

Justification

A risk-based approach must be consistently taken in order to achieve WTO compatibility for 
REACH. The Agency should be responsible for this.
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Muudatusettepanek 45
Artikli 3 lõige 29 d (uus)

29d. Aineregister – agentuuri peetav 
register, mis sisaldab andmeid 
eelregistreeritud ainete kohta;

Justification

Amendment follows from Article 3(20). Definition provides the basis for Article 22c.

Muudatusettepanek 46
Artikli 4 lõige 1

1. Käesoleva jaotise sätteid ei kohaldata, 
kui aineid kasutatakse:

välja jäetud

a) inimestele ja loomadele mõeldud 
ravimites, mis kuuluvad määruse (EMÜ) 
nr 2309/93, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2001/82/EÜ ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2001/83/EÜ kohaldamisalasse;
b) lisandina toiduainetes, mis kuuluvad 
nõukogu direktiivi 89/107/EMÜ
kohaldamisalasse;

c) lõhna- ja maitseainetena toiduainetes, 
mis kuuluvad komisjoni otsuse 
1999/217/EÜ kohaldamisalasse;

d) lisandina söötades, mis kuuluvad 
nõukogu direktiivi 70/524/EMÜ
kohaldamisalasse;
e) loomasöötades, mis kuuluvad nõukogu 
direktiivi 82/471/EMÜ kohaldamisalasse.

Justification

All the derogations have been transferred to Article 2, in the interests of clarity.
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Muudatusettepanek 47
Artikli 4 lõike 2 punkt c a (uus)

ca) ained, mida teadusliku uurimis- ja 
arendustegevuse või tootmisalase uurimis- 
ja arendustegevuse eesmärgil 
valmistatakse, imporditakse ja kasutatakse.

Justification

In the interests of strengthening innovative capacity, substances which are used for R&D 
activities should basically be exempted from the registration requirement so that research and 
testing activities are not relocated to non-EU countries. Such substances are used by trained 
specialist staff under controlled conditions.

Muudatusettepanek 48
Artikli 6 lõige 1

1. Toodete tootja või importija esitab 
agentuurile registreerimistaotluse mis tahes 
nendes toodetes sisalduva aine kohta, kui on 
täidetud kõik järgmised tingimused:

1. Agentuur võib otsustada, et toodete 
tootjad või importijad registreerivad mis 
tahes nendes toodetes sisalduva aine 
vastavalt käesolevas jaotises sätestatule, kui 
aine esineb neis toodetes kogustes üle ühe 
tonni tootja või importija kohta aastas, 
kusjuures iga tootetüübi kohta peetakse 
eraldi arvestust, ja kui täidetud on üks 
järgmistest tingimustest:

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

a) artikli 54 punktides a–e nimetatud 
kriteeriumid on täidetud; või

b) aine vastab ohtlikuks aineks liigitamise 
kriteeriumitele vastavalt direktiivile 
67/548/EMÜ;

b) valitseb kooskõla artikliga 54 f või

c) aine võib eralduda normaalsetel ja 
mõistlikult prognoositavatel kasutus-
tingimustel.

c) agentuur liigitab toote eelregistreerimise 
andmete alusel 
registreerimiskohustuslikuna.

Muudatusettepanek 49
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Artikli 6 lõige 2

2. Toodete tootja või importija teavitab 
agentuuri mis tahes ainest, mis sisaldub 
neis toodetes vastavalt lõikele 3, kui on 
täidetud kõik järgmised tingimused:

välja jäetud

a) aine esineb neis toodetes kogustes üle 
ühe tonni tootja või importija kohta aastas;

b) aine vastab ohtlikuks aineks liigitamise 
kriteeriumitele vastavalt direktiivile 
67/548/EMÜ;
c) tootja või importija teab või teda 
teavitatakse, et aine võib tõenäoliselt 
eralduda normaalsetel ja mõistlikult 
prognoositavatel kasutustingimustel, kuigi 
eraldumine ei ole toote puhul ette nähtud;
d) eraldunud aine kogusel võib olla 
kahjulik mõju inimeste tervisele või 
keskkonnale.

Justification

A risk-based approach must be consistently taken in order to achieve WTO compatibility for 
REACH

Muudatusettepanek 50
Artikli 6 lõige 3

Kui lõikes 2 sätestatud tingimused on 
täidetud, sisaldab agentuuri poolt vastavalt 
artiklile 108 kindlaksmääratud vormis 
edastatav teave järgmist:

välja jäetud

a) tootja või importija isiku- ja 
kontaktandmeid;

b) artikli 18 lõikes 1 viidatud 
registreerimisnumbrit 
(registreerimisnumbreid), kui need on 
olemas;

c) IV lisa 2. jaos kirjeldatud aine(te) 
määratlust;
d) aine liigitust;

e) toote kasutus(t)e lühikirjeldust;
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f) aine tonnaaži vahemikku, nt 1–10 tonni, 
10–100 tonni jne.

Justification

Linked to the amendment to Article 6(2) by the same author. As the use of hazardous 
substances in articles should be subject to the registration requirements as given in the 
amendment to Article 6(1), there is no more need for a notification.

Muudatusettepanek 51
Artikli 6 lõige 4

Agentuur võib võtta vastu otsuseid, mis 
näevad ette, et toodete tootjatel või 
importijatel tuleb vastavalt käesolevale 
jaotisele registreerida mis tahes neis 
toodetes sisalduv aine, millest neid on 
teavitatud vastavalt lõikele 3.

välja jäetud

Justification

Linked to the amendments to Article 6(2) by the same author. As the use of hazardous 
substances in articles should be subject to the registration requirements as given in the 
amendment to Article 6(1), there is no more need for this provision.

Muudatusettepanek 52
Artikli 6 lõige 5

5. Lõikeid 1–4 ei kohaldata ainete suhtes, 
mida turustusahelas ülalpool asuv tegutseja 
on antud kasutuseks juba registreerinud.

5. Lõiget 1 ei kohaldata ainete suhtes, mida 
mõni teine tegutseja on antud kasutuseks, 
kasutus- või kokkupuutekategooriaks juba 
registreerinud.

Muudatusettepanek 53
Artikli 6 lõige 6

6. Lõikeid 1–4 kohaldatakse 3 kuud pärast 
artikli 21 lõikes 3 kindlaksmääratud tähtaega.

6. Lõiget 1 kohaldatakse 3 kuud pärast 
artikli 21 lõikes 2 kindlaksmääratud tähtaega.

Muudatusettepanek 54
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Artikli 6 lõige 7

7. Lõigete 1–6 rakendamise mis tahes 
meetmed võetakse vastu vastavalt artikli 130 
lõikes 3 osutatud menetlusele.

7. Lõike 1 rakendamise mis tahes meetmed 
võetakse vastu vastavalt artikli 130 lõikes 3 
osutatud menetlusele.

Muudatusettepanek 55
Artikkel 6 a (uus)

Artikkel 6a 

Euroopa kvaliteedimärk
*.. esitab komisjon Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule raporti ja vajaduse korral 
õigusloomega seotud ettepaneku luua
Euroopa kvaliteedimärk, mis on mõeldud 
selleks, et määratleda ja edendada tooteid, 
mida igal tootmisetapil on toodetud 
kooskõlas käesolevast määrusest tulenevate 
nõuetega.

* Kaks aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

Justification

A mark to be stamped on articles would make it possible to identify and promote those 
involved in the production procedure who have complied with the requirements stemming 
from this Regulation

Muudatusettepanek 56
Artikli 7 lõige 2

2. Lõike 1 kohaldamisel esitab tootja või 
importija agentuurile viimase poolt 
vastavalt artiklile 108 kindlaksmääratud 
vormis järgmist teavet:

2. Kui uurimis- ja arendustegevuse 
eesmärgil kasutatavaid aineid peetakse eriti 
ohtlikuks või mürgiseks, teavitab tootja või 
importija nendest agentuuri ja esitab 
agentuurile nõutava teabe 
kindlaksmääratud vormis.

a) tootja või importija isikuandmeid;

b) aine(te) määratlust;
c) aine liigitust, kui seda on võimalik 
liigitada;

d) prognoositavat kogust;
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e) lõikes 1 viidatud klientide loetelu; ja

f) piisavat teavet uurimis- ja 
arendusprogrammi kohta, et agentuuril 
oleks võimalik vastu võtta teadlikke 
otsuseid vastavalt lõigetele 4 ja 7.

Lõikes 1 kindlaksmääratud ajavahemik 
algab teatise laekumisest agentuuri.

Muudatusettepanek 57
Artikli 7 lõige 3

3. Agentuur annab teatisele 
registreerimisnumbri ja kuupäeva, milleks 
on teatise agentuuri laekumise kuupäev, ja 
teatab registreerimisnumbri ja kuupäeva 
viivitamata asjaomasele tootjale või 
importijale.

välja jäetud

Muudatusettepanek 58
Artikli 7 lõige 4

4. Agentuur kontrollib teavitaja poolt 
esitatud teabe täielikkust. Agentuur võib 
otsustada kehtestada tingimused, 
eesmärgiga tagada, et üksnes lõike 2 
punktis e osutatud loetletud klientide 
töötajad käsitlevad ainet või valmistist või 
toodet, mille koostises ainet on kasutatud, 
mõistlikul määral kontrollitud tingimustes, 
ning ei tee ainet puhasainena või valmistise 
või toote koostises üldsusele 
kättesaadavaks, ning tagamaks, et 
ülejäänud ainekogused kogutakse pärast 
vabastusperioodi lõppladustamiseks kokku.

välja jäetud

Muudatusettepanek 59
Artikli 7 lõige 5
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5. Kui miski ei viita vastupidisele, võib aine 
tootja või importija toota või importida 
ainet mitte varem kui neli nädalat pärast 
teatavakstegemist.

välja jäetud

Muudatusettepanek 60
Artikli 7 lõige 6

6. Tootja või importija järgib kõiki 
agentuuri poolt vastavalt lõikele 4 
kehtestatud tingimusi.

välja jäetud

Muudatusettepanek 61
Artikli 7 lõige 7

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

Muudatusettepanek 62
Artikli 7 lõige 8

8. Agentuur teavitab kõigist otsuse 
eelnõudest liikmesriikide pädevaid asutusi, 
kus tootmine, import või tootmisalane 
uurimistegevus aset leiab.

välja jäetud

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

Muudatusettepanek 63
Artikli 7 lõige 9
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9. Agentuur ja vastavate liikmesriikide 
pädevad asutused hoiavad neile vastavalt 
lõigetele 1–8 esitatud teavet salajasena.

välja jäetud

Muudatusettepanek 64
Artikli 6 lõige 10

10. Agentuuri lõigete 4 ja 7 alusel vastu 
võetud otsused võib vastavalt artiklitele 87, 
88 ja 89 edasi kaevata.

välja jäetud

Muudatusettepanek 65
Artikli 8 pealkiri

Taimekaitsetoodete ja biotsiidide koostisse 
kuuluvad ained

välja jäetud

Muudatusettepanek 66
Artikli 8 lõige 1

1. Toimeaineid, mida toodetakse või 
imporditakse kasutamiseks üksnes 
taimekaitsevahendite koostises, ja mida 
käsitletakse kas nõukogu direktiivi 
91/414/EMÜ I lisas või komisjoni määruses 
(EMÜ) 3600/92, komisjoni määruses (EÜ) 
703/2001, komisjoni määruses 
(EÜ) 1490/2002 või komisjoni määruses 
2003/565/EÜ, ning toimeaineid, mida 
toodetakse või imporditakse mis tahes aine 
jaoks, mille kohta on vastavalt direktiivi 
414/EMÜ artiklile 6 vastu võetud komisjoni 
otsus toimiku täielikkuse kohta, loetakse 
registreerituiks tootmise või impordi 
eesmärgil loetletud õigusaktides käsitletud 
kasutusaladel ja seega käesoleva peatüki ja 
artikli 20 nõudeid järgivaiks.

välja jäetud
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Muudatusettepanek 67
Artikli 8 lõige 2

2. Toimeaineid, mida toodetakse või 
imporditakse kasutamiseks üksnes 
biotsiidide koostises, ja mida käsitletakse 
kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 98/8/EÜ I, IA või IB lisas või 
komisjoni määruses (EÜ) nr …/… (teine 
läbivaadatud määrus), kuni direktiivi 
98/8/EÜ artikli 16 lõike 2 teises lõigus 
viidatud otsuse kuupäevani, loetakse 
registreerituiks tootmise või impordi 
eesmärgil loetletud õigusaktides käsitletud 
kasutusaladel ja seega käesoleva peatüki ja 
artikli 20 nõudeid järgivaiks.

välja jäetud

Muudatusettepanek 68
Artikli 9 punkti a alapunkt iii

iii) IV lisa punktis 3 kirjeldatud teavet aine 
tootmise ja kasutus(t)e kohta; selline teave 
hõlmab kõiki registreerija poolt määratletud 
kasutusi;

iii) IV lisa punktis 3 kirjeldatud teavet aine 
tootmise ja kasutus(t)e kohta; selline teave 
hõlmab vähemalt:

– kõiki registreerija poolt määratletud 
kasutuskategooriaid;

– kokkupuutekategooriaid;

– agentuuri poolt eelregistreerimisandmete 
põhjal kehtestatud riskikategooriat;
– kõiki teisi tootjale või importijale 
teadaolevaid riski seisukohast olulisi 
andmeid.

Justification

Requirement to submit categories of use and exposure categories as part of the registration 
process, as a prerequisite for risk-related evaluation and authorisation (including data 
requirements) and also for simpler communication along the product chain.

Muudatusettepanek 69
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Artikli 9 punkti a alapunkt vi

vi) V–IX lisa kohaldamisest tuleneva teabe 
kokkuvõtteid;

vi) V, VI ja IX lisa kohaldamisest tuleneva 
teabe kokkuvõtteid;

Justification

The new Annex V covers the core information (see Article 3(30) (new), Annex VI (combining, 
in summarised form, the original Annexes VI to VIII, as a selection for further tests). This is 
all the information that is necessary for a risk assessment.

Muudatusettepanek 70
Artikli 9 punkt a vii

vii) V–IX lisa kohaldamisest tuleneva teabe 
üksikasjalikud uuringuülevaateid, kui need 
on I lisa alusel nõutavad;

välja jäetud

Justification

SMEs, in particular, cannot be expected to submit comprehensive robust study summaries.
The submission of summaries pursuant to Article 9(a)(vi) is sufficient.

Muudatusettepanek 71
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;

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

Justification

Amendment follows from Article 9(a)(vii).

Muudatusettepanek 72
Artikli 9 punkt b
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b) kemikaaliohutuse aruanne, kui see on
artikli 13 alusel nõutav.

b) kemikaaliohutuse aruanne, kui see on 
artikli 13 alusel nõutav. See võib olla 
ühendatud ohutuskaardiga ning 
kokkupuutetingimustest aru andmiseks 
võib kasutada kokkupuutekategooriaid.

Justification

To facilitate control and simplify the workload of the whole EU industry, an extended SDS 
could be sufficient as a Chemical Safety report. Additionally, regarding the exposure 
conditions, simple categories of exposure should be defined for potential use by downstream 
users.

Muudatusettepanek 73
Artikli 9 punkt b a (uus)

ba) Kui käesolevas artiklis nõutav teave on 
koostatud mõne teise ELi õigusakti raames 
või kooskõlas rahvusvahelistest 
konventsioonidest tulenevate lepetega, võib 
selle esitada esialgses vormis, et 
võimaldada eelnevate menetluste ja 
andmete maksimaalset ärakasutamist.

Justification

To reduce unnecessary administrative tasks and make REACH more workable, data which 
have been already collected on a certain number of substances under other EU or 
international programmes/legislation could be submitted as such and it should not be 
required to modify the dossier according to the REACH format.

Muudatusettepanek 74
Artikli 9 punkt b b (uus)
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bb) lõike a järgimiseks arvatakse keemiliste 
ainete või keemiliste ainete rühmade 
täielikud keemilised toimikud, mis 
esitatakse Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni nõukogu suurtes kogustes 
toodetavaid kemikaale käsitleva akti, 
Rahvusvahelise Keemiaühenduste 
Nõukogu suurtes kogustes toodetavaid 
kemikaale käsitleva algatuse või USA 
Keskkonnakaitseagentuuri suurtes 
kogustes toodetavaid kemikaale käsitleva 
eesmärgi alusel, punkti a alapunktide vi–x 
nõuetele vastavalt.

Justification

The OECD’s Screening Information Data Set uses scientifically recognised principles to 
provide enough information to make initial hazard assessments of HPV chemicals. EU and 
US initiatives for existing HPV chemicals are based on these requirements. The use of data 
developed under internationally recognised protocols will streamline the development of 
information on the effects and safe use of substances, prevent unnecessary duplicative and 
costly development of data, particularly where it would result in tests on vertebrate animals, 
and inform the public more quickly.

Muudatusettepanek 75
Artikli 10 lõike 1 esimene lõik

1. 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.

1. 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 või 
kolmas osapool, kes tegutseb teiste tootjate 
ja/või importijate nõusolekul, nende nimel 
järgmiselt:

Justification

To oblige a group of manufacturers of a substance to share information might violate 
confidentiality and thereby jeopardise joint submission of data. This problem can be avoided 
by a separate organisation or a third party contracted on behalf of a consortium representing 
the interest of the group of manufacturers.
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Muudatusettepanek 76
Artikli 10 lõike 1 kolmas lõik

Tootja või importija, kes esitab teavet 
konsortsiumi teiste liikmete nimel, esitab 
artikli 9 punkti a alapunktides iv, vi, vii ja ix 
määratletud teabe.

Tootja või importija või kolmas osapool, kes 
esitab teavet konsortsiumi teiste liikmete 
nimel, esitab artikli 9 punkti a alapunktides 
iv, vi, vii ja ix määratletud teabe.

Justification

To oblige a group of manufacturers of a substance to share information might violate 
confidentiality and thereby jeopardise joint submission of data. This problem can be avoided 
by a separate organisation or a third party contracted on behalf of a consortium representing 
the interest of the group of manufacturers.

Muudatusettepanek 77
Artikli 10 lõike 1 neljas lõik

Konsortsiumi liikmed võivad ise otsustada, 
kas esitada artikli 9 punkti a alapunktis v ja 
punktis b määratletud teabe eraldi või esitab 
üks tootja või importija selle teiste nimel.

Konsortsiumi liikmed võivad ise otsustada, 
kas esitada artikli 9 punkti a alapunktis v ja 
punktis b määratletud teabe eraldi või esitab 
üks tootja või importija või kolmas osapool 
selle teiste nimel.

Justification

To oblige a group of manufacturers of a substance to share information might violate 
confidentiality and thereby jeopardise joint submission of data. This problem can be avoided 
by a separate organisation or a third party contracted on behalf of a consortium representing 
the interest of the group of manufacturers.

Muudatusettepanek 78
Artikli 10 lõige 2

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

2. Iga konsortsium otsustab ise 
registreerimistasu jagamise küsimuse. Igal 
registreerijal või konsortsiumil, kes on 
maksnud registreerimistasu, on õigus 
kehtestada teistele, kes tahavad osaleda 
antud aine registreerimises, tasu suuruses, 
mida ta ise õigeks peab. Seepärast on 
ettevõtetel ja konsortsiumidel võimalik ise 
otsustada registreerimistasu jagamise 
küsimuse üle.
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Justification

Within voluntarily formed consortia, members must themselves have the power to divide the 
costs.

Muudatusettepanek 79
Artikkel 11

Teave, mis esitatakse sõltuvalt aine 
kogusest tonnides

välja jäetud

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

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 
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.

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.

Justification

Volume-related information requirements are no longer necessary, since the requirements 
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will be exposure-related (Annex IXa).

It is clear, particularly in view of the requirements arising from the WTO TBT agreement, 
that the volume of substances alone is an unsuitable approach to regulation for determining 
general data requirements.

Muudatusettepanek 80
Artikli 13 lõike 3 punkt d

d) püsivate, bioakumuleeruvate ja mürgiste 
ning väga püsivate ja väga 
bioakumuleeruvate omaduste hindamine.

välja jäetud

Justification

There is no need for a separate evaluation of PBT and vPvB substances. An evaluation of 
these properties is already required as part of the hazard assessment under paragraph 3(a) 
and (c).

Muudatusettepanek 81
Artikli 13 lõike 4 teine lõik

Kokkupuute hindamises ja riski kirjelduses 
käsitletakse kõiki tootja või importija 
määratletud kasutusi.

Kokkupuute hindamises ja riski kirjelduses 
käsitletakse kõiki tootja või importija 
määratletud kasutusi või kasutus- ja 
kokkupuutekategooriaid.

Muudatusettepanek 82
Artikli 13 lõige 4 a (uus)

4a. Kokkupuute hindamine ei pea 
sisaldama:
a) kokkupuudet inimesega, kui ohu 
hindamise kokkuvõttest selgub, et antud 
aine kuulub kategooriasse, kuhu 
liigitatakse keskkonda ohustavad ained;
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b) kokkupuudet keskkonnaga, kui ohu 
hindamise kokkuvõttest selgub, et antud 
aine kuulub kategooriasse, kuhu 
liigitatakse inimese tervist ohustavad ained.

Justification

There is no need for a separate evaluation of PBT and vPvB substances. An evaluation of 
these properties is already required as part of the hazard assessment under paragraph 3(a) 
and (c).

Muudatusettepanek 83
Artikli 13 lõige 5

5.Kemikaaliohutuse aruanne ei pea 
sisaldama ohtude arvestamist inimese 
tervisele, kui on tegemist järgmiste 
lõppkasutustega:

välja jäetud

a) nõukogu direktiivi 89/109/EMÜ
kohaldamisalasse kuuluvad toiduainetega 
kokkupuutuvates materjalides;
b) nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ
kohaldamisalasse kuuluvates 
kosmeetikatoodetes.

Justification

See amendments to Article 2, paragraph 1 c f (new) and Article 2, paragraph 1 c i (new).

Muudatusettepanek 84
Artikli 13 lõige 7 a (uus)

7a. Aine või valmistise tootja või importija, 
kes tarnib sellist ainet või valmistist 
tarneahela järgmise etapi kasutajale, esitab 
tarneahela järgmise etapi kasutaja taotluse 
korral ja siis, kui see taotlus on 
põhjendatud, teabe, mis on vajalik aine või 
valmistise inimeste tervisele ja keskkonnale 
tekitatud mõjude hindamiseks taotluses 
toodud toimingute ja kasutamise 
kontekstis.
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Justification

For a workable REACH the information must be distributed through the supply chain 
(upwards and downwards) to enable the companies to take appropriate actions and to make 
informed decisions. The downstream user's right to information is crucial in order to rebuild 
consumer confidence and to regain goodwill.

Muudatusettepanek 85
Artikli 13 lõige 7 b (uus)

7b. Tarneahela järgmise etapi kasutaja 
esitab oma tarnija taotluse korral ja siis, 
kui see taotlus on põhjendatud, teabe, mis
on vajalik tarnijale aine või valmistise 
inimeste tervisele või keskkonnale tekitatud 
mõjude hindamiseks tarneahela järgmise 
etapi kasutaja toimingute või aine või 
valmistise kasutamise kontekstis.

Justification

For a workable REACH the information must be distributed through the supply chain 
(upwards and downwards) to enable the companies to take appropriate actions and to make 
informed decisions. The downstream user's right to information is crucial in order to rebuild 
consumer confidence and to regain goodwill.

Muudatusettepanek 86
Artikkel 15

Kohapeal kasutatavate isoleeritud 
vaheainete registreerimine

välja jäetud

1. Kohapeal kasutatava isoleeritud 
vaheaine tootja, kes toodab ainet vähemalt 
ühe tonni aastas, esitab agentuurile 
kohapeal kasutatava isoleeritud vaheaine 
kohta registreerimistaotluse.

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:
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a) tootja isikuandmeid vastavalt IV lisa 
punktile 1;
b) vaheaine andmeid vastavalt IV lisa 
punktile 2;

c) vaheaine liigitust;

d) kättesaadavat olemasolevat teavet 
vaheaine füüsikalis-keemiliste omaduste ja 
inimeste tervise või keskkonnaga seotud 
riskide kohta.

Justification

Combined with Article 16. 

Muudatusettepanek 87
Artikli 16 lõige 1

1. Transporditava eraldatud vaheaine tootja 
või importija, kes toodab või impordib 
vähemalt ühe tonni ainet aastas, esitab 
agentuurile registreerimistaotluse 
transporditava isoleeritud vaheaine kohta.

1. Kohapeal kasutatava või transporditava 
eraldatud vaheaine tootja või importija, kes 
toodab või impordib vähemalt ühe tonni ainet 
aastas, esitab agentuurile 
registreerimistaotluse transporditava 
isoleeritud vaheaine kohta.

Muudatusettepanek 88
Artikli 16 lõike 2 punkt b

b) vaheaine andmeid vastavalt IV lisa 
punktile 2;

b) vaheaine nime, sealhulgas CAS-i 
numbrit, kui see on olemas;

Justification

The precise determination of identity requires costly analytical investigation. It should be 
required only in particular cases, e.g. consortia. 

Muudatusettepanek 89
Artikli 16 lõike 2 punkt c

c) vaheaine liigitust; c) vaheaine liigitust; kui see on olemas;

Justification
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A classification is normally only necessary for intermediates which are placed on the market.

Muudatusettepanek 90
Artikli 6 lõige 3

3. Transporditava isoleeritud vaheaine 
(koguses üle 1000 tonni aastas) 
registreerimis-taotlus sisaldab lisaks lõike 2 
alusel nõutud teabele ka V lisas kirjeldatud 
teavet.

välja jäetud

Kõnealuse teabe kogumise suhtes 
kohaldatakse artiklit 12.

Justification

Fundamental abandonment of the quantity-related approach.

Muudatusettepanek 91
Artikli 16 lõike 4 punktid a, b, c, d, e, f, g ja h

a) aine on tehniliste vahenditega rangelt 
eraldatud kogu tema kasutustsükli jooksul, 
mis hõlmab tootmist, transporti (sealhulgas 
transporti raudteel, maanteel, siseveeteedel, 
merel, õhus või torustikes), puhastamist, 
eemaldamist ja hooldust, proovi võtmist, 
analüüsimist, seadmete/anumate peale- ja 
mahalaadimist, jäätmete kõrvaldamist või 
puhastamist ja ladustamist;

välja jäetud

b) võimaliku kokkupuuteohu korral on 
kättesaadavad sellised menetlused ja 
tehnikad, mis minimeerivad keskkonda 
heitmise ja sellest tuleneva kokkupuute;
c) ainet käsitleb üksnes nõuetekohaselt 
koolitatud ja volitatud personal;

d) koristamise ja hoolduse puhul 
kasutatakse enne süsteemi avamist või 
sellesse sisenemist erimenetlusi, näiteks 
puhastamist ja pesemist;
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e) transporditoimingud on vastavuses 
nõukogu direktiivi 94/55/EÜ nõuetega;
f) õnnetusjuhtumite ja jäätmete tekkimise 
puhul kasutatakse heitkoguste ja neist 
tuleneva kokkupuuteohu minimeerimiseks 
puhastamise või koristamise ja hoolduse 
jooksul menetluslikke ja/või 
kontrollimeetmeid;

g) aine käsitlemise menetlused on hästi 
dokumenteeritud ning tegevuskoha käitaja 
range järelevalve all;
h) registreerijal on toodete haldamise 
süsteem ning ta jälgib kasutajaid, et tagada 
punktides a–g loetletud tingimuste 
täitmine.

Kui esimeses lõigus nimetatud tingimused 
pole täidetud, sisaldab registreerimis-
taotlus artiklis 9 kirjeldatud teavet.

Justification

Requirements concerning controlled conditions should be laid down in separate guidelines.
The conditions laid down in the proposal are to inflexible and are not sufficiently geared to 
practical circumstances.

Muudatusettepanek 92
Artikkel 17

Konsortsiumite liikmete ühine andmete 
esitamine

välja jäetud

1. Kui kaks või enam tootjat kavatsevad 
toota kohapeal kasutatavat isoleeritud 
vaheainet või transporditavat isoleeritud 
vaheainet ühenduses ja/või kaks või enam 
importijat kavatsevad nimetatud vaheaineid 
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 ja kolmandale 
lõigule.
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Konsortsiumi iga liige esitab eraldi artikli 
15 lõike 2 punktides a ja b ning artikli 16 
lõike 2 punktides a ja b määratletud teabe.

Tootja või importija, kes esitab teavet 
konsortsiumi teiste liikmete nimel, esitab 
artikli 15 lõike 2 punktides c ja d ning 
artikli 16 lõike 2 punktides c ja d ja lõikes 3 
määratletud teabe, kui see on asjakohane.

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

Justification

Registration of intermediates will no longer be required. If pre-registration or the sharing of 
data is required, Article 10 will apply.

Muudatusettepanek 93
Artikli 19 lõike 1 teine lõik

Kui agentuur pole vastavalt artikli 18 lõikele 
2 teatanud kolme nädala jooksul alates 
registreerimiskuupäevast vastupidisest, võib 
registreerija alustada aine tootmist või 
importimist, ilma et see piiraks artikli 25 
lõike 4 neljanda lõigu kohaldamist.

Kuni agentuur ei ole vastavalt artikli 18 
lõikele 2 otsustanud kolme nädala jooksul 
alates registreerimiskuupäevast teisiti, võib 
registreerija alustada ja /või jätkata aine 
tootmist või importimist, ilma et see piiraks 
artikli 25 lõike 4 neljanda lõigu kohaldamist.

Justification

Paragraph 2 indicates that all production needs to stop until further notice. This will disturb 
the market and the business policies of companies. Production lines need to continue until the 
agency indicates otherwise. Deselection from the market or for specific uses would affect a 
large number of preparations and production recipes requiring lengthy reformulation and 
validation work. Consequently, time is needed for downstream users to reformulate and 
validate new recipes while continuing to produce. This can only be achieved if the suppliers 
are allowed a period of grace pending a deadline by which they will phase out the substance.

Muudatusettepanek 94
Artikli 19 lõike 1 viimane lõik (uus)
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Järk-järgult registrisse kantavate ainete, 
sealhulgas erikasutuseks mõeldud ainete 
osas on kõnealusel tootjal või importijal 
pärast artiklis 21 toodud tähtaegasid 36 
kuud aega antud aine, sealhulgas 
erikasutuseks mõeldud aine turult 
eemaldamiseks.

Justification

Linked to the amendment to Article 19, paragraph 1, second subparagraph.

Muudatusettepanek 95
Artikli 20 lõike 1 punkt c

c) olulistest muutustest tema poolt toodetud 
või imporditud aine aastastes kogustes või 
üldkogustes;

välja jäetud

Justification

Consistent deletion of all quantity-related requirements.

Muudatusettepanek 96
Artikli 20 lõike 1 punkt d

d) uutest kasutustest, milleks ainet 
toodetakse või imporditakse, kui on põhjust 
eeldada, et agentuur peaks sellest teadlik 
olema;

d) uutest kasutustest või kasutus- ja 
kokkupuutekategooriatest, milleks ainet 
toodetakse või imporditakse, millest 
agentuur on teadlik ja mida ta toetab;

Justification

The phrase 'of which he may reasonably be expected' is impracticable. The 
manufacturer/importer must not be obliged to report applications that he does not support.

Muudatusettepanek 97
Artikli 20 lõige 2

2. Artiklitega 10 ja 17 reguleeritud juhtudel 
esitab iga registreerija lõike 1 punktis c 
kirjeldatud teabe eraldi.

välja jäetud
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Justification

Consistent deletion of all quantity-related requirements.

Muudatusettepanek 98
6. peatüki pealkiri

järk-järgult registrisse kantavate ainete ja 
teatavaks tehtud ainete suhtes 
kohaldatavad üleminekusätted

välja jäetud

Muudatusettepanek 99
II a jaotis (uus)

registrisse kantavate ainete
ÜLEMINEKUKORD

Justification

The new Title IIa means that uniform pre-registration for all substances will be achieved by a 
certain point. This will ensure greater planning certainty for manufacturers, processors, users 
and authorities. Owing to early cooperation and the easier formation of consortia, fewer 
substances will disappear from the market. This will ease the burden on SMEs, in particular, 
and downstream users. The most important information about the properties of substances 
and exposure to them will be available after only five years.

Muudatusettepanek 100
1. peatükk (uus)

PÕHIMÕTTED

Muudatusettepanek 101
Artikkel 20 a (uus)

Artikkel 20a
Üleminekukorra kohaldamisala
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Käesoleva jaotise üleminekukorda on 
võimalik kohaldada ainult järk-järgult 
registrisse kantavate ainete suhtes, mille 
kohta on tootjale või importijale 
eelregistreerimise käigus antud number.

Muudatusettepanek 102
Artikli 21 lõige 1

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

1. Artiklit 19 ei kohaldata esimeses nimistus 
(artikkel 22e) sisalduvate, järk-järgult 
registrisse kantavate ainete suhtes viie aasta 
jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest.

a) kantserogeenseteks, mutageenseteks või 
teratogeenseteks aineteks liigitatud järk-
järgult registrisse kantavad, 1. ja 2. 
kategooria ained vastavalt direktiivile 
67/548/EMÜ, mida on toodetud ühenduses 
või imporditud ühendusse vähemalt üks 
tonn aastas tootja või importija kohta 
vähemalt üks kord pärast käesoleva 
määruse jõustumist;

b) järk-järgult registrisse kantavad ained, 
mida on ühenduses toodetud või ühendusse 
imporditud vähemalt 1000 tonni aastas 
tootja või importija kohta vähemalt üks 
kord pärast käesoleva määruse jõustumist.

Muudatusettepanek 103
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 
teise nimistu (artikli 22f lõige 1) ainete 
suhtes.
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Muudatusettepanek 104
Artikli 21 lõige 2 a (uus)

2a. Artiklit 19 ei kohaldata üheksa aasta 
jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest järk-järgult registrisse 
kantavate kolmanda nimistu (artikli 22f 
lõige 2) ainete suhtes.

Muudatusettepanek 105
Artikli 21 lõige 3

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

3. Artiklit 19 ei kohaldata üheteistkümne 
aasta jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest järk-järgult registrisse kantavate 
neljanda nimistu (artikli 22 f lõige 3) ainete 
suhtes.

Muudatusettepanek 106
Artikli 21 lõige 3 a (uus)

3a. Lõigetes 1–3 sätestatud üleminekukorra 
kohaldamine eeldab, et järk-järgult 
registrisse kantava aine potentsiaalne 
registreerija registreerib aine registris 
vastavalt artiklile 22a selles sätestatud 
andmetega seal kehtestatud tähtaja jooksul 
ja on selle kohta eelregistreerimise käigus 
numbri saanud.
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Muudatusettepanek 107
Artikli 21 lõige 3 b (uus)

3b. Lõigetes 1–3 sätestatud üleminekukorra 
kohaldamise õigus kaob, kui registreerija ei 
teata aine kohta, mille registreerimist ta 
taotleb, artiklis 22c nimetatud põhiteavet 
seal kehtestatud tähtaja jooksul; lõigetes 
1–4 sätestatud üleminekukorra 
kohaldamise õiguse kustumisega kaotab 
kehtivuse ka vastavalt artikli 22a lõikele 4 
eelregistreerimise käigus antud number.
Lause 1 ei kehti 1. nimistus (artikkel 22 e) 
sisalduvate ainete kohta.

Muudatusettepanek 108
Artikli 21 lõige 3 c (uus)

3c. Alapunkti 3b ei kohaldata kohapeal 
kasutatavate ja transporditavate eraldatud 
vaheainete suhtes.

Muudatusettepanek 109
Artikli 21 lõige 3 d (uus)

3d. Artikli 54 lõigetega a–f seotud toodetes 
sisalduvate keemiliste ainete 
haldamissüsteemi järkjärguliseks 
sisseseadmiseks kuue aasta jooksul alates 
käesoleva määruse jõustumisest vastavalt 
artiklile 6 tuleks välja töötada 
valdkondlikud juhised vabatahtlikuks 
rakendamiseks.

Justification

To achieve a functional system to manage the use of authorised chemicals in the supply 
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chain, it is necessary to apply a three-phase model. This will ensure a smooth transition, 
including for SMEs.

Muudatusettepanek 110
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 käsitletakse registreerimisena 
ja hindamisena II ja VI jaotise kohaldamisel 
ja agentuur annab registreerimisnumbri ühe 
aasta jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest.
Vastavalt määrusele (EMÜ) 793/931 või 
vastavalt teisele võrdväärsele, 
rahvusvaheliselt tunnustatud menetlusele 
enne käesoleva määruse jõustumist 
teostatud hindamist käsitletakse käesoleva 
jaotise kohaldamisel registreerimise ja 
hindamisena. Agentuur annab 
registreerimisnumbri ühe aasta jooksul 
alates käesoleva määruse jõustumisest.

______________________
1 EÜT L 084v01, 5.4.1993, lk 1.

Justification

Such substances have already been evaluated under the new substances notification 
procedure or the Regulation concerning old substances. Those evaluations must be 
recognised. Re-submitting the documents would be unnecessary.

Muudatusettepanek 111
Artikli 22 lõige 2

2. Kui toodetud või imporditud 
teatavakstehtud aine kogus tootja või 
importija kohta ületab artikli 11 kohase 
järgmise tonnides väljendatud künnise, 
esitatakse antud künnise ja kõikidele 
madalamatele künnistele vastav nõutav 
lisateave kooskõlas artiklitega 9 ja 11, välja 
arvatud juhul kui teave on juba vastavalt 
kõnealustele artiklitele esitatud.

2. Artiklit 20 ei kohaldata ainete suhtes, 
mis loetakse registreerituks vastavalt lõikele 
1.
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Justification

The reference to tonnage threshold is superfluous (see Justification to Art. 11). Only the 
notification obligations under Art. 20 are to be observed.

Muudatusettepanek 112
1. a peatüki pealkiri (uus)

EELREGISTREERIMINE

Muudatusettepanek 113
Artikli 22 a pealkiri (uus)

Artikkel 22a
Registrisse kandmise kohustus

Justification

The new Title IIa will ensure that firms submit core information (see Article 22c) in 
connection with the establishment of the inventory of substances (see Article 3(20)). That 
information contains the most important details regarding the properties of, exposure to and 
use of substances. This basis will permit prioritisation, with staggered processing lists for 
subsequent registration. .

Muudatusettepanek 114
Artikli 22 a lõige 1 (uus)

1. Juhul kui käesolev määrus ei sätesta 
teisiti, on ainet eraldi või valmistisena 
tootev või importiv tootja või importija 
kohustatud hiljemalt 18 kuu jooksul pärast 
määruse jõustumist teatama agentuurile 
registrisse kandmiseks lõikes 2 nimetatud 
andmed.

Justification

This right of application is particularly relevant to downstream users who find, after the 
expiry of the period for notification to the register of substances, that an important substance 
has not been notified by their supplier. There is the opportunity to find another supplier 
during the late notification period and have a late notification submitted for the substance, or 
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for the user to notify it himself.

Muudatusettepanek 115
Artikli 22 a lõige 2 (uus)

2. Agentuuri poolt artikli 108 kohaselt 
kindlaksmääratud vormis tuleb esitada 
järgmine teave:

a) tootja või importija nimi ja aadress ning 
kontaktisiku andmed;
b) teatis selle kohta, kas on olemas 
nõusolek tootja või importija nime ja 
aadressi avaldamiseks vastavalt artikli 22 b 
lõikele 2;
c) aine ja vajaduse korral ainerühma nimi, 
kaasa arvatud CAS-i registreerimisnumber, 
kui see on olemas;

d) viide toksikoloogilistele või 
ökotoksikoloogilistele tulemustele, mille 
aluseks on tootja või importija enda poolt 
selgroogsete loomadega läbi viidud 
uuringud;

e) teatis selle kohta, kas ainet kasutatakse 
eranditult tegevuskohas kasutatava või 
transporditava eraldatud vaheainena;

f) teatis selle kohta, kas tootja või importija 
on valmis osalema konsortsiumis vastavalt 
artiklile 10.

Muudatusettepanek 116
Artikli 22 a lõige 3 (uus)
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3. Juhul kui tähtaeg vastavalt lõikele 1 on 
lõppenud, on agentuuril õigus kuuekuulise 
lisatähtaja jooksul esitatud taotluse alusel 
põhjendatud juhtudel lubada täiendavat 
registrisse kandmist vastavalt lõikele 2. Ka 
sel juhul kui registrisse kantakse 
täiendavalt, kehtib põhiteabe esitamise 
tähtaeg vastavalt artiklile 22c. Juhul kui 
agentuur keeldub täiendavalt registrisse 
kandmast, on võimalik otsuse peale 
artiklite 87, 88 ja 89 sätete alusel edasi 
kaevata.

Muudatusettepanek 117
Artikli 22 a lõige 4 (uus)

4. Agentuur annab aine 
registreerimistaotluse esitamisel vastavalt 
artiklile 22 a numbri 
(eelregistreerimisnumber) ning fikseerib 
teatise agentuurile laekumise kuupäeva.
Agentuur on kohustatud asjaomast tootjat 
või importijat eelregistreerimisnumbrist ja 
laekumiskuupäevast viivitamatult 
teavitama. Sealjuures on agentuur 
kohustatud juhtima tootja või importija
tähelepanu registreerimiskohustusele 
vastavalt artiklile 22c ja nimetatud 
kohustuse mittetäitmise või sellega 
viivitamise tagajärgedele.

Eelregistreerimisnumbri eesmärgiks on 
tõendada ajutist õigust aine tootmiseks või 
importimiseks artikli 21 tähenduses.

Justification

For the purposes of prioritisation the key factors are the toxic properties of substances, the 
extent of exposure and the production volume. Each substance will be included in one of the 
processing lists on that basis and called for registration at a certain point. This will ensure 
that a higher degree of safety is reached more speedily, and will also facilitate the 
establishment of consortia.

Muudatusettepanek 118
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Artikli 22 a lõige 5 (uus)

5. Tegevuskohas kasutatavate ja 
transporditavate eraldatud vaheainete 
kohta kehtib vastavalt lõige 4 tingimusel, et 
agentuur annab registrisse kandmiseks 
registreerimisnumbri artikli 18 lõike 1 
tähenduses.

Muudatusettepanek 119
Artikli 22 a lõige 6 (uus)

6. Järgmise etapi kasutajad on kohustatud 
teatama agentuurile ühe aasta jooksul 
pärast registri avalikustamist vastavalt 
artikli 22b lõikele 2 nende endi poolt 
toksikoloogiliste ja ökotoksikoloogiliste
mõjutusobjektide osas selgroogsete 
loomadega läbi viidud katsetel põhinevatest 
uuringutest. Agentuur täiendab registrit ja 
avaldab täienduse 30 päeva jooksul pärast 
lõike 5 lauses 1 nimetatud tähtaja 
möödumist.

Muudatusettepanek 120
Artikkel 22 b (uus)

Artikkel 22 b

Register

Justification

The publication of the list/inventory of substances by the Agency will ensure a high degree of 
transparency at an early stage.

Muudatusettepanek 121
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Artikli 22 b lõige 1 (uus)

1. Agentuur peab registrit, mis sisaldab 
andmeid vastavalt artiklile 22a.

Muudatusettepanek 122
Artikli 22 b lõige 2 (uus)

2. Pärast ühe kuu möödumist artikli 22a 
lõikes 1 nimetatud registreerimistähtajast 
avaldab agentuur kõik registrisse kantud 
ained koos järgmiste andmetega:

Muudatusettepanek 123
Artikli 22 b lõike 2 punkt a (uus)

a) aine ja vajaduse korral ainerühma nimi, 
kaasa arvatud CAS-i registreerimisnumber, 
kui see on olemas;

Muudatusettepanek 124
Artikli 22 b lõike 2 punkt b (uus)

b) vajaduse korral tootja või importija nimi 
ja aadress, kui on olemas vastav nõusolek 
vastavalt artikli 22a lõike 2 punktile b;

Muudatusettepanek 125
Artikli 22 b lõike 2 punkt c (uus)

c) viide selle kohta, millise toksikoloogilise 
või ökotoksikoloogilise mõjutusobjekti osas 
selgroogsete loomadega läbi viidud 
uuringud on olemas;
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Muudatusettepanek 126
Artikli 22 b lõige 3 (uus)

3. Agentuur avaldab vastavalt artikli 22a 
lõikele 3 lubatud täiendava registreerimise 
andmed vastavalt lõikele 2 ühe kuu jooksul 
pärast täiendava registreerimise tähtaja 
möödumist.

Muudatusettepanek 127
Artikli 22 c pealkiri (uus)

Artikkel 22c

Põhiteave

Muudatusettepanek 128
Artikli 22 c lõige 1 (uus)

1. Iga registris nimetatud aine tootja või 
importija on kohustatud kolme aasta ja 
kuue kuu jooksul pärast vastavalt artikli 
22b lõikele 2 registris avaldamist 
registreerima agentuuris iga aine kohta 
põhiteabe lõike 2 kohaselt. 1. nimistus 
(artikkel 22e) sisalduvate ainete suhtes 
esimest lauset ei kohaldata.

Muudatusettepanek 129
Artikli 22 c lõige 2 (uus)
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2. Agentuuri poolt vastavalt artiklile 108 
kindlaksmääratud vormis tuleb 
põhiteabena esitada järgmine teave:

Muudatusettepanek 130
Artikli 22 c lõike 2 punkt a (uus)

a) andmed aine omaduste kohta V lisa 
kohaselt;.

Muudatusettepanek 131
Artikli 22 c lõike 2 punkt b (uus)

b) liigitus ja tähistus, kui see on olemas;

Muudatusettepanek 132
Artikli 22 c lõike 2 punkt c (uus)

c) kasutuskategooriate andmed;

Muudatusettepanek 133
Artikli 22 c lõike 2 punkt d (uus)

d) kokkupuuteandmed;

Muudatusettepanek 134
Artikli 22 c lõike 2 punkt e (uus)
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e) liigitamine 2. nimistu alla vastavalt 
artikli 22f lõike 1 punktile b, kui see on 
vajalik.

Muudatusettepanek 135
Artikli 22 c lõige 3 (uus)

3. Juhul kui tähtaeg vastavalt lõikele 1 on 
lõppenud, on agentuuril õigus kuuekuulise 
lisatähtaja jooksul esitatud taotluse alusel 
põhjendatud juhtudel lubada registrisse 
kantud aine põhiteabe lõikele 2 ning artikli 
22a lõikele 2 vastavate andmete täiendavat 
registrisse kandmist. Sellisel juhul annab 
agentuur teavet täiendavalt esitavale 
tootjale/importijale 
eelregistreerimisnumbri.

Muudatusettepanek 136
Artikli 22 c lõige 4 (uus)

4. Lõikeid 1–5 ei kohaldata tegevuskohas 
kasutatavatele ja transporditavatele 
eraldatud vaheainetele, välja arvatud 
monomeerid, mida kasutatakse 
tegevuskohas või transporditavate 
eraldatud vaheainetena. Nende ainete 
tootjad või importijad peavad siiski 
koostama lõike 2 punktis a nimetatud teabe 
aine omaduste kohta vastavalt V lisale, 
välja arvatud allergiaalane teave;
nimetatud teave tuleb esitada pädevatele 
asutustele ametlike kontrollide raames 
(artikkel 122) ning nõudmise korral 
agentuurile.
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Muudatusettepanek 137
Artikli 22 c lõige 5 (uus)

5. Vastavalt kehtivad artikkel 10 ja artikli 
18 lõige 2, laused 1, 3 ja järgmised ning 
lõiked 3 ja 4.

Muudatusettepanek 138
3. peatüki pealkiri (uus)

REGISTREERIMISE PRIORITEEDID 
ÜLEMINEKUKORRA AJAL

Muudatusettepanek 139
Artikkel 22 e (uus)

Artikkel 22e
1. nimistu ained

Artiklit 19 ei kohaldata 1. 
menetlusnimistus (artikkel 22e) 
sisalduvate, järk-järgult registrisse 
kantavate ainete suhtes viie aasta jooksul 
pärast käesoleva määruse jõustumist.

1. 1. nimistu ained tuleb registreerida viie 
aasta jooksul pärast määruse jõustumist.

2. 1. nimistu ja võimalike täienduste või 
muudatuste avaldamine toimub vastavalt 
artikli 22 b lõike 2 punktile d koos registri 
avaldamisega.

Muudatusettepanek 140
Artikkel 22 f (uus)

Artikkel 22f 
2., 3. ja 4. nimistu ained
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1. 2. nimistu ained tuleb registreerida 
seitsme aasta jooksul pärast määruse 
jõustumist.

2. 3. nimistu ained tuleb registreerida 
üheksa aasta jooksul pärast määruse 
jõustumist.
3. 4. nimistu ained tuleb registreerida 
üheteistkümne aasta jooksul pärast 
määruse jõustumist.

4. Agentuur avaldab 2., 3. ja 4. nimistu ühe 
kuu jooksul pärast artikli 22 c lõikes 1 
nimetatud põhiteabe registreerimise tähtaja 
möödumist. Juhul kui põhiteavet (artikli 
22c lõige 3) lubatud täiendava 
registreerimise tõttu vastavalt artikli 22d 
lõike 2 lausele 2 ja artikli 22d lõikele 3 on 
vaja täiendada või muuta, avaldab 
agentuur need muudatused või täiendused 
ühe kuu jooksul pärast artikli 22c lõikes 3 
nimetatud täiendava registreerimise tähtaja 
möödumist.

Muudatusettepanek 141
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 osa
kuludest, mis on arvutatud vastavalt lõikele 
8 a.
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Muudatusettepanek 142
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 
täitmisele pööratav riigikohtus.

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 osa
uuringu läbiviimise kuludest, mis on
arvutatud vastavalt lõikele 8 a. See nõue on 
täitmisele pööratav riigikohtus.

Muudatusettepanek 143
Artikli 25 lõige 8 a (uus)

8a. Agentuur avab kõikidele 
registreerijatele pangaarve. Agentuur 
kontrollib esimese registreerimise kulu. Iga 
järgmine registreerija, kes jagab või 
kasutab esimese registreerimise andmeid, 
maksab esialgsest kogukulust vastavalt 
oma osa, mis tähendab, et iga uus osaleja 
alandab oma osalemiskulu ning samas ka 
juba registreerinud osalejate kulu.
Nendele, kes on juba registreerunud, 
makstakse tagasi see osa, mille võrra nende 
kulu seoses uue registreerijaga väheneb.

Justification

The purpose is that every registrant will be interested in sharing his registration as soon as 
possible with as many people as possible in order to lower his financial burden.

Muudatusettepanek 144
Artikkel 26
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Järk-järgult registrisse kantavate ainete 
eelregistreerimise kohustus

välja jäetud

1. Selleks et kasutada ära artikliga 21 ette 
nähtud üleminekukorda, esitab iga järk-
järgult registrisse kantava aine 
potentsiaalne registreerija agentuurile 
kogu alltoodud teabe agentuuri poolt 
vastavalt artiklile 108 kindlaksmääratud 
vormis:

a) aine nime ja, kui see on asjakohane, siis 
ainerühma nimetuse, kaasa arvatud selle 
EINECS-i ja CAS-i registreerimisnumbri, 
kui need on olemas;

b) registreerija nime ja aadressi ning 
kontaktisiku nime;

c) registreerimise prognoositud 
tähtaja/tonnides väljendatud vahemiku;

d) viidet füüsikalis-keemilistele, 
toksikoloogilistele ja ökotoksikoloogilistele 
mõjutusobjektidele/omadustele, mille kohta 
on potentsiaalsel registreerijal asjakohaseid 
uuringuandmeid või teavet, et täita 
registreerimiseks vajalikke teabele 
esitatavaid nõudeid, kui neid on esitatud;

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.

Potentsiaalne registreerija võib piirduda 
esimese lõigu alusel esitatava teabega 
selliste mõjutusobjektide/omaduste kohta,
mille kohta nõuti katseid.
2. Lõikes 1 osutatud teave esitatakse 
hiljemalt 18 kuud enne:

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



AD\576536ET.doc 61/112 PE 357.691v03-00
Freelance-tõlge

ET

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

3. Registreerijad, kes ei esita lõikes 1 
nõutud teavet, ei saa tugineda artiklile 21.
4. Tootjad ja importijad, kes toodavad või 
impordivad järk-järgult registrisse 
kantavaid aineid aastas vähem kui ühe 
tonni, ning turustusahela järgmiste 
etappide kasutajad võivad esitada 
agentuurile lõikes 1 nimetatud teabe 
agentuuri poolt vastavalt artiklile 108 
kindlaksmääratud vormis.

5. Agentuur säilitab vastavalt lõigetele 1–4 
esitatud teavet andmebaasis. Agentuur 
võimaldab juurdepääsu aineid käsitlevatele 
olemasolevatele andmetele sellistele 
tootjatele ja importijatele, kes on esitanud 
vastava aine kohta teavet lõigete 1–4 
kohaselt. Kõnealustele andmetele on 
juurdepääs ka liikmesriikide pädevatel 
asutustel.

Justification

Deleted from Title III because preregistration should, as a matter of course, be regulated in 
Title IIa on registration (see in particular Articles 20a and 22 of the latter title). From the 
point of view of reducing animal experiments, preregistration is unnecessary.

Muudatusettepanek 145
Artikli 27 lõige 1

1. Kõik tootjad ja importijad, kes on esitanud 
agentuurile vastavalt artiklile 26 teavet sama 
järk-järgult registrisse kantava aine kohta, 
võtavad osa aine kohta peetavast 
teabevahetusfoorumist.

1. Kõik tootjad, importijad ja tootmisahela 
järgmise etapi kasutajad, kes on esitanud 
agentuurile vastavalt artiklile 22a teavet 
sama järk-järgult registrisse kantava aine 
kohta, võtavad osa aine kohta peetavast 
teabevahetusfoorumist.

Justification
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Downstream users should have access to SIEF to share hazard & exposure data. Follows 
from previous amendments, since Article 26 is to be deleted. The information must now be 
notified under Article 22a in the substance register.

Muudatusettepanek 146
Artikli 28 lõige 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 22b
nimetatud registrist 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.

Justification

Follows from previous amendments, since Article 26 is to be deleted. The information will 
instead be contained in the substance register referred to in Article 22b.

Requests for existing studies involving animal experiments should not be subject to a time 
limit, since studies will be required either in order to compile core information within the 
meaning of Article 22c or else at the time of registration. Furthermore, it must be permissible 
to request studies at an earlier stage if, for example, the intention is to register earlier.

Muudatusettepanek 147
Artikli 28 lõige 2
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2. Kui selgroogsete loomadega tehtavaid 
katseid hõlmavad asjakohased 
uuringuandmed ei ole teabevahetusfoorumi 
raames kättesaadavad, kontakteerub osaleja 
vastava aine kohta peetava 
teabevahetusfoorumi teiste osalejatega, kes 
on esitanud teavet aine sama või sarnase 
kasutuste kohta ja kellel võib olla vaja 
teostada samu uuringuid. Osalejad 
rakendavad kõiki asjakohaseid meetmeid, et 
jõuda kokkuleppele, kes kõnealuse uuringu 
teiste osalejate nimel teostab.

2. Kui selgroogsete loomadega tehtavaid 
katseid hõlmavad asjakohased 
uuringuandmed ei ole teabevahetusfoorumi 
raames kättesaadavad, kontakteerub osaleja 
vastava aine või kasutus- ja 
kokkupuutekategooriate kohta peetava 
teabevahetusfoorumi teiste osalejatega, kes 
on esitanud teavet aine sama või sarnase 
kasutuste kohta ja kellel võib olla vaja 
teostada samu uuringuid. Osalejad 
rakendavad kõiki asjakohaseid meetmeid, et 
jõuda kokkuleppele, kes kõnealuse uuringu 
teiste osalejate nimel teostab.

Muudatusettepanek 148
Artikkel 28 a (uus)

Artikkel 28a
Pädevus ja õiguskaitse

1. Kui ei ole teisiti sätestatud, on agentuur 
käesoleva jaotise alusel pädev otsuseid 
vastu võtma.

2. Agentuuri poolt käesoleva jaotise alusel 
vastu võetud otsuste peale on võimalik 
vastavalt artiklitele 87, 88 ja 89 edasi 
kaevata.

Justification

For clarity, it should be expressly stated that the Agency is competent for the purposes of 
Title III as a whole. Rather than listing cases as and where they arise, the right of appeal 
should be laid down in one place.

Muudatusettepanek 149
Artikli 29 lõige 1 a (uus)

See ei kehti ainete ja valmististe kohta, mis 
viiakse turule teadusliku uurimis- ja 
arendustegevuse eesmärkidel väikestes 
kogustes, mis ei ületa ühte kilogrammi 
aastas, või ühekordsete tarnetena.
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Justification

To require a safety data sheet to be produced for very small quantities or a one-off supply 
(for a university teacher, for instance) would be going too far.

Muudatusettepanek 150
Artikli 29 lõike 6 teine lõik

Kui teostatakse kemikaaliohutuse hinnang, 
tuleb asjakohased kokkupuutestsenaariumid
esitada ohutuskaardi lisana.

Kui teostatakse kemikaaliohutuse hinnang, 
tuleb asjakohased kasutus- ja 
kokkupuutekategooriad, sealhulgas 
kokkupuutestsenaariumide kirjeldus esitada 
ohutuskaardi lisana ja/või teha 
konsultatsioonide pidamiseks 
kättesaadavaks elektroonilisel teel.

Justification

UEC are the main instrument for the structured transfer of information on risk management 
measures, exposure target values (e.g. DNEL, PNEC) and conditions of use along the supply 
chain. They support the actors in the supply chain in their own risk assessment and in the 
establishment of a safety data sheet for the subsequent actors in the supply chain.

Muudatusettepanek 151
Artikli 29 lõige 7

7. Määratletud kasutuste puhul kasutab 
tootmisahela järgmise etapi kasutaja talle 
esitatud ohutuskaardi asjakohast teavet.

7. Määratletud kokkupuutekategooriate
puhul kasutab tootmisahela järgmise etapi 
kasutaja talle esitatud ohutuskaardi 
asjakohast teavet.

Justification

It is unnecessary for safety data sheets to have to be sent out again purely because the 
regulation had entered into force, even when users already had them.

Muudatusettepanek 152
Artikli 29 lõige 8
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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, juhul kui artikli 29 lõike 6 
sätete kohast ohutuskaarti ei esitatud juba 
enne käesoleva määruse jõustumist.
Tarnijad ajakohastavad ohutuskaarti 
viivitamata järgmistel juhtudel:

Justification

See justification to amendment to Article 29, paragraph 7. 

Muudatusettepanek 153
Artikli 30 lõike 1 punkt a

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

välja jäetud

Justification

If substances not classed as dangerous are used in preparations, their registration numbers 
should not have to be specified on safety data sheets when the mandatory particulars for 
safety data sheets concerning dangerous preparations are confined to the registration 
numbers of hazardous ingredients and non-hazardous ingredients are excluded.

Muudatusettepanek 154
Artikkel 30 a (uus)

Artikkel 30 a
Kohustus edastada teavet toodete koostisse 

kuuluvate ainete kohta
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1. Turustusahelas ülalpool olev tegutseja, 
kes kasutab tootes puhasainena või 
valmististes ainet, mis vastab artikli 54 
punktides a–f nimetatud kriteeriumitele või 
liigitatakse vastavalt direktiivile 67/548 
ohtliku ainena, mille suhtes kehtib loa 
olemasolu nõue, edastab turustusahelas 
temast allpool olevale tegutsejale
nõudmisel teabe selle aine olemasolu kohta 
antud tootes.

2. Komisjon otsustab käesolevas artiklis 
viidatud teabe vormi üle vastavalt artikli 
130 lõikes 3 toodud menetlusele.

3. Toote tootja või importija edastab 
tarbijale tema nõudmisel järgmise teabe:

(a) kas toode sisaldab ainet, mis vastab 
artiklis 54 nimetatud kriteeriumitele, mille 
alusel nõutakse loa olemasolu;

(b) kui sisaldab, siis tuuakse ära tootes 
sisalduvate ainete nimetused.

Justification

REACH demands an information flow through the supply chain from the chemical producer 
to downstream users of chemicals. However, the information flow stops when a chemical 
enters an article. This amendment makes sure that actors further down the supply chain for 
articles receive information which makes it possible to contribute to better risk management 
of uses of chemicals in articles. This information is further necessary for producers/users of 
articles in order to comply with other EC legislation (e.g. product safety directive, toys 
directive) and to provide information to consumers.

Muudatusettepanek 155
Artikli 34 lõige 2
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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 teavitada teda ainega 
varustavat tootjat, importijat või 
tootmisahela järgmise etapi kasutajat 
kasutusest või kasutus- ja 
kokkupuutekategooriatest, eesmärgiga 
muuta need määratletud kasutuseks vastavalt
artikli 3 lõikele 25 ja artikli 3 lõikele 30.
Seda tehes esitab tootmisahela järgmise etapi 
kasutaja piisavalt teavet, et tarnijal oleks 
võimalik neid kemikaaliohutuse hinnangus 
arvestada.

Justification

Instead of specifying individual uses, categories of use and exposure categories should be 
deemed to suffice, thus ensuring that users will not have to reveal any business or trade 
secrets to their upstream suppliers.

A downstream user should be able to indicate one or more additional use and exposure 
categories to his supplier. The use and exposure categories should be the basis for the 
information along the supply chain. UEC are the main instrument for the structured transfer 
of information on risk management measures, exposure target values (e.g. DNEL, PNEC) and 
conditions of use along the supply chain. They support the actors in the supply chain in their 
own risk assessment and in the establishment of a safety data sheet for the subsequent actors 
in the supply chain.

Muudatusettepanek 156
Artikli 34 lõige 3



PE 357.691v03-00 68/112 AD\576536ET.doc
Freelance-tõlge

ET

3. Registrisse kantud ainete puhul järgib 
tootja või importija artiklis 13 sätestatud 
kohustusi, enne kui ta tarnib järgmisel korral 
ainet taotluse esitanud tootmisahela järgmise 
etapi kasutajale, tingimusel et taotlus esitati 
vähemalt kuu aega enne tarneaega, või kuu 
aja jooksul pärast taotluse esitamist, 
olenevalt sellest, kumb on hilisem. Järk-
järgult registrisse kantavate ainete puhul 
rahuldab tootja või importija kõnealuse 
taotluse ning järgib artikliga 13 sätestatud 
kohustusi enne artiklis 21 nimetatud vastavat 
tähtaega, tingimusel et tootmisahela järgmise 
etapi kasutaja esitab oma taotluse vähemalt 
12 kuud enne kõnealust tähtaega

3. Registrisse kantud ainete puhul järgib 
tootja või importija artiklis 13 sätestatud 
kohustusi, enne kui ta tarnib järgmisel korral 
ainet taotluse või kasutus-, kasutus- või 
kokkupuutekategooriad esitanud 
tootmisahela järgmise etapi kasutajale, 
tingimusel et taotlus esitati vähemalt kuu 
aega enne tarneaega, või kuu aja jooksul 
pärast taotluse esitamist, olenevalt sellest, 
kumb on hilisem. Järk-järgult registrisse 
kantavate ainete puhul rahuldab tootja või 
importija kõnealuse taotluse ning järgib 
artikliga 13 sätestatud kohustusi enne artiklis 
21 nimetatud vastavat tähtaega, tingimusel et 
tootmisahela järgmise etapi kasutaja esitab 
oma taotluse vähemalt 12 kuud enne 
kõnealust tähtaega.

Muudatusettepanek 157
Artikli 34 lõige 4

4. Puhasaine või valmistise koostisesse 
kuuluva aine tootmisahela järgmise etapi 
kasutaja koostab kemikaaliohutuse aruande 
vastavalt XI lisale iga kasutuse jaoks, mis ei 
vasta talle edastatud ohutuskaardi 
kokkupuutestsenaariumis kirjeldatud 
tingimustele.

4. Puhasaine või valmistise koostisesse 
kuuluva aine tootmisahela järgmise etapi 
kasutaja koostab kemikaaliohutuse aruande 
vastavalt XI lisale iga kasutuse, kasutus- või 
kokkupuutekategooria jaoks, mis ei vasta 
talle edastatud ohutuskaardi 
kokkupuutestsenaariumis või nimetatud 
kasutus- ja kokkupuutekategooriates 
kirjeldatud tingimustele.

Justification

Downstream users, especially SMEs, should not have to produce a chemical safety report 
whenever they have put a substance to an individual use not in accordance with the supplier’s 
indications. Instead, that requirement should apply only when they depart from categories of 
use or exposure categories.

Muudatusettepanek 158
Artikli 35 lõige 1
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1. Enne turustusahelas ülevalpool oleva 
tegutseja poolt vastavalt artiklile 5 või 16,
registreeritud aine teatud viisil kasutama 
hakkamist esitab tootmisahela järgmise etapi 
kasutaja agentuurile käesoleva artikli lõikes 2 
kirjeldatud teavet, kui talle on edastatud 
kokkupuutestsenaariumit sisaldav 
ohutuskaart ning tootmisahela järgmise etapi 
kasutaja kasutab ainet selles 
kokkupuutestsenaariumis kirjeldatud 
tingimuste väliselt.

1. Enne turustusahelas ülevalpool oleva 
tegutseja poolt vastavalt artiklile 5 või 16 
registreeritud aine teatud viisil kasutama 
hakkamist vastavalt kasutus- või 
kokkupuutekategooriale esitab tootmisahela 
järgmise etapi kasutaja agentuurile käesoleva 
artikli lõikes 2 kirjeldatud teavet, kui talle on 
edastatud kokkupuutestsenaariumit või
kasutus- või kokkupuutekategooriat
sisaldav ohutuskaart ning tootmisahela 
järgmise etapi kasutaja kasutab ainet selles 
kirjeldatud tingimuste väliselt

Muudatusettepanek 159
Artikli 35 lõike 2 punkt e

e) kasutus(t)e üldist lühikirjeldust; e) kasutus(t)e või kasutus- ja 
kokkupuutekategooriate üldist 
lühikirjeldust;

Muudatusettepanek 160
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 39–46 kohaldamisel on pädevaks 
asutuseks agentuur. Mitmeid menetlusi 
võib protokolliga delegeerida liikmesriikide 
pädevatele asutustele.

Justification

In order to create a true level playing field, the Agency must be given a broader mandate and 
responsibilities. Hence, the Agency should be responsible for evaluation at the Community 
level, assisted and advised by Member State authorities and the Member State Committee 
which is the technical advisory body under the REACH system. It is important to create a 
level playing field between Member State authorities.

Muudatusettepanek 161
Artikli 38 lõige 1 a (uus)
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1a. Artiklite 39–43 kohaldamiseks tuleb 
vajaduse korral küsida artikli 72 lõikes e 
viidatud liikmesriikide komitee arvamust.

Justification

The Agency shall work using advice from and in cooperation with the Member State 
authorities, but shall retain full responsibility for any decision taken.

Muudatusettepanek 162
Artikli 38 lõige 2

2. Kui mitu tootjat või importijat on 
moodustanud konsortsiumi vastavalt 
artiklile 10 või 17, on pädevaks asutuseks 
ühe tootja- või impordiriigi pädev asutus, 
kes esitab agentuurile teiste nimel andmeid 
vastavalt artiklile 10 või 17.

välja jäetud

Muudatusettepanek 163
Artikkel 39

Katsetamisettepanekute läbivaatamine välja jäetud
1. Pädev asutus vaatab läbi kõik 
katsetamisettepanekud, mis on sätestatud 
registreerimistaotluses või tootmisahela 
järgmise etapi kasutaja aruandes, milles 
esitatakse aine kohta VII ja VIII lisas 
kirjeldatud teave.

2. Pädev asutus valmistab lõikes 1 
sätestatud läbivaatamise alusel ette ühe 
järgmistest otsustest ning see otsus võetakse 
vastu artiklites 48 ja 49 sätestatud korras:
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a) otsus, mis nõuab asjaomas(t)elt 
registreerija(te)lt või tootmisahela järgmise 
etapi kasutaja(te)lt kavandatava katse 
tegemist, ning milles on määratud katse-
tulemuste kokkuvõtte või üksikasjaliku 
uuringukokkuvõtte esitamise tähtaeg, kui 
seda nõutakse I lisas;
b) otsus, mis on kooskõlas punktiga a, kuid 
muudab katse läbiviimise tingimusi;

c) otsus katse tegemist käsitleva ettepaneku 
tagasilükkamise kohta.
3. Registreerija esitab nõutud teabe 
agentuurile.

Justification

Testing proposals will not need to be submitted, because all information relevant to safe use 
will have already been provided at the time of registration. The competent authority/Agency 
will consequently not be called upon to examine such proposals.

Muudatusettepanek 164
Artikli 40 lõike 1 sissejuhatav osa

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

1. Agentuur võib vaadata läbi mis tahes 
registreerimistaotluse, et kontrollida 
järgnevat:

Muudatusettepanek 165
Artikli 40 lõike 1 punkt a

a) vastavalt artiklile 9 esitatud tehnilis(t)es 
toimiku(te)s sisalduv teave vastab artiklite 9, 
11 ja 12 ja IV–VIII lisa nõuetele;

a) vastavalt artiklile 9, 12 ja 13 esitatud 
tehnilis(t)es toimiku(te)s sisalduv teave 
vastab nende artiklite ning asjakohaste 
lisade nõuetele;

Muudatusettepanek 166
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Artikli 40 lõike 1 punkt b

b) tehnilis(t)es toimiku(te)s esitatud 
standardsete teabenõuete kohandused ja 
nendega seotud põhjendused on kooskõlas 
niisuguseid kohandusi reguleerivate 
eeskirjadega, mis on sätestatud V–VIII 
lisas, ning IX lisas sätestatud 
üldeeskirjadega.

välja jäetud

Justification

The Agency should be allowed to examine all documents submitted.

Muudatusettepanek 167
Artikli 40 lõige 2

2. Pädev asutus võib lõikes 1 sätestatud 
läbivaatamise alusel koostada otsuse eelnõu, 
mis nõuab registreerija(te)lt sellise teabe 
esitamist, mis on vajalik 
registreerimistaotluse vastavusse viimiseks 
asjakohaste teabenõuetega, see otsus 
võetakse vastu artiklites 48 ja 49 sätestatud 
korras.

2. Agentuur võib lõikes 1 sätestatud 
läbivaatamise alusel koostada otsuse eelnõu, 
mis nõuab registreerija(te)lt sellise teabe 
esitamist, mis on vajalik 
registreerimistaotluse vastavusse viimiseks 
asjakohaste teabenõuetega, see otsus 
võetakse vastu artiklites 48 ja 49 sätestatud 
korras.

Muudatusettepanek 168
Artikli 41 lõige 1

1. Pädev asutus vaatab läbi artikli 39 või 40
alusel langetatud otsuse põhjal esitatud teabe 
ja koostab vajadusel asjakohase otsuse 
vastavalt artiklile 39 või 40.

1. Agentuur vaatab läbi artikli 40 alusel 
langetatud otsuse põhjal esitatud teabe ja 
koostab vajadusel asjakohase otsuse 
vastavalt artiklile 40.

Muudatusettepanek 169
Artikli 41 lõige 2
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2. Pärast toimiku hindamise lõpetamist 
kasutab pädev asutus hindamisel saadud 
teavet artikli 43 a bis lõike 1, artikli 56 
lõike 33 ja artikli 66 lõike 2 kohaldamisel 
ning 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. Pärast toimiku hindamise lõpetamist 
teavitab agentuur komisjoni, registreerijat ja 
teiste liikmesriikide pädevaid asutusi oma 
järeldustest selle kohta, kas ja kuidas saadud 
teavet artikli 56 lõike 3 ja artikli 66 lõike 2 
kohaldamisel kasutada.

Justification

Information obtained from evaluations might be of use for registration procedures or 
restrictions processes.

Muudatusettepanek 170
Artikkel 42

Katsetamisettepanekute läbivaatamise kord 
ja ajalised piirid

välja jäetud

1. Artikli 39 alusel katsetamisettepanekut 
hindama hakkav pädev asutus teavitab 
sellest agentuuri.
2. Pädev asutus koostab otsuse eelnõu 
vastavalt artikli 39 lõikele 2 120 päeva 
jooksul alates katsetamisettepanekut 
sisaldava registreerimistaotluse või 
tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
aruande saamist agentuurilt.

3. Järk-järgult registrisse kantavate ainete 
puhul koostab pädev asutus otsuse eelnõud 
vastavalt artikli 39 lõikele 2:
a) viie aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest kõikide 
registreerimistaotluste jaoks, mis laekusid 
artikli 21 lõikes 1 sätestatud tähtajaks, ning 
mis sisaldavad katsetamisettepanekuid VII 
ja VIII lisas teabele esitatud nõuete 
täitmiseks;
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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;
c) pärast punktides a ja b sätestatud 
tähtaegu mis tahes katsetamisettepanekuid 
sisaldavate registreerimistaotluste jaoks, 
mis laekusid artikli 21 lõikes 3 sätestatud 
tähtajaks.
4. Kui liikmesriigi pädev asutus lõpetab 
artikli 39 alusel teostatavad 
hindamistoimingud järk-järgult registrisse 
kantava aine suhtes, teavitab ta sellest 
agentuuri.

Justification

All information relevant to safe use will have already been provided at the time of 
registration. Testing proposals will not therefore need to be submitted nor need the Agency be 
notified.

Muudatusettepanek 171
Artikli 43 lõige 1

1. Artikli 40 alusel registreerimistaotluse 
vastavust hindama hakkav pädev asutus 
teavitab sellest agentuuri.

välja jäetud

Justification

Testing proposals will not need to be submitted, because all information relevant to safe use 
will have already been provided at the time of registration.

Muudatusettepanek 172
Artikli 43 lõige 2



AD\576536ET.doc 75/112 PE 357.691v03-00
Freelance-tõlge

ET

2. Pädev asutus koostab otsuse eelnõu 
vastavalt artikli 40 lõikele 2 12 kuu jooksul 
alates aine hindamise algusest.

2. Agentuur koostab otsuse eelnõu vastavalt 
artikli 40 lõikele 2 12 kuu jooksul alates aine 
hindamise algusest.

Muudatusettepanek 173
Artikli 43 lõige 3

3. Kui liikmesriigi pädev asutus lõpetab 
artikli 40 alusel teostatavad 
hindamistoimingud järk-järgult registrisse 
kantava aine suhtes, teavitab ta sellest 
agentuuri.

välja jäetud

Muudatusettepanek 174
Artikkel 43a

Ühtlustatud lähenemise tagamiseks töötab 
agentuur välja kriteeriumid ainete 
prioritiseerimiseks edasist hindamist silmas 
pidades. Prioritiseerimine toimub 
riskipõhise lähenemise kaudu.
Hindamiskriteeriumites võetakse arvesse 
ohuandmeid, kokkupuuteandmeid ja 
tonnides väljendatud vahemikku. Agentuur 
võtab edasist hindamist silmas pidades 
vastu otsuse ainete prioritiseerimise 
kriteeriumite kohta. Liikmesriigid 
kasutavad neid kriteeriume oma 
hindamisplaanide koostamisel.

Ühtlustatud ja läbipaistva lähenemise 
tagamiseks töötab agentuur välja 
riskipõhised kriteeriumid hindamisele
minevate ainete väljavalimise 
otsustamiseks. Hindamiskriteeriumites 
võetakse arvesse ohuandmeid, 
kokkupuuteandmeid ja soovitatavaid 
riskijuhtimismeetmeid. Kriteeriumite 
raames loetletakse asjaolud, mille 
esinemisel ei ole vastavalt II jaotisele 
edastatud teave ja toimiku hindamine 
vastavalt VI jaotisele aine ja selle määratud 
kasutuse (kasutuste) riskide hindamise ja 
juhtimise jaoks piisav.

Justification

The Agency must have criteria in order to justify any decisions on further evaluation, and 
such justifications must be based on transparent considerations.

Muudatusettepanek 175
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Artikli 43a bis lõige 1

1. Liikmesriik kaasab aine hindamisplaani 
eesmärgiga saada artiklite 44, 45 ja 46 
kohaldamisel pädevaks asutuseks, kui 
kõnealusel liikmesriigil on kas artiklis 38 
osutatud pädeva asutuse poolt teostatud 
toimiku hindamise tulemusel või mõnest 
muust asjakohasest allikast saadud teabele, 
kaasa arvatud registreerimistoimiku(te)s 
sisalduvale teabele tuginedes alust 
kahtlustada, et aine kujutab ohtu tervisele 
või keskkonnale, ja seda eelkõige ühel 
järgmistest põhjustest:

1. Kui agentuur peab aine hindamist 
vajalikuks, langetab ta otsuse vastavalt 
artiklitele 43a, 48 ja 49.

Positiivse otsuse korral kaasab agentuur 
aine artiklite 44–46 kohaldamise eesmärgil 
hindamisplaani. Olemasolevat riski 
arvestades tuleb nimetatud plaanile anda 
prioriteet.

a) aine sarnaneb struktuuriliselt 
teadaolevate probleemsete ainetega või 
ainetega, mis on püsivad ja 
bioakumuleeruvad, mis viitab sellele, et 
ainel või ühel või enamal selle saadusel on 
probleemseid omadusi või antud aine või 
selle saadus on püsiv ja bioakumuleeruv;

b) kogutonnaaži põhjal vastavalt erinevate 
registreerijate poolt esitatud 
registreerimistaotlustele.

Justification

Substance evaluation cannot be set in motion unless the criteria set out in Article 43 are met,

Muudatusettepanek 176
Artikli 43a bis lõige 2
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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. Lõikes 1 nimetatud ühenduse
hindamisplaan hõlmab kolme aasta pikkust 
perioodi, seda ajakohastatakse kord aastas 
ning selles määratletakse ained, mida igal
liikmesriigil palutakse igal aastal hinnata.
Agentuur esitab ühenduse hindamisplaani 
liikmesriikide pädevatele asutustele iga 
aasta 28. veebruariks. Liikmesriigid võivad 
saata oma märkused agentuurile või 
väljendada oma huvi aine hindamise vastu iga 
aasta 31. märtsiks.

Justification

The Agency should be responsible for drawing up Community rolling plans for substance 
evaluations. The actual evaluations will subsequently be distributed to national authorities on 
the basis of know-how. This will ensure the best use of the available resources on the 
Community level.

Muudatusettepanek 177
Artikli 43a bis lõige 3

3. Kui hindamisplaani kohta ei ole märkusi 
tehtud või ükski muu liikmesriik ei ole oma 
huvi väljendanud, võtab liikmesriik antud 
hindamisplaani vastavalt vastu. Pädevaks 
asutuseks on selle liikmesriigi pädev asutus, 
mis on kaasanud aine oma lõplikku 
hindamisplaani.

3. Kui ühenduse hindamisplaani kohta ei ole 
märkusi tehtud, loetakse antud 
hindamisplaan vastuvõetuks. Pädevaks 
asutuseks on selle liikmesriigi pädev asutus, 
millele agentuur on määranud aine
hindamise läbiviimise ülesande ühenduse
lõplikus hindamisplaanis.

Justification

After establishing the Community rolling plan for substance evaluation, the Agency will 
distribute the substance evaluations to Member State authorities on the basis of know-how.

Muudatusettepanek 178
Artikli 43a bis lõige 4



PE 357.691v03-00 78/112 AD\576536ET.doc
Freelance-tõlge

ET

4. Kui kaks või enam liikmesriiki on
kaasanud ühe ja sama aine oma 
hindamisplaani projektidesse või on pärast 
hindamisplaanide esitamist väljendanud 
huvi ühe ja sama aine hindamise vastu, 
määratakse artiklite 44, 45 ja 46 
kohaldamiseks pädev asutus vastavalt teises, 
kolmandas ja neljandas lõigus sätestatud 
korrale.

4. Kui kaks või enam liikmesriiki on 
väljendanud huvi ühe ja sama aine hindamise 
vastu, määratakse artiklite 44, 45 ja 46 
kohaldamiseks pädev asutus vastavalt teises, 
kolmandas ja neljandas lõigus sätestatud 
korrale.

Agentuur suunab küsimuse artikli 72 lõike 1 
punktiga e ette nähtud liikmesriikide 
komiteele (edaspidi "liikmesriikide 
komitee"), et leppida kokku, milline asutus 
määratakse pädevaks asutuseks, arvestades 
seejuures põhimõtet, et ainete jaotamine 
liikmesriikide vahel peab kajastama nende
osa kogu ühenduse sisemajanduse 
kogutoodangust. Liikmesriikide poolt 
siseriikliku õiguse alusel väljastatud 
litsentsid loetakse direktiiviga vastavuses 
olevaks ilma, et see piiraks artiklite 39–43 
sätete kohaldamist.

Agentuur suunab küsimuse artikli 72 lõike 1 
punktiga e ette nähtud liikmesriikide 
komiteele (edaspidi "liikmesriikide 
komitee"), et leppida kokku, milline asutus 
määratakse pädevaks asutuseks, arvestades 
seejuures põhimõtet, et ainete jaotamine 
liikmesriikide vahel peab kajastama nende 
tehnilist võimsust koostada ühenduse 
hindamisplaan ja REACHi direktiivist 
tuleneva tehnilise võimsuse kasvuga seotud 
lisamahu tasakaalustatud jagamise võrdselt 
ELi liikmesriikide vahel.

Kui liikmesriikide komitee jõuab 60 päeva 
jooksul alates suunamisest otsuse eelnõu 
osas ühehäälsele nõusolekule, võtavad 
asjaomased liikmesriigid oma lõplikud 
hindamisplaanid vastu. Pädevaks asutuseks 
on selle liikmesriigi pädev asutus, mis on 
kaasanud aine oma lõplikku 
hindamisplaani.

Kui liikmesriikide komitee jõuab 60 päeva 
jooksul alates suunamisest otsuse eelnõu 
osas ühehäälsele nõusolekule, võtab 
agentuur ühenduse lõpliku hindamisplaani 
vastu.

Kui liikmesriikide komitee ei jõua 
ühehäälsele kokkuleppele, esitab agentuur 
erinevad arvamused komisjonile, kes 
otsustab vastavalt artikli 130 lõikes 3 
osutatud korrale, millisest asutusest saab 
pädev asutus, ning liikmesriigid võtavad 
oma lõplikud hindamisplaanid vastavalt 
vastu.

Kui liikmesriikide komitee ei jõua 
ühehäälsele kokkuleppele, esitab agentuur 
erinevad arvamused komisjonile, kes 
otsustab vastavalt artikli 130 lõikes 3 
osutatud korrale, millisest asutusest saab 
pädev asutus, ning agentuur võtab 
ühenduse lõpliku hindamisplaani vastavalt 
vastu.

Justification

Self-evident when the Agency is given responsibility for establishing the Community rolling 
plan.
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Muudatusettepanek 179
Artikli 43a bis lõige 5

5. Niipea kui pädevad asutused on kindlaks 
määratud, avaldab agentuur lõplikud 
hindamisplaanid oma võrgulehel.

välja jäetud

Muudatusettepanek 180
Artikli 43a bis lõige 6

6. Vastavalt lõigetele 1–4 määratletud pädev 
asutus hindab kõiki oma hindamisplaanis 
sisalduvaid aineid vastavalt käesolevale 
peatükile.

6. Vastavalt lõigetele 3 ja 4 määratletud 
pädev asutus hindab kõiki talle hindamiseks 
määratud aineid vastavalt käesolevale 
peatükile.

Muudatusettepanek 181
Artikli 44 lõige 1

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

1. Kui agentuur arvab, et lisaks artiklite 9, 
12 ja 13 nõuetele on vaja täiendavaid 
andmeid, koostab ta otsuse eelnõu, tuues 
välja registreerija(te)lt täiendava teabe 
nõudmise põhjused. Otsus võetakse vastu 
artiklites 48 ja 49 sätestatud korras. Otsus 
võetakse vastu artiklites 48 ja 49 sätestatud 
korras.

Justification

In justified individual cases the Agency may decide to impose wider-ranging information 
requirements.

Muudatusettepanek 182
Artikli 44 lõige 4
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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.

Muudatusettepanek 183
Artikli 45 lõige 1

1. Pädev asutus toetub aine hindamisel 
eelmistele käesoleva jaotise alusel teostatud 
hindamistele. Artikli 44 kohaselt täiendavat 
teavet nõudvaid otsuse eelnõusid võib 
õigustada ainult olude muutuse või 
omandatud teadmistega.

1. Agentuur toetub aine hindamisel 
eelmistele käesoleva jaotise alusel teostatud 
hindamistele. Artikli 44 kohaselt täiendavat 
teavet nõudvaid otsuse eelnõusid võib 
õigustada ainult olude muutuse või 
omandatud teadmistega.

Muudatusettepanek 184
Artikli 45 lõige 2

2.Ühtlustatud lähenemise tagamiseks 
täiendava teabe taotlemisel jälgib agentuur 
artikli 44 alusel koostatud otsuse eelnõusid 
ning töötab välja kriteeriumid ja 
prioriteedid. Kui see on asjakohane, 
võetakse rakendusmeetmed vastu artikli 
130 lõikes 3 sätestatud korras.

välja jäetud

Justification

Follows from previous amendments, since responsibility now lies with the Agency as opposed 
to any national authority.

Muudatusettepanek 185
Artikli 46 lõige 1
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1. Pädev asutus vaatab läbi kogu artikli 44 
alusel vastu võetud otsuse tagajärjel esitatud 
teabe ja koostab vajadusel asjakohased 
otsused vastavalt artiklile 44.

1. Agentuur vaatab läbi kogu artikli 44 alusel 
vastu võetud otsuse tagajärjel esitatud teabe 
ja koostab vajadusel asjakohased otsused 
vastavalt artiklile 44.

Muudatusettepanek 186
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 registreerijat ja teiste liikmesriikide 
pädevaid asutusi oma järeldustest selle kohta, 
kas ja kuidas saadud teavet artikli 56 lõike 3 
ja artikli 66 lõike 2 eesmärgil kasutada.

Justification

Information obtained from evaluations might be of use for registration procedures or 
restrictions processes.

Muudatusettepanek 187
Artikkel 47

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:

Agentuuril on õigus ka selle liikmesriigi 
pädeva asutuse taotluse alusel, kelle 
territooriumil tegevuskoht asub, nõuda 
vaheainete kohta teavet, mida ettevõtted 
vastavalt artiklile 16 säilitavad. Agentuuril 
on õigus nimetatud teavet artikli 40 
kohaselt hinnata.
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a) nõuda registreerijalt tuvastatud riskiga 
otseselt seotud täiendava teabe esitamist.
Niisuguse nõudega kaasneb kirjalik 
põhjendus;

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

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

Justification

The Agency may, on its own initiative and at the justified request of the Member State's 
competent authority, also examine intermediates.

Muudatusettepanek 188
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, 43a bis 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.

Muudatusettepanek 189
Artikli 48 lõige 2
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2. Kui registreerija on lõpetanud aine 
tootmise või importimise, teavitab ta sellest 
pädevat asutust, mille tõttu muutub tema
registreerimine kehtetuks ja vastava aine 
kohta ei saa nõuda täiendavat teavet, välja 
arvatud juhul, kui ta esitab uue 
registreerimistaotluse.

2. Kui registreerija on lõpetanud aine 
tootmise või importimise, teavitab ta sellest 
agentuuri; mille tõttu registreerimisest 
tulenevad kohustused peatuvad ja selle 
perioodi jooksul ei saa nõuda vastava aine 
kohta täiendavat teavet. Juhul kui 
registreerija lõpetab aine tootmise või 
importimise lõplikult, kaotab tema 
registreerimine kehtivuse kolme aasta 
möödumisel, välja arvatud juhul, kui 
registreerija kannab enne nimetatud aja 
lõppemist oma registreerimisest tulenevad 
õigused üle kolmandale isikule.

Justification

It often happens that manufacturing or importation ceases only temporarily. Automatic loss 
of validity of the registration would be unreasonable. Under the second sentence the 
registration will remain valid for a transitional period of three years to enable the registrant 
to assign his legal status to a third party (cf. Article 6b(1)).

Muudatusettepanek 190
Artikli 48 lõige 3

3. Registreerija võib lõpetada aine tootmise 
või importimise pärast otsuse eelnõu 
kättesaamist. Sellisel juhul teavitab ta 
pädevat asutust tegevuse lõpetamisest ning 
mille tõttu muutub tema registreerimine 
kehtetuks ja vastava aine kohta ei saa 
nõuda täiendavat teavet, välja arvatud 
juhul, kui ta esitab uue 
registreerimistaotluse.

3. Lõiget 1 kohaldatakse ka sel juhul, kui 
registreerija lõpetab aine tootmise või 
importimise pärast otsuse eelnõu 
kättesaamist.

Justification

The arrangement proposed should also apply in cases where a registrant no longer wishes to 
manufacture or import the substance after he has received the draft decision.

Muudatusettepanek 191
Artikli 48 lõike 4 punkt a
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a) kui pädev asutus koostab toimiku 
vastavalt XIV lisale, milles järeldab, et 
täiendava teabe nõudmist õigustab võimalik 
pikaajaline oht inimeste tervisele või 
keskkonnale;

a) kui agentuur koostab toimiku vastavalt 
XIV lisale, milles järeldab, et täiendava teabe 
nõudmist õigustab võimalik pikaajaline oht 
inimeste tervisele või keskkonnale;

Muudatusettepanek 192
Artikli 49 lõige 1

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

1. Agentuur edastab oma otsuse eelnõud 
vastavalt artiklitele 40, 41, 43, 43 a bis ja 
44 koos märkustega teiste liikmesriikide 
pädevatele asutustele.

Justification

Consistent with Article 43a bis (1).

Muudatusettepanek 193
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 liikmesriikide pädevad asutused 
esitada agentuurile otsuse eelnõu kohta 
muudatusettepanekuid.

Justification

Follows from previous amendments, since responsibility lies with the Agency as opposed to 
any national authority.
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Muudatusettepanek 194
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 
muudatusettepaneku vastavalt lõikele 2.

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

Justification

Follows from previous amendments, since responsibility lies with the Agency as opposed to 
any national authority.

Muudatusettepanek 195
Artikli 49 lõige 5

5. Agentuur edastab viivitamata iga 
muudatusettepaneku asjaomastele 
registreerijatele ja tootmisahela järgmise 
etapi kasutajatele ja annab neile märkuste 
esitamiseks aega 30 päeva. Liikmesriikide 
komitee võtab saadud märkusi arvesse.

välja jäetud

Muudatusettepanek 196
Artikli 49 lõige 6

6. Kui liikmesriikide komitee jõuab 60 
päeva jooksul alates suunamisest otsuse 
eelnõu osas ühehäälsele nõusolekule, võtab 
agentuur otsuse vastavalt vastu.

välja jäetud
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Kui liikmesriikide komitee ei jõua 
ühehäälsele nõusolekule, võtab ta 60 päeva 
jooksul alates suunamisest vastu arvamuse 
kooskõlas artikli 81 lõikega 8. Agentuur 
edastab kõnealuse arvamuse komisjonile.

Muudatusettepanek 197
Artikli 49 lõige 7

7. Komisjon koostab 60 päeva jooksul 
alates arvamuse saamisest otsuse eelnõu, 
mis võetakse vastu artikli 130 lõikes 2 
sätestatud korras.

välja jäetud

Muudatusettepanek 198
Artikkel 50

Selgroogsete loomadega tehtud katsete 
kulutuste jagamine, kui registreerijate vahel 

pole vastavat kokkulepet

Selgroogsete loomadega tehtud katsete 
kulutuste jagamine, kui registreerijate vahel 
pole vastavat kokkulepet

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 võrdselt.

2. Lõikes 1 osutatud juhul esitab katse 
teinud registreerija või tootmisahela 
järgmise etapi kasutaja katseandmete 
koopia kõikidele asjaosalisele.
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3. Katset teostaval ja uuringuandmeid 
esitaval isikul on õigus nõuda teistelt 
kulude tasumist. Teistel asjaosalistel on 
õigus saada uuringu koopia. Igal
asjaomasel isikul on õigus nõuda, et teisel 
isikul keelatakse aine tootmine, 
importimine või turuleviimine, kui see teine 
isik kas ei tasu oma osa kuludest või ei 
esita sellele summale tagatist või ei anna 
üle teostatud uuringute koopiat. Kõik 
nõuded on täitmisele pööratavad 
riigikohtutes. Iga isik võib esitada oma 
hüvitisnõude vahekohtule ja nõustuda 
vahekohtu korraldusega.

Muudatusettepanek 199
Artikli 51 lõige 1

Liikmesriikide aruandekohustus agentuuri
ees

Aruandekohustus

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

Iga aasta 28. veebruariks avaldab agentuur 
aruande eelmise kalendriaasta jooksul tehtud 
edusammudest tal lasuva
katsetamisettepanekute läbivaatamise 
kohustuse täitmisel. Agentuur avaldab 
vastava teabe viivitamata oma veebilehel.

Justification

Follows from previous amendments, since responsibility lies with the Agency as opposed to 
any national authority.

Muudatusettepanek 200
Artikli 53 lõike 1 punkt a
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a) kõnealuse aine kasutus(ed) puhasainena, 
valmistises või toote koostises, mille jaoks 
aine on turule viidud või mille jaoks ta ise 
ainet kasutab, on lubatud vastavalt artiklitele 
57–61;

a) kõnealuse aine kasutus(ed) või kasutus- ja 
kokkupuutekategooria puhasainena, 
valmistises või toote koostises, mille jaoks 
aine on turule viidud või mille jaoks ta ise 
ainet kasutab, on lubatud vastavalt 
artiklitele 57–61;

Muudatusettepanek 201
Artikli 53 lõike 1 punkt b

b) kõnealuse aine kasutus(ed) puhasainena, 
valmistise või toote koostises, mille jaoks 
aine on turule viidud või mille jaoks ta ise 
ainet kasutab, on XIII lisas vabastatud loa 
taotlemise nõudest vastavalt artikli 55 lõikele 
2;

b) kõnealuse aine kasutus(ed) või kasutus- ja 
kokkupuutekategooria puhasainena, 
valmistise või toote koostises, mille jaoks 
aine on turule viidud või mille jaoks ta ise 
ainet kasutab, on XIII lisas vabastatud loa 
taotlemise nõudest vastavalt artikli 55 lõikele 
2;

Muudatusettepanek 202
Artikli 53 lõike 1 punkt e

e) aine on turule viidud ja luba vastavaks 
kasutuseks on antud vahetult järgmisele 
tootmisahela järgmise etapi kasutajale.

e) aine on turule viidud ja luba vastavaks 
kasutuseks või kasutus- ja 
kokkupuutekategooriaks on antud vahetult 
järgmisele tootmisahela järgmise etapi 
kasutajale.

Muudatusettepanek 203
Artikli 53 lõige 4

4. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata ainete kasutuse 
suhtes teaduslikus uurimis- ja 
arendustegevuses või tootmisalases uurimis- 
ja arendustegevuses koguste puhul, mis ei 
ületa ühte tonni aastas.

4. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata ainete kasutuse 
suhtes teaduslikus uurimis- ja 
arendustegevuses või tootmisalases uurimis- 
ja arendustegevuses.

Justification
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The quantities of substances used for scientific or product- and process-orientated research 
and development should not be limited to 1 tonne. This would inhibit innovation.

Muudatusettepanek 204
Artikli 53 lõike 5 punktid a, b, c, e ja f

a) taimekaitsetoodetes, mis kuuluvad ; välja jäetud

b) biotsiidides, mis kuuluvad direktiivi 
98/8/EÜ kohaldamisalasse;
c) inimeste ja loomade ravimitena, mis 
kuuluvad määruse (EMÜ) 2309/93, 
direktiivide 2001/82/EÜ ja 2001/83/EÜ
kohaldamisalasse;
d) lisaainetena, mis kuuluvad nõukogu 
direktiivi 89/107/EMÜ kohaldamisalasse;

e) lisandina söötades, mis kuuluvad 
nõukogu direktiivi 70/524/EMÜ
kohaldamisalasse;

f) lõhna- ja maitseainetena toiduainetes, 
mis kuuluvad komisjoni otsuse 
1999/217/EÜ kohaldamisalasse;

Justification

See Article 2. The above substances should not be covered by REACH.

Muudatusettepanek 205
Artikli 53 lõike 5 punkt i a (uus)

i a) ained, mille registreerimine ei ole 
kohustuslik.

Justification

The authorisation procedure should apply to registered substances only. Substances excluded 
from registration should therefore also be exempted from the authorisation requirement.
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Muudatusettepanek 206
Artikli 53 b lõike 5 punkt i b (uus)

i b) metallide, sealhulgas sulamite 
kasutamine kooskõlas märgistamist 
käsitleva erandiga vastavalt direktiivi 
67/548/EMÜ1 VI lisa punktidele ja 9.3

_________________
1 EÜT L 196, 16.8.1967, lk 1. 

Justification

The vast number of uses of metals, particularly in the form of alloys (there are around 30,000 
alloys in commercial production), could lead to potential overwhelming of the authorisation 
process unless a simplified system is introduced. Like polymers, most metals and alloys in the 
massive form “pose a limited risk because of their nature”. They should therefore be eligible 
normally for assessment via a simplified procedure unless there are indications of potential 
risks that justify more detailed evaluation of specific exposure scenarios.

Muudatusettepanek 207
Artikli 53 lõige 7 a (uus)

7a. Lõige 1 ei kehti ainete kasutamisel 
puhasainena, valmistise või toote koostises, 
mis vastavad XVI või XVII lisa 
tingimustele või piirangutele.

Justification

The proposed additional eighth paragraph of Article 53 makes it clear that decisions already 
taken by the Council and Parliament under Directive 76/769/EEC, or those to be taken in the 
future by the Commission under the procedure laid down in Article 130 of the Treaty 
(comitology), should not be discussed again.

Muudatusettepanek 208
Artikli 55 lõige 1
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1. Kui võetakse vastu otsus kanda XIII 
lisasse artiklis 54 nimetatud ained, tehakse 
seda artikli 130 lõikes 3 sätestatud korras.
Otsuses määratakse iga aine kohta kindlaks:

1. Kui võetakse vastu otsus kanda XIII 
lisasse artiklis 54 nimetatud ained, mis on 
varem registreeritud kooskõlas II jaotisega,
tehakse seda artikli 130 lõikes 3 sätestatud 
korras. Otsuses määratakse iga aine kohta 
kindlaks:

Justification

Only registered substances can undergo an authorisation procedure. Unregistered substances 
in any case may not be produced or imported. This addition aids clarity.

Muudatusettepanek 209
Artikli 55 lõike 1 punkt c i:

i) kuupäev(d), alates millest on turuleviimine 
ja aine kasutamine keelatud, välja arvatud 
juhul kui antakse luba, edaspidi 
"sulgemiskuupäev";

i) kuupäev(d), alates millest on turuleviimine 
ja aine kasutamine keelatud, välja arvatud 
juhul kui antakse luba, edaspidi 
"sulgemiskuupäev", võttes arvesse 
spetsiaalselt rakendamiseks kuluvat aega ja 
tootmistsükleid;

Justification

Timing of restriction/authorisation needs to take account of lead-times and product cycles 
that are application-specific. For some uses, legal limitations on substance use may be 
possible early, while more time is required for others given the lead-times and product cycles.
So as to limit the cost and maximise benefits, decisions must take into account these factors.

Muudatusettepanek 210
Artikli 55 lõike 1 punkt e

e) kasutused või kasutuskategooriad, mis on 
vabastatud loa taotlemise nõudest, kui nõuet 
on, ja vabastuste tingimused, kui neid on.

e) kasutused või kasutus- või 
kokkupuutekategooriad, mis on vabastatud 
loa taotlemise nõudest, kui nõuet on, ja 
vabastuste tingimused, kui neid on.

Muudatusettepanek 211
Artikli 55 lõige 2
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2. Kasutusi või kasutuskategooriaid võib 
vabastada loa taotlemise nõudest. Selliste 
vabastuste kehtestamisel võetakse eelkõige 
arvesse järgmist:

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

Muudatusettepanek 212
Artikli 55 lõike 4 punkt b

b) kasutuste kohta, mis tuleks vabastada loa 
taotlemise nõudest.

(b) kasutuste või kasutus- või 
kokkupuutekategooriate kohta, mis tuleks 
vabastada loa taotlemise nõudest.

Muudatusettepanek 213
Artikli 57 lõike 3 punkt c

c) taotleja poolt artikli 59 lõike 5 alusel 
esitatud alternatiivsete ainete või 
tehnoloogiate analüüs ning artikli 61 lõike 2 
alusel esitatud mis tahes kolmanda poole 
panused;

c) taotleja poolt artikli 59 lõike 5 alusel 
esitatud alternatiivsete ainete või 
tehnoloogiate analüüs ning artikli 61 lõike 2 
alusel esitatud mis tahes kolmanda poole 
panused, mis vastavad teaduslikult 
põhjendatud normidele;

Justification

The results of the cost-benefit analysis 'should' be taken into account. It is not sensible to 
make such an analysis and then disregard the results. The wording 'should' nevertheless still 
gives authorities the freedom to take decisions against the cost-benefit assessment. Third-
party contributions can provide useful input if they meet the standards of science. Timing of 
restriction/authorisation needs to take account of lead-times and product cycles that are 
application-specific.

Muudatusettepanek 214
Artikli 57 lõige 6
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6. Lubade suhtes võib kehtestada tingimusi, 
sealhulgas läbivaatamistähtaegu ja/või 
järelevalvet. Kooskõlas lõikega 3 antud 
lubade suhtes kehtestatakse tavaliselt 
ajalised piirangud.

6. Lubade suhtes võib kehtestada tingimusi, 
sealhulgas läbivaatamistähtaegu ja/või 
järelevalvet. Kooskõlas lõikega 3 antud 
lubade suhtes kehtestatakse tavaliselt 
edaspidise läbivaatamise nõue, mis võtab 
konkreetselt arvesse tootele omast 
juurutamisaega ja tootmistsükleid.

Justification

Linked to amendment to Article 57, paragraph 3(c). For some uses, legal limitations on 
substance use may be possible early, while more time is required for others given the lead-
times and product cycles. So as to limit the cost and maximise benefits, decisions must take 
into account these factors. Cost considerations must play a role when deciding to what extent 
exposure is to be reduced.

Muudatusettepanek 215
Artikli 57 lõike 7 punkt c

c) kasutuse(d), mille kohta luba antakse; c) kasutuse(d) või kasutus- või 
kokkupuutekategooriad, mille kohta luba 
antakse;

Muudatusettepanek 216
Artikli 57 lõige 8

8. Olenemata loa mis tahes tingimustest 
tagab loa valdaja, et kokkupuute taset 
vähendatakse niipalju, kui see on tehniliselt 
võimalik.

8. Olenemata loa mis tahes tingimustest 
tagab loa valdaja, et kokkupuute taset 
vähendatakse niipalju, kui see on mõistlike 
kuludega tehniliselt võimalik.

Justification

Linked to amendments to Article 57, paragraphs 3(c) and 6.

Muudatusettepanek 217
Artikli 59 lõige 3
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3. Taotlusi võib esitada ühe või mitme aine ja 
ühe või mitme kasutuse kohta. Taotlusi võib 
esitada taotleja enda kasutus(te)eks ja/või 
kasutusteks, milleks ta kavatseb aine turule 
viia.

3. Taotlusi võib esitada ühe või mitme aine ja 
ühe või mitme kasutuse või kasutus- või 
kokkupuutekategooria kohta. Taotlusi võib 
esitada taotleja enda kasutus(t)eks või
kasutus- või kokkupuutekategooriateks
ja/või kasutusteks või kasutus- või 
kokkupuutekategooriateks, milleks ta 
kavatseb aine turule viia.

Muudatusettepanek 218
Artikli 59 lõike 4 punkt c

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 või kasutus- või 
kokkupuutekategooriateks luba soovitakse, 
ning mis hõlmab kirjeldust aine kasutamise 
kohta valmististe ja/või toodete koostises, 
kui see on asjakohane;

Muudatusettepanek 219
Artikli 60 lõige 1

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 või kasutus- või 
kokkupuutekategooria 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.

Muudatusettepanek 220
Artikli 60 lõige 2
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2. Kui aine kasutuse kohta on väljastatud 
luba, võib järgmine taotleja loa valdajalt 
saadud kirjaliku juurdepääsuloa alusel viidata 
valdaja taotluse osadele, mis esitati vastavalt 
artikli 59 lõike 4 punktile d ja lõikele 5.

2. Kui aine kasutuse või kasutus- või 
kokkupuutekategooria kohta on väljastatud 
luba, võib järgmine taotleja loa valdajalt 
saadud kirjaliku juurdepääsuloa alusel viidata 
valdaja taotluse osadele, mis esitati vastavalt 
artikli 59 lõike 4 punktile d ja lõikele 5.

Muudatusettepanek 221
Artikli 61 lõike 4 punkt a

a) riskianalüüsi komitee: taotluses kirjeldatud 
aine kasutus(te)st tuleneva tervise- ja/või 
keskkonnaohtlikkuse analüüsi;

a) riskianalüüsi komitee: taotluses kirjeldatud 
aine kasutus(te)st või kasutus- või 
kokkupuutekategooriatest tuleneva tuleneva 
tervise- ja/või keskkonnaohtlikkuse analüüsi;

Muudatusettepanek 222
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)e või
kasutus- või kokkupuutekategooriatega 
seotud sotsiaal-majanduslike tegurite 
analüüs, kui taotlus on esitatud kooskõlas 
artikli 59 lõikega 5.

Muudatusettepanek 223
Artikkel 62

Loa valdajad panevad loa numbri märgisele 
enne aine lubatud kasutuseks turuleviimist.

Loa valdajad panevad loa numbri märgisele 
enne aine lubatud kasutuseks või kasutus- 
või kokkupuutekategooriateks turuleviimist.

Muudatusettepanek 224
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Artikli 68 lõige 1

1. Kaheteistkümne kuu jooksul alates artikli 
66 lõikes 3 osutatud avaldamiskuupäevast 
koostab sotsiaal-majandusliku analüüsi 
komitee soovitatud piirangute kohta oma 
arvamuse, mis põhineb toimiku asjaomaste 
osade ja piirangutega seotud sotsiaal-
majanduslike mõjude arvessevõtmisel.
Komitee koostab arvamuse eelnõu 
soovitatud piirangute ja sotsiaal-majanduslike 
mõjude kohta, võttes analüüside või teabe 
olemasolul neid arvesse vastavalt artikli 66 
lõike 3 punktile b. Agentuur avaldab 
arvamuse eelnõu viivitamata oma võrgulehel.
Agentuur kutsub huvitatud isikuid üles 
esitama arvamuse eelnõu kohta märkusi 
agentuuri poolt määratud tähtajaks.

1. Kaheteistkümne kuu jooksul alates artikli 
66 lõikes 3 osutatud avaldamiskuupäevast 
koostab sotsiaal-majandusliku analüüsi 
komitee soovitatud piirangute kohta oma 
arvamuse, mis põhineb toimiku asjaomaste 
osade ja piirangutega seotud sotsiaal-
majanduslike mõjude arvessevõtmisel.
Komitee koostab arvamuse eelnõu 
soovitatud piirangute ja sotsiaal-majanduslike 
mõjude kohta, võttes analüüside või teabe 
olemasolul neid arvesse vastavalt artikli 66 
lõike 3 punktile b. Agentuur avaldab 
arvamuse eelnõu viivitamata oma võrgulehel, 
võttes arvesse tootele omast juurutamisaega 
ja tootmistsükleid. Agentuur kutsub 
huvitatud isikuid üles esitama arvamuse 
eelnõu kohta märkusi agentuuri poolt 
määratud tähtajaks.

Justification

Timing of restriction/authorisation needs to take account of lead-times and product cycles 
that are application-specific. For some uses, legal limitations on substance use may be 
possible early, while more time is required for others given the lead-times and product cycles.
So as to limit the cost and maximise benefits, decisions must take these factors into account.

Muudatusettepanek 225
Artikli 69 lõige 2

2. Agentuur avaldab kahe komitee 
arvamused viivitamata oma võrgulehel.

2. Säilitades konfidentsiaalsuse vastavalt 
artiklile 116, avaldab agentuur kahe komitee 
arvamused viivitamata oma võrgulehel.

Justification

Article 116 also applies here.

Muudatusettepanek 226
Artikli 70 lõige 2
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2. Lõplik otsus võetakse vastu vastavalt 
artikli 130 lõikes 3 osutatud menetlusele.

2. Lõplik otsus võetakse vastu vastavalt 
artikli 130 lõikes 3 osutatud menetlusele, 
võttes arvesse tootele omast juurutamisaega 
ja tootmistsükleid..

Justification

Timing of restriction/authorisation needs to take account of lead-times and product cycles 
that are application-specific. For some uses, legal limitations on substance use may be 
possible early, while more time is required for others given the lead-times and product cycles.
So as to limit the cost and maximise benefits, decisions must take these factors into account.

Muudatusettepanek 227
Artikkel 71 a (uus)

Artikkel 71a 
Agentuuri ülesanded

Agentuur vastutab REACH menetluse 
üldise haldamise eest.

Justification

Entrusting the Agency with the full management of the REACH process will make REACH 
more workable and facilitate harmonised implementation in an independent transparent 
process.

Muudatusettepanek 228
Artikkel 71 b (uus)

Artikkel 71 b 
Rahvusvahelised ülesanded

Agentuur annab kõik endast sõltuva 
REACH standardite rahvusvahelise 
tunnustamise edendamiseks ning võtab 
samal määral arvesse teiste rahvusvaheliste 
institutsioonide poolt välja töötatud 
standardeid, kui on veendunud niisuguste 
standardite võimest tagada keskkonna ja 
inimese tervise kaitse.

Justification
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It is important that producers and importers that have already registered under other 
international organisations standards have minimum bureaucratic and financial extra costs 
in order to comply with REACH. It is vital that EU producers are not susceptible to unfair 
competition from 'REACH-free' areas.

Muudatusettepanek 229
Artikli 72 lõike 1 punkt e

e) liikmesriikide komitee, mis vastutab 
lahkarvamuste lahendamise eest seoses 
liikmesriikide poolt VI jaotise alusel esitatud 
otsuse eelnõudega ning agentuuri arvamuste 
koostamise eest X jaotise alusel esitatavate 
liigitamis- ja märgistamisettepanekute
kohta ning niisuguste väga kõrge 
riskiteguriga ainete määratlemisettepanekute 
kohta, mille suhtes kohaldatakse loa 
taotlemise menetlust VII jaotise alusel;

e) liikmesriikide komitee, mis vastutab 
lahkarvamuste lahendamise eest seoses 
agentuuri poolt VI jaotise alusel esitatud 
otsuse eelnõudega ning agentuuri arvamuste 
koostamise eest väga kõrge riskiteguriga 
ainete määratlemisettepanekute kohta, mille 
suhtes kohaldatakse loa taotlemise menetlust 
VII jaotise alusel;

Justification

In line with amendments under Title VI.

Muudatusettepanek 230
Artikli 73 lõige 1

1. Agentuur annab liikmesriikidele ja 
ühenduse asutustele parimat võimalikku 
teaduslikku ja tehnilist nõu niisugustes 
kemikaale puudutavates küsimustes, mis 
kuuluvad tema töövaldkonda ning mis 
suunatakse agentuurile vastavalt käesoleva 
määruse sätetele.

1. Agentuur annab liikmesriikidele ja 
ühenduse asutustele parimat võimalikku 
teaduslikku ja tehnilist nõu niisugustes 
kemikaale puudutavates küsimustes, mis 
kuuluvad tema töövaldkonda ning mis 
suunatakse agentuurile vastavalt käesoleva 
määruse sätetele. Määruses ettenähtud 
juhtudel langetab agentuur õiguslikult 
siduvaid otsuseid.

Justification

This addition serves to clarify the Agency’s role as a decision-taking body.

Muudatusettepanek 231
Artikli 73 lõige 1 a (uus)
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1a. Registreerimiseelsel perioodil peab 
agentuur:
a) võimaldama sarnaste ainete tootjatel 
üksteisest teada anda, et koos 
registreerimist korraldada;

(b) tegema kõik olemasoleva 
mittekonfidentsiaalse teabe ainete kohta 
üldsusele kättesaadavaks (seda peaks 
tegema agentuur koostöös olemasolevate 
asutuste, liikmesriikide ja 
tööstusorganisatsioonidega). Selline teave 
peaks lihtsustama registreerijate (eelkõige 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete) 
registreerimismenetlusi;

(c) koostama ainete 
registreerimis/hindamiskava, mis sisaldaks 
riskiga kokkupuute määra; tootja/importija 
peaks ained liigitama kolme üldisemasse 
rühma (suur, keskmine ja väike risk) ning 
kõige ohtlikumaid aineid tuleks käsitleda 
prioriteetsena (enam kui 1000 tonni ja 
CMR 1&2). Agentuur võib tootja/importija 
liigituse tagasi lükata.

d)Selle etapi lõpus peaks agentuur 
avaldama lõpliku nimekirja ainetest, mis 
REACH reguleerimisvaldkonnast on välja 
arvatud. Kõik ained, mis hetkel 
teadaolevalt tervist ja keskkonda ei ohusta, 
tuleks kanda eraldite nimekirja, näiteks 
paberitööstuses kasutatav tselluloos, 
ringlusse võetavad materjalid, teatud 
maagid jne. Erandina käsitletavate ainete 
nimekirja tuleks teadmisete suurenedes aeg-
ajalt täiendada.

Justification

It is important to reduce useless bureaucracy, foster agreements between 
companies/registering agents, reduce costs of registration and safeguard the interests of 
SMEs. (OSOR seems to be a positive contribution but the details of the proposal and the 
solutions to its confidentiality problems are still unknown.)
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Muudatusettepanek 232
Artikli 73 lõike 2 punkt f

f) annab tehnilisi ja teaduslikke suuniseid 
ning vahendeid, kui see on käesoleva 
määruse rakendamiseks vajalik, eelkõige 
eesmärgiga abistada tööstusettevõtteid ja 
eriti väikesi ja keskmise suurusega 
ettevõtteid (VKE) kemikaaliohutuse 
aruannete väljatöötamisel;

f) annab tehnilisi ja teaduslikke suuniseid 
ning vahendeid, kui see on käesoleva 
määruse rakendamiseks vajalik, eelkõige 
eesmärgiga abistada tööstusettevõtteid ja 
eriti väikesi ja keskmise suurusega 
ettevõtteid (VKE) kemikaaliohutuse 
aruannete väljatöötamisel ning etendab 
ettevõtjate, eriti VKEde jaoks teabepunkti 
rolli;

Justification

The Agency should also establish a helpdesk, in particular for SMEs.

Muudatusettepanek 233
Artikli 73 lõike 2 punkti i a (uus)

(ia) tooteliikide põhjal suuniste 
väljatöötamine artiklis 6 sätestatud 
kohustuste järk-järguliseks täitmiseks.

Justification

The Agency should take charge of the development of product-specific guidelines. In the free 
market economy, several best practice models already exist which can serve as a basis for the 
sector-specific guidelines. The guidelines should lay down how authorised chemicals are to 
be used in the various product categories. An overview of best practice models in the 
management of the supply chain should also be provided and it should be indicated how the 
authorised chemicals are to be notified.

Muudatusettepanek 234
Artikli 73 lõike 2 punkti i b (uus)
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i b) otsuse tegemine esimesse, ohtlikeks 
aineteks määratletud ainete rühma 
kuuluvaid aineid sisaldavaid tooteid 
Euroopa Liitu eksportivate arengumaade 
kindlakstegemise kohta. Niisuguste 
eksportivate arenguriikidega tuleb koheselt 
ühendust võtta ja ennekõike tagada neile 
samasugune abi nagu Euroopa riikidele.
Arenguriikide puhul tuleb leida 
alternatiive, pakkuda neile Euroopa Liidu 
tehnilist abi ning jagada nendega 
omandatud teadmisi.

Justification

The EU and its Member States must proactively approach developing countries which face 
difficulties and guarantee them the same assistance as European countries receive.

Muudatusettepanek 235
Artikli 73 lõike 2 punkt i c (uus)

i.c) koostöö tegemine tööstussektori ja teiste 
osalistega, et määratleda tooteliigid ja 
kemikaalide, mis vastavad REACH artiklis 
54 punktides a-e viidatud kriteeriumitele 
või mis on määratletud vastavalt artikli 54 
punktile f, ja nende kasutus, ning 
tootekategooriate väljatöötamine artiklis 6 
sätestatud kohustuste järk-järguliseks 
täitmiseks mõeldud suuniste põhjal.

Justification

It is necessary that the Agency should take the lead in developing product-specific guidance 
and that such work should be based on a stakeholder approach. There are currently a number 
of good industry and individual company based practices which can provide a basis for the 
debate and development of the sector-specific guidance. The guidance notes should ideally 
identify how authorised chemicals are used in the product category, give an overview of best 
practice in supply chain management, explain how to notify the authorised chemicals and 
look at characteristics of consumer use and disposal.

Muudatusettepanek 236
Artikli 73 lõike 2 punkt i d (uus)
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i d) tarbijaohutuse teavitamiskeskuse 
loomine ja ülevalpidamine;
tsentraliseeritud ja koordineeritud allika 
rajamine keemiliste ainete ja valmististe 
ohutut kasutamist käsitleva teabe 
edastamiseks; teadmise jagamise 
hõlbustamine ohutegurite, ohu ja ohutu 
kasutamise heade tavade kohta.

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 manage their 
risk safely and effectively when using a product containing chemicals.

Muudatusettepanek 237
Artikli 85 lõige 1

1. Apellatsiooninõukogu koosneb esimehest 
ja kahest liikmest.

1. Apellatsiooninõukogu koosneb esimehest, 
kellele on liikmesriigis omistatud 
kohtuniku kvalifikatsioon, ja kahest 
liikmest.

Justification

In view of the scope of the Board of Appeal’s tasks, its Chairman must be a judge.

Muudatusettepanek 238
Artikkel 95

Artikli 93 lõike 1 punktis b nimetatud lõivude 
struktuuri ja suuruse määrab haldusnõukogu 
ning need avalikustatakse.

Artikli 93 lõike 1 punktis b nimetatud lõivude 
struktuuri ja suuruse määrab haldusnõukogu 
ning need avalikustatakse. Lõivud katavad 
üksnes registreerimise tegelikke kulusid.

Justification

The fees should be reasonable and should correspond to the actual costs of registration. They 
should not be a tool for financing the exercise of public authority.

Muudatusettepanek 239
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Artikkel 109

Kohaldamisala välja jäetud

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.

Justification

It is unnecessary to draw up a separate classification and labelling inventory, since 
classification and labelling will be part of the registration or core information process. This 
information will be contained in a database which the Agency will establish and maintain, 
under Article 73. An additional obligation to provide data for this inventory will place an 
unnecessary burden on producers and importers, without any gain of additional information.

Muudatusettepanek 240
Artikkel 110

Agentuuri teavitamise kohustus välja jäetud 

1. Importija või tootja või importijate või 
tootjate rühm, kes viib turule artikli 109 
kohaldamisalasse kuuluva aine, peab 
esitama agentuurile järgneva teabe selle 
lisamiseks nimistusse vastavalt artiklile 
111, kui seda pole registreerimise osana 
juba esitatud:
a) aine(te) turule viimise eest vastutava 
tootja või importija andmed;

b) IV lisa 2.osas sätestatud aine(te) 
määratluse;
c) direktiivi 67/548/EMÜ artiklite 4 ja 6 
rakendamisest tulenev aine(te) ohtlikkuse 
liigituse;
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d) direktiivi 67/548/EMÜ artiklite 23, 24 ja 
25 rakendamisest tuleneva aine(te) 
ohtlikkuse märgistuse;

e) konkreetsed kontsentratsioonide 
piirmäärad, kui need on kohaldatavad, 
mille aluseks on direktiivi 67/548/EMÜ
artikli 4 lõike 4 ja direktiivi 1999/45/EÜ
artiklite 4–7 rakendamine.

2. Kõnealuse teabe esitamisel kasutab 
tootja või importija artiklis 108 sätestatud 
vormi.
3. Kui lõikes 1 sätestatud kohustuse 
tulemusena tehakse nimistusse sama aine 
kohta erinevad kanded, teevad teavitajad ja 
registreerijad kõik, et jõuda kokkuleppele} 
nimistusse kooskõlastatud kande tegemise 
osas.

4. Teavitaja(d) peavad lõikes 1 sätestatud 
teavet ajakohastama, kui:

a) ilmneb uus teaduslik või tehniline teave, 
millest tulenevalt muutub aine liigitus ja 
märgistus;

b) teavitajad ja registreerijad, kes on ühe 
aine kohta teinud erinevaid kandeid, 
jõuavad kokkuleppele kooskõlastatud 
kande osas vastavalt lõikele 3.

Muudatusettepanek 241
Artikkel 111

Liigitus- ja märgistusnimistu välja jäetud
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1. 1. Agentuur loob ja haldab andmebaasi 
vormis liigitus- ja märgistusnimistut, kuhu 
kantakse artikli 110 lõikes 1 viidatud teave, 
kaasa arvatud nii artikli 110 lõike 1 alusel 
teatavaks tehtud teave kui 
registreerimistaotluse osana esitatud teave.
Artikli 116 lõikes 1 määratletud 
andmebaasis sisalduv mittesalajane teave 
on üldkasutatav. Agentuur tagab 
teavitajatele ja registreerijatele, kes on 
vastava aine kohta teavet esitanud, 
juurdepääsu kõikide nimistu ainete 
muudele andmetele.

Agentuur ajakohastab nimistu andmeid 
vastavalt artikli 110 lõikele 4 ajakohastatud 
teabe laekumisel.

2. 2. Lisaks lõikes 1 nimetatud teabele 
registreerib agentuur, kui see on 
asjakohane, iga kande osas järgmist teavet:

a) kas kande osas on ühenduse tasandil 
direktiivi 67/548/EMÜ I lisasse kandmise 
kaudu olemas ühtlustatud liigitus ja 
märgistus;

b) kas tegemist on kahe või enama teataja 
või registreerija vahel kooskõlastatud 
kandega;
c) vastav(ad) registreerimisnumber 
(registreerimisnumbrid), kui see (need) on 
olemas.

Muudatusettepanek 242
Artikkel 112

Liigituse ja märgistuse ühtlustamine välja jäetud
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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.
2. Liikmesriikide komitee koostab 
ettepaneku osas arvamuse, andes 
asjaomastele pooltele võimaluse märkuste 
tegemiseks. Agentuur edastab kõnealuse 
arvamuse koos kõikide märkustega 
komisjonile, mis võtab vastu otsuse 
vastavalt direktiivi 67/548/EMÜ artikli 4 
lõikele 3.

Muudatusettepanek 243
Artikkel 113

Üleminekukord välja jäetud

Artiklis 110 sätestatud kohustusi 
kohaldatakse alates artikli 21 lõikes 1 
sätestatud tähtajast.

Muudatusettepanek 244
Artikli 114 lõige 1



AD\576536ET.doc 107/112 PE 357.691v03-00
Freelance-tõlge

ET

1. Liikmesriigid esitavad iga kümne aasta 
järel komisjonile aruande käesoleva määruse 
rakendamise kohta oma territooriumidel, 
kaasa arvatud hindamist ja jõustamist 
puudutavad osad artiklis 108 sätestatud 
vormis.

1. Liikmesriigid esitavad iga kolme aasta 
järel komisjonile aruande käesoleva määruse 
rakendamise kohta oma territooriumil, kaasa 
arvatud hindamist ja jõustamist puudutavad 
osad artiklis 108 sätestatud vormis.
Aruanded peavad sisaldama ka andmeid 
tarvitusele võetud järelevalve- ja 
kontrollimeetmete, tuvastatud rikkumiste ja 
nende eest karistamise ning määruse 
rakendamisega seotud probleemide kohta.

Esimene aruanne tuleb siiski esitada viis
aastat pärast käesoleva määruse jõustumist.

Esimene aruanne tuleb siiski esitada kaks
aastat pärast käesoleva määruse jõustumist.

Justification

If the Regulation is to be implemented uniformly, the Member States must report at much 
shorter intervals. This is the only way that deficiencies can be corrected at an early stage.
There should also be minimum requirements for the content of reports, to ensure their quality.

Muudatusettepanek 245
Artikli 114 lõige 2

2. Agentuur esitab iga kümne aasta järel 
komisjonile aruande käesoleva määruse 
rakendamise kohtaääruse toimimise ja selle 
tulemuste kohta.

2. Agentuur esitab iga kolme aasta järel 
komisjonile aruande käesoleva määruse 
rakendamise kohta.

Esimene aruanne tuleb siiski esitada viis
aastat pärast artikli 131 lõikes 2 sätestatud 
teatamiskuupäeva.

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

Justification

If the Regulation is to be implemented uniformly, the Member States must report at much 
shorter intervals. This is the only way that deficiencies can be corrected at an early stage.

Muudatusettepanek 246
Artikli 114 lõige 3

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

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

Justification

Since the Regulation is intended to establish uniformity, ten-yearly reporting periods are too 
long.

Muudatusettepanek 247
Artikkel 115 a (uus)

Artikkel 115 a 

Üldsuse juurdepääs teabele
1. Laiatarbekaubaks mõeldud valmististe 
tootjad või niisuguste valmististe 
turuleviijad teevad kättesaadavaks teabe, 
mis määratleb tavakasutustingimustes või 
mõistliku kasutuse tingimustes avalduvad 
ohud hästiloetava märgistuse kaudu, mida 
vajadusel täiendatakse teabe edastamisega 
teiste kommunikatsioonikanalite, näiteks 
võrgulehtede, vahendusel.

2. Direktiivid 1999/45/EÜ1 ja 
1967/548/EMÜ muudetakse vastavalt.

3. Töötatakse välja spetsiaalne märgistus 
“Vastab REACH nõuetele”, et anda 
tarbijatele valikuvabadus. Sellise märgiga 
tähistatkse need ELis toodetud ja ELi 
imporditud tooted, mis on kooskõlas 
kõikide REACH nõuetega.

________________________________
1 EÜT L 6, 12.1.1999, lk 3.

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 product containing chemicals. Information should be given in a 
comprehensive consumer-friendly method.
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Muudatusettepanek 248
Artikli 116 lõige 1

1. Konfidentsiaalseks ei loeta järgmist teavet: 1. Konfidentsiaalseks ei loeta järgmist teavet, 
kui tootja või importija ei väida konkreetsel 
juhul vastupidist:

Justification

It must be permissible in individual cases to make exceptions to the rule that certain 
information is not confidential. In these exceptional cases, the manufacturer or importer must 
have the option of giving reasons to justify confidential treatment even for the information 
listed at Article 116(1).

Muudatusettepanek 249
Artikli 116 lõike 1 punkt a

a) aine kaubanime(kaubanimesid); välja jäetud

Justification

The trade name of a substance could constitute sensitive information where other market 
players were concerned, since it might enable market dealings between manufacturers and 
customers to be deduced. This information should be classed as confidential under paragraph 
2. 

Muudatusettepanek 250
Artikli 116 lõike 1 punkt b

b) IUPAC-i nomenklatuurile vastavat 
nimetust ainete puhul, mis on ohtlikud 
direktiivi 67/548/EMÜ tähenduses;

b) IUPAC-i nomenklatuurile vastavat 
nimetust ainete puhul, mis on ohtlikud 
direktiivi 67/548/EMÜ tähenduses; välja 
arvatud juhul, kui kohaldatakse käesoleva 
määruse lisa I a või direktiivi 1999/45/EÜ1

artikli 15 teistsuguseid sätteid;
________________

EÜT L 200, 30.7.1999, lk 1.

Justification
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Consistency with the requirements of the safety data sheet and existing rules on classification 
and labelling.

Muudatusettepanek 251
Artikli 116 lõike 1 punkt c

c) kui see on kohaldatav, siis aine EINECS-i 
loetelu järgset nimetust;

c) kui see on kohaldatav, siis aine EINECSi 
loetelu järgset nimetust, kui tegemist on 
ohtliku ainega direktiivi 67/548/EMÜ1

tähenduses; välja arvatud juhul, kui 
kohaldatakse käesoleva määruse lisa I a 
või direktiivi 1999/45/EÜ2 artikli 15 
teistsuguseid sätteid;

___________________
1 EÜT P 196, 16.8.1967, lk 1.

2 EÜT L 200, 30.7.1999, lk 1.

Muudatusettepanek 252
Artikli 116 lõike 1 punkt f

f) vastavalt I lisale kindlaks määratud mis 
tahes tuletatud mittetoimivat taset (DNEC) 
või arvutuslikku mittetoimivat sisaldust 
(PNEC);

välja jäetud

Justification

The existing law does not provide for disclosure of Dnel values. Deriving these values is 
expensive and the information should not be made accessible to competitors without due 
consideration (Art. 115).

Muudatusettepanek 253
Artikli 116 lõike 1 punkt i a (uus)

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

välja jäetud
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Justification

The safety data sheet often contains information intended only for the direct customer, such 
as detailed indications regarding use. These indications must absolutely be treated as 
confidential under Article 116(2).

Muudatusettepanek 254
Artikli 116 lõike 2 punkt -a (uus)

-a) registreerija ning teiste teavitajate nimi 
ja aadress;

Justification

Manufacturers, importers, and downstream users will almost invariably make a declaration 
under Article 115(2). The amendment proposed would avoid that expenditure of effort.

Muudatusettepanek 255
Artikli 116 lõike 2 punkt d

d) sidemeid tootja või importija ja tema 
tootmisahela järgmise etapi kasutajate vahel.

d) sidemeid tootja või importija ja tema 
tootmisahela järgmise etapi kasutajate vahel
ja seda nii teabeahela eelmise kui ka 
järgmise etapi suhtes ja ahela kõikide 
osaliste vahel.

Justification

The proposal is not quite clear with regard to the duty of confidentiality between all actors in 
the information chain.

Muudatusettepanek 256
Artikli 120 lõige 1
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1. Liikmesriikide pädevad asutused 
teavitavad elanikkonda ainetega kaasnevatest 
riskidest, kui seda peetakse inimeste tervise 
või keskkonna kaitsmise seisukohast 
vajalikuks.

Vastavalt agentuuri poolt välja 
töötatavatele juhistele teavitavad 
liikmesriikide pädevad asutused elanikkonda 
ainetega kaasnevatest riskidest, kui seda 
peetakse inimeste tervise või keskkonna 
kaitsmise seisukohast vajalikuks.

Justification

Guidelines should be drawn up to ensure uniformity in the way the Member States’ national 
authorities inform the public.

Muudatusettepanek 257
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. See 
hõlmab eelkõige soovitusi väike- ja 
keskmise suurusega ettevõtetele, kuid mitte 
ainult, kuidas käesolevast määrusest 
tulenevaid kohustusi täita.

Justification

In particular SMEs may require special help so as to meet their obligations.

Muudatusettepanek 258
Artikli 128 lõige 2 a (uus)
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Mitte hiljem kui 24 kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumisest lisatakse II lisa 
algusesse osa, mis sätestab objektiivsed 
kriteeriumid ja nimekirja ainetest, mille 
suhtes ei kehti registreerimiskohustus ning 
mis vaadatakse ainete ja/ning ainerühmade 
registreerimiskohustuse muutmise 
seisukohast lähtuvalt teatud ajavahemike 
järgi uuesti läbi.

Justification

In particular SMEs may require special help so as to meet their obligations.

Muudatusettepanek 259
Artikli 128 lõige 2 b (uus)

Lisa II muutmine

i) Eelregistrerimise ajal lisab agentuur 
need ained, mis jäävad antud määratluse 
reguleerimisalasse.
ii) Pärast hindamist lisab agentuur 
nimekirja need ained, mis agentuuri 
hinnangul ei ohusta või ohustavad vähesel 
määral inimese tervist või keskkonda.

iii) Ettevõtted võivad taotleda vabastust 
registreerimiskohustusest, viidates 
traditsioonilisele kasutusele ja looduslikult 
esinevatele ainetele ja segudele või nende 
koostisosadele.

Justification

There is currently no definition for the substances listed in Annex II, e.g. water and ascorbic 
acid. Adding a definition clarifies the text and also makes revision possible. Although we add 
substances to Annex II during the legislative process, we are convinced that it will not be 
exhaustive. We would therefore like a revision at an early stage but also on a rolling basis 
during the process as we acquire more knowledge. Without our amendments, several 
substances will have to be registered for a long time in the future despite the fact that the 
Agency knows that those substances do not constitute a risk.

Muudatusettepanek 260
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Artikli 134 lõige 1

Direktiivid 76/769/EMÜ, 91/157/EMÜ, 
93/67/EMÜ, 93/105/EMÜ ja 2000/21/EÜ
ning määrused (EMÜ) nr 793/93 ja (EÜ) 
nr 1488/94 tühistatakse.Viiteid tühistatud 
õigusaktidele loetakse viideteks käesolevale 
määrusele.

Direktiivid 76/769/EMÜ, 91/155/EMÜ1,
91/157/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ,
2000/21/EÜ, 2002/95/EÜ2 ja 2004/37/EÜ3

ning määrused (EMÜ) nr 793/93 ja (EÜ) 
nr 1488/94 tühistatakse.

_________________
1 EÜT L 076, 22.3.1991, lk 35.

2 ELT L 037, 13.2.2003, lk 19.

3 ELT L 158, 30.4.2004, lk 50.

Justification

Duplication of rules should be avoided. The amendments to the previous articles make it 
possible to dispense with the above directives and regulations.

Muudatusettepanek 261
Artikkel 135 a (uus)

Artikkel 135a
Direktiivi 1998/24/EÜ muutmine

Direktiivi 98/24/EÜ1 artikli 1 lõiget 2 
täiendatakse järgmiselt:

direktiivi nõuded ei kehti, kui on tegemist 
kohustustega määruse (EÜ) nr xxx 
[REACH] tähenduses.

_____________________
1 EÜT L 131, 5.5.1998, lk 11. 

Justification

To clarify the fact that REACH takes priority and avoid duplication.

Muudatusettepanek 262
Artikkel 135 b (uus)
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Artikkel 135b

Direktiivi 2004/37/EÜ muutmine

Direktiivi 2004/37/EÜ1 artiklit 1 
täiendatakse lõikega 5 järgmiselt:

direktiivi nõuded ei kehti, kui selle kohta 
on olemas kohustused määruse (EÜ) nr 
xxx [REACH] tähenduses.

___________________
1 ELT L 158, 30.4.2004, lk 50. 

Justification

To clarify the fact that REACH takes priority and avoid duplication.

Muudatusettepanek 263
Artikkel 135 c (uus)

Artikkel 135 c
Direktiivi 89/106/EMÜ muutmine

Direktiivi 89/106/EMÜ1 artikli 1 lõiget 1 
täiendatakse järgmiselt:

ehitustoodete kohta ei kehti käesoleva 
direktiivi olulised nõuded hügieeni, 
tervishoiu ja keskkonnakaitse osas, kui 
selle kohta on kehtestatud kohustused 
määruses (EÜ) nr xxx [REACH].

_________________
1 EÜT L 40, 11.2.1989, lk 12. 

Justification

To clarify the fact that REACH takes priority and avoid duplication.

Muudatusettepanek 264
Artikkel 135 d (uus)

Artikkel 135 d 
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Direktiivi 2000/53/EÜ muutmine

Direktiivi 2000/53/EÜ1 artikli 4 lõige 2 ja 
II lisa jäetakse välja.

______________________

Direktiivi 2000/53/EÜ1 artikli 4 lõige 2 ja II 
lisa jäetakse välja.

Justification

Annex XVI of the REACH Regulation lays down uniform rules on restrictions. Different 
restrictions in different texts should be avoided.

Muudatusettepanek 265
I lisa 5. pealkiri

5.1.1. Kokkupuutestsenaariumid töötatakse 
välja ühenduses valmistamise, tootja ja 
importija omakasutuse, samuti kõikide 
määratletud kasutuste jaoks.
Kokkupuutestsenaarium on tingimuste 
võrgustik, mis kirjeldab aine valmistamist või 
kasutamist selle olelustsükli vältel ning seda, 
kuidas tootjad ja importijad kontrollivad või 
soovitavad tootmisahela järgmise etapi 
kasutajatel kontrollida aine kokkupuuteid 
inimese ja keskkonnaga.
Kokkupuutestsenaariumid võivad vastavalt 
vajadusele olla väga ulatuslikud või 
konkreetsed. Kokkupuutestsenaarium 
esitatakse kemikaaliohutuse aruande vastavas 
punktis ning selle kokkuvõte esitatakse 
ohutuskaardi lisas pealkirja all, mis 
asjakohast kasutust üldiselt kirjeldab. Eeskätt 
sisaldab kokkupuutestsenaarium vastavalt 
vajadusele järgmisi kirjeldusi:

5.1.1. Kokkupuutestsenaariumid töötatakse 
välja ühenduses valmistamise, tootja ja 
importija omakasutuse, samuti kõikide artikli 
3 lõikes 25 määratletud kasutuste jaoks.
Kokkupuutestsenaarium on tingimuste 
võrgustik, mis kirjeldab aine valmistamist või 
kasutamist selle olelustsükli vältel ning seda, 
kuidas tootjad ja importijad kontrollivad või 
soovitavad tootmisahela järgmise etapi 
kasutajatel kontrollida aine kokkupuuteid 
inimese ja keskkonnaga.
Kokkupuutestsenaariume võib liigitada 
vastavalt artikli 3 lõikes 29a sätestatud 
määratlusele ja need võivad vastavalt 
vajadusele olla väga ulatuslikud või 
konkreetsed. Kokkupuutestsenaarium 
esitatakse kemikaaliohutuse aruande vastavas 
punktis ning selle kokkuvõte esitatakse 
ohutuskaardi lisas pealkirja all, mis 
asjakohast kasutust üldiselt kirjeldab. Eeskätt 
sisaldab kokkupuutestsenaarium vastavalt 
vajadusele järgmisi kirjeldusi:

Justification

The use and exposure categories are so designed as to make it possible to describe all types 
of identified uses by combining relevant constituent elements. They combine specific exposure 
situations and describe all conditions that determine exposure.
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Muudatusettepanek 266
I lisa pealkirja 5.1.1 taane 3

– riskijuhtimismeetmed, mida tootja või
importija soovitab tootmisahela järgmise 
etapi kasutajatele inimestega (sealhulgas 
töölised ja tarbijad) ja keskkonnaga 
kokkupuute vähendamiseks või vältimiseks;

– riskijuhtimismeetmed, mida tootja,
importija ja/või järgmise etapi kasutaja 
võtab inimestega (sealhulgas töölised ja 
tarbijad) ja keskkonnaga kokkupuute 
vähendamiseks või vältimiseks;

Justification
Downstream users already apply risk management measures. These need to be considered in 
the development of exposure scenarios where appropriate and in the overall risk management 
measures recommended by the manufacturer and importer of substances.

Muudatusettepanek 267
I lisa pealkiri 5.2.5 a (uus)

5.2.5a. Kokkupuute hinnangu andmist võib 
lihtsustada spetsiaalsete IT-vahendite 
kasutamisega, sealhulgas 
valdkonnaspetsiifiliste vahenditega, kui 
need on olemas.

Justification

In order to help SMEs fulfil their obligations, specific and specialised IT Tools to perform an 
exposure assessment either exist or can be developed, including sector-specific ones.

Muudatusettepanek 268
I lisa pealkiri 7, A osa lõige -1

HÕLMATAVATE KASUTUS- JA 
KOKKUPUUTEKATEGOORIATE 
KIRJELDUS 

Justification

UEC are the main instrument for the structured transfer of information on risk management 
measures, exposure target values (e.g. DNEL, PNEC) and conditions of use along the supply 
chain. They support the actors in the supply chain in their own risk assessment and in the 
establishment of a safety data sheet for the subsequent actors in the supply chain.
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Muudatusettepanek 269
I a lisa pealkiri 3.3 a (uus)

3.3a. Järgmise etapi kasutajale edastatakse 
kooskõlas artiklis 34 ja 35 sätestatud 
nõuetega teave valmististest, mis ei vasta 
lõigetes 3.2 ja 3.3 sätestatud nõuetele ja 
mille puhul kasutatud aine PNEC on alla 
500 µg/l.

Justification

A substance may be critical in use, if the downstream user has a 'weak' pre-flooder and the 
PNEC of the substance is lower than 500 µg/l. These are relevant properties of the substances 
that must be communicated to downstream users if they have to perform an exposure 
assessment and a chemical safety report in accordance with Articles 34 and 35.

Muudatusettepanek 270
I a lisa pealkirja 12.1 uus lõige järgneb esimesele lõikele

Valmististe puhul antakse käesolev teave 
iga asjakohase aine kohta valmistises ja 
valmistise enda kohta. Kui valmistise kohta 
ei ole võimalik antud teavet anda 
konkreetse väärtusena, vaid eraldi 
andmetena, edastatakse teave vastavate 
ainete ökotoksilisuse kohta kooskõlas 
käesoleva lisa 2. ja 3. pealkirja all 
sätestatuga.

Justification

In some cases, the information requested is not preparation-specific but substance-specific and 
vice versa. It should therefore be given where it is required for the substances and preparations 
by the safety datasheet in accordance with headings 2 and 3 of Annex 1a.

Muudatusettepanek 271
II lisa, uus sissejuhatav lõik

Määratlus
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Käesolevas lisas on toodud ained, mille 
suhtes ei kehti registreerimiskohustus. Lisa 
hõlmab looduslikult esinevaid aineid ja 
segusid või ühendeid, mis võivad 
niisuguseid aineid sisaldada ning millega 
seoses on teada pikaajaline kogemus, mis 
on selgelt näidanud, et antud aine ei 
kahjusta või kahjustab väga vähe tervist või 
keskkonda.

Justification

In some cases, the information requested is not preparation-specific but substance-specific and 
vice versa. It should therefore be given where it is required for the substances and preparations 
by the safety datasheet in accordance with headings 2 and 3 of Annex 1a.

Muudatusettepanek 272
II lisa

EINECSi nr Keemiline nimetus/rühm CASi 
nr

EINECSi nr Keemiline nimetus/rühm CASi 
nr

231-096-4 Iron 7439-89-6

Justification

Iron has been used for thousands of years without any evidence that iron presents risks to 
human health or the environment. Because iron is a high tonnage material, it is likely to have 
to undergo considerable testing under REACH, with the consequent use of a large number of 
laboratory animals. The cost of testing and registration of iron would significantly outweigh 
any potential benefits.

Muudatusettepanek 273
III lisa lõige 8

8. Mineraalid, maagid või looduses esinevad 
ained, kui neid ei ole tootmise ajal 
keemiliselt modifitseeritud ning kui neid 
direktiivi 67/548 kohaselt ei liigitata 
ohtlikeks.

8. Mineraalid, maagid või looduses esinevad 
ained ning materjalid, mis on nendest 
mineraloogilise protsessi (sätestatud 
nõukogu direktiiviga 2003/96/EÜ) või 
füüsilise töötlemisprotsessi teel saadud;
_______________________________
1 ELT 283, 31.10.2003, lk 51.

Justification
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If classified as dangerous according to 67/548, the registration requirement is disproportionate 
in respect of minerals, ores and substances occurring in nature. Potential risks arising from 
minerals and ores are addressed under the IPPC Directive and existing EU workplace 
legislation. Mineralogical and physical transformation processes of minerals and ores do not 
change the chemical composition. The materials derived from these processes are other mineral-
based materials and should be exempted from registration.

Muudatusettepanek 274
III lisa lõige 8 a (uus)

8a. Paberitootmiseks kasutatav tselluloos.

Justification

Pulps used for paper manufacturing are chemically inactive and as such completely harmless 
to human health and the environment. They should not be subject to registration under 
REACH.

Muudatusettepanek 275
III lisa lõige 9

Looduslik gaas, toornafta, kivisüsi. Looduslik gaas, koksigaas, kõrgahju 
ülaossa puhutav gaas, kõrgahkju alt 
juhitav hapnikku sisaldav gaas, toornafta, 
kivisüsi, koks.

Justification

The process gases are produced and used within closed systems. All transport is by pipeline 
and the gases are never encountered by the general public. Coke is a product which results 
from de-gasifying coal. In this process benzene, toluene, xylene, tar and other materials are 
extracted from coal and hence coke has fewer intrinsic hazardous properties and should 
therefore be exempted from registration. The specified gases are produced as by-products in 
coke ovens and integrated steel mills. They are used, like natural gas, oil and coal, to 
produce energy and heat. They should therefore be treated equally with the natural energy 
sources and, hence, be exempt from the obligation to register.

Muudatusettepanek 276
Lisa V punkt 6 – Toksikoloogiline teave, 1. tulba punkti 6 alapunkt -1 (uus)

-1. Äge mürgisus

– manustamine suu kaudu
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– manustamine sissehingamise teel

– manustamine naha kaudu

Justification

Data on acute toxicity constitutes THE basic toxicological information and should hence be 
included even for the low-volume substances. It plays a central role for the evaluation of 
worker safety requirements, and furthermore it is relatively inexpensive at approx. €1800 per 
substance.

Muudatusettepanek 277
Lisa V, punkt 6 – Toksikoloogiline teave, 1. tulba alapunkt 1.1a (uus)

7.1.1a. Kasvu pidurdumise katse vetikatega

Justification

The proposal only makes daphnia toxicity tests compulsory. However, this test does not allow 
even a rudimentary environmental assessment, as it provides only for studying the impacts of 
a substance on animal organisms. For assessing the impact on plant organisms as well, the 
inclusion of an algae growth inhibition test is indispensable. The cost of the test is approx. 
€5000 per substance.

Muudatusettepanek 278
V lisa punkt 7 a (uus) – Biolagundatavus

7a. Biolagundatavus

7.1 Täielik biolagundatavus

Justification

Biodegradability is indispensable for ecotoxicological assessment. Without it the impact of a 
substance on the environment cannot be assessed even if a lot of other information is
available. It is especially important for determining whether a substance fulfils the criteria of 
Annex XII, i.e. can be said to belong to the PBT/vPvB group. The cost of such a test (€4840 
per substance according to the German Government) should not be prohibitive to its 
inclusion in the basic data requirements.
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