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SHORT JUSTIFICATION

Man-made chemicals are part of modern life that allow women and their families in the 
European Union to enjoy a high level of comfort.

Increasingly, however, scientific evidence shows that many chemicals pose a threat to human 
health and the environment, as they are linked to respiratory diseases, allergies and cancer, 
often affecting especially women and children. In addition, synthetic chemicals may pollute 
and persist in the environment, spoil our freshwater, make soils unusable and accumulate in 
wildlife. Women are very concerned about the possible effects that toxic chemicals may have 
on their health, that of their families and on the environment. The evidence indicates the need 
for preventive action and for a gradual substitution of dangerous chemicals, especially where 
alternatives are available.

More than 100.000 chemicals are potentially marketed in the EU. About 30.000 of these are 
produced in quantities above one tonne and shall be regulated under REACH. Ninety-five 
percent of these substances are on the market with little or no safety data and several of these 
give rise to very high concern. While exposed to more and more chemicals, we still know 
only very little about their effects. This may particularly affect women in child-bearing age -
even for the high-production volume chemicals, we only know for 32% whether they harm 
the development of the child in the womb or not. 

Effects on women and their families
Women and their families are each affected by synthetic chemicals in their own way due to a 
different physiology. Women have more fat tissue than men, allowing for easier storage of 
bioaccumulative chemicals. The female body also changes more throughout life as women 
undergo biological stages such as pregnancy or menopause. These changes are regulated by 
the hormone system, making women more vulnerable to substances acting as endocrine 
disrupters.

Some scientists are increasingly worried about the link between exposure to chemicals and the 
development of cancer. Scientists assume that 75 % of cancers are a result of mutations 
induced by environmental factors.
Another worrying trend relating to chemicals is the decrease in male fertility. During the last 
decades, sperm counts have decreased by up to 50% in men in Europe, the US and Australia, 
a decrease suspected due to endocrine-disrupting chemicals.

Concerning the health of the most vulnerable population group, children, chemical pollution 
of the body already occurs during the earliest phases of the child’s development. Chemicals 
stored in the female body are passed on to the foetus via the placenta or after birth through 
breast milk. They may disturb its development, resulting in irreversible damage. Chemicals 
may cause adverse health effects in children at much lower levels than in adults, including 
chemicals harming the prenatal development of the child’s central nervous system, the 
immune system and the reproductive system. These effects only become visible once the child 
has reached puberty or adulthood: they can result in learning disabilities, allergies, asthma and 
even childhood cancer.
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Chemicals need to be safe
Alarmed by the situation, a group of well-known scientists organized the The Paris Appeal on 
diseases due to chemical pollution in May 2004. This panel urged lawmakers to take the 
problem of chemicals seriously and engage in preventive action such as enacting legislation 
that will close the current information gap on chemical substances. It recommends the phase 
out of the most hazardous chemicals, some of which are known to cause cancer, accumulate 
in human tissue and cannot naturally degrade, inhibit the perinatal development of the child or 
can change DNA.

The European Commission’s REACH proposal presents a unique opportunity to provide a 
high level of protection for Europe’s women, their families and the environment. REACH 
allows Europe to take the lead in ending this worldwide uncontrolled experiment with 
synthetic chemicals. It can ensure that precautionary action for the protection of human health 
and the environment is the guiding principle. Therefore, REACH needs to be supported.
However, the current draft legislation shows considerable shortcomings. This may lead to 
inadequate protection of women, their families and the environment. I am proposing the 
following changes to the draft legislation:

- Use of chemicals of very high concern must be substituted when safer alternatives are 
available

- Data requirements for low-volume chemicals need to increased 
- Imported articles must be made subject to equivalent safety standards as articles made 

in the EU
- Consumers, retailers and other downstream users must have full access to safety 

information on chemicals
- A general duty of care needs to be reintroduced

- Consumer articles containing substances subject to authorization need to be clearly 
labelled.

These changes are necessary if the EU wants to achieve the target adopted at the 2002 World 
Summit for Sustainable Development that “by 2020 chemicals are used and produced in ways 
that lead to the minimization of significant adverse effects on human health and the 
environment”. These changes can contribute to protecting women against the negative effects 
of hazardous chemicals, giving their children a toxic-free start into life.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval keskkonna-, 
rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud:
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Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Õiguslik alus

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artiklit 95;

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artiklit 95 ja 
artikli 175 lõiget 1 seoses VII jaotisega 
(lubade andmine) ja VIII jaotisega 
(piirangud);

Justification
The Regulation is based on Article 95 which concerns the internal market. The primary 
objective of the titles on authorisation and restriction of the Regulation is to protect the 
environment, therefore the appropriate legal base for them is Article 175(1) of the Treaty.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 2 a (uus)

2 a) Määruse teatud osade peamine 
eesmärk on tagada keskkonnakaitse kõrge 
tase ning artikli 175 lõige 1 annab selleks 
õigusliku aluse.

Justification
Article 175 (1) which concerns environmental protection is added as a legal base and this 
needs to be reflected also in the recitals.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 2 b (uus)

2 b) Sarnaselt meestele koguneb naiste 
kehasse elu jooksul sünteetilisi kemikaale 
ja rasestumise ajaks on kehasse kogunenud 
juba mitmeid soovimatuid kemikaale, mis 
avaldavad mõju lootele.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 4

  
1 ELTs seni avaldamata.
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4) Siseturu terviklikkuse säilitamiseks ja 
inimeste, eriti töötajate tervise ning 
keskkonna kaitse tagamiseks tuleb tagada, et 
ühenduses toodetud ained vastavad 
ühenduse seadustele isegi nende ekspordi
korral.

4) Siseturu terviklikkuse säilitamiseks ja 
inimeste, eriti töötajate ja muude ohualdiste 
elanikkonnarühmade tervise ning 
keskkonna kaitse tagamiseks tuleb tagada, et 
ühenduses toodetud ained vastavad 
ühenduse seadustele isegi nende ekspordi 
korral.

Justification

The European Parliament considered that ´protecting the health of children against 
environment-related diseases is an essential investment with a view to ensuring adequate 
human and economic development´ (Paulsen Report on European Environment and Health 
Strategy) and asked for specific restrictions on chemicals for high-risk sections of the 
population (Ries report on European Environment and Health Action Plan) . REACH should 
not just be seen as a special opportunity to protect the health of workers, but also those that 
are most vulnerable to chemical exposure.

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 5

Nelja peamise ühenduses kemikaale 
käsitleva õigusakti toimimise hindamisel 
(nõukogu 27. juuni 1967. aasta direktiiv 
67/548/EMÜ ohtlike ainete liigitamist, 
pakendamist ja märgistamist käsitlevate 
õigusnormide ühtlustamise kohta, 
nõukogu 7. juuni 1988. aasta direktiiv 
88/379/EMÜ ohtlike valmististe 
liigitamist, pakendamist ja märgistamist 
käsitlevate liikmesriikide õigusnormide 
ühtlustamise kohta (vahepeal asendatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. mai 
1999. aasta direktiiviga 1999/45/EÜ 
ohtlike valmististe liigitamist, 
pakendamist ja märgistamist käsitlevate 
liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise 
kohta), nõukogu 23. märtsi 1993. aasta 
määrus (EMÜ) nr 793/93 olemasolevate 
ainetega seotud riskide hindamise ja 
juhtimise kohta ning nõukogu 27. juuli 
1976. aasta direktiiv 76/769/EMÜ 
liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise 
kohta seoses teatavate ohtlike ainete ja 
valmististe turustamise ja kasutamise 
piirangutega ) tuvastati kemikaale 
käsitlevate ühenduse õigusaktide 

Nelja peamise ühenduses kemikaale 
käsitleva õigusakti toimimise hindamisel 
(nõukogu 27. juuni 1967. aasta direktiiv 
67/548/EMÜ ohtlike ainete liigitamist, 
pakendamist ja märgistamist käsitlevate 
õigusnormide ühtlustamise kohta, 
nõukogu 7. juuni 1988. aasta direktiiv 
88/379/EMÜ ohtlike valmististe 
liigitamist, pakendamist ja märgistamist 
käsitlevate liikmesriikide õigusnormide 
ühtlustamise kohta (vahepeal asendatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. mai 
1999. aasta direktiiviga 1999/45/EÜ 
ohtlike valmististe liigitamist, 
pakendamist ja märgistamist käsitlevate 
liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise 
kohta), nõukogu 23. märtsi 1993. aasta 
määrus (EMÜ) nr 793/93 olemasolevate 
ainetega seotud riskide hindamise ja 
juhtimise kohta ning nõukogu 27. juuli 
1976. aasta direktiiv 76/769/EMÜ 
liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise 
kohta seoses teatavate ohtlike ainete ja 
valmististe turustamise ja kasutamise 
piirangutega ) tuvastati kemikaale 
käsitlevate ühenduse õigusaktide 
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toimimisega seotud probleeme, mille 
tulemuseks olid ebakõlad liikmesriikide 
õigusnormide vahel, mis mõjutasid 
otseselt siseturu toimimist antud 
valdkonnas.

toimimisega seotud probleeme, mille 
tulemuseks olid ebakõlad liikmesriikide 
õigusnormide vahel, mis mõjutasid 
otseselt siseturu toimimist antud 
valdkonnas ning suutmatus kaitsta 
asjakohaselt rahvatervist ja keskkonda.

Justification

The problems found in current legislation are not just such that they result in disparities 
between the national laws, but in particular that current legislation has failed to adequately 
protect public health and the environment against hazardous chemicals.

Muudatusettepanek 6
Põhjendus 20

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

20) Kuna tootjad ja importijad vastutavad 
oma toodete eest, on kohane rakendada 
registreerimisnõuet toodetes sisalduvate 
ohtlike ainete suhtes.

Justification
Articles represent a primary source of exposure to chemicals. The use of hazardous 
substances in articles should be subject to the registration requirements.

Muudatusettepanek 7
Põhjendus 31

31) Ühtlustatud ja lihtsa süsteemi 
tagamiseks tuleb kõik 
registreerimistaotlused esitada agentuurile.
Ühtse lähenemise ja ressursside tõhusa 
kasutamise tagamiseks peab agentuur 
teostama kõikide registreerimistaotluste 
terviklikkuse kontrolli ning võtma endale 
vastutuse kõikide registreerimistaotluste 
lõplike tagasilükkamiste eest.

31) Ühtlustatud ja lihtsa süsteemi 
tagamiseks tuleb kõik 
registreerimistaotlused esitada agentuurile.
Registreerimistaotluste esitamise 
asjakohasuse, terviklikkuse ja hea 
kvaliteedi tagamiseks tuleb enne nende 
agentuurile esitamist läbi viia sõltumatu 
audit. Agentuur peab võtma endale 
vastutuse kõikide registreerimistaotluste 
lõplike tagasilükkamiste eest.

Justification

There is currently no mandatory evaluation of the quality and content of the registration 
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dossiers, as the Agency will only check for completeness (Article 18(2)). Given that a recent 
evaluation by Competent Authorities of Member States found that only 31% of safety data 
sheets were fully accurate, it is vital that an independent audit is performed prior to the 
submission to ease the task of the Agency

Muudatusettepanek 8
Põhjendus 34 a (uus)

34 a) Ressursside parem koordineerimine 
ühenduse tasandil aitab kaasa selgroogsete 
loomadega tehtavatele katsemeetoditele 
alternatiivsete meetodite väljatöötamiseks 
vajalike teadmiste suurendamisele. Sel 
eesmärgil on oluline, et ühendus jätkab ja 
suurendab oma jõupingutusi ning võtab 
meetmeid, mis on vajalikud 
teadusuuringute edendamiseks ja uute, 
muude kui loomadega läbiviidavate 
alternatiivsete meetodite väljatöötamiseks, 
eriti seitsmenda teadusuuringute ja 
tehnoloogiaarenduse raamprogrammi 
raames.

Justification
This recalls the Community’s duty to promote alternative methods to that of animal 
experimentation, already introduced in Directive 2003/15/EC on cosmetics.

Muudatusettepanek 9
Põhjendus 41 a (uus)

41 a) Sobiva ja ühtse teabevahetussüsteemi 
väljatöötamine annab tarbijatele teavet ja 
nõuandeid, mis võimaldab keemiliste 
ainete, neid sisaldavate valmististe ning 
nende töötlemisel saadud toodete 
kasutamisega seotud riskide ohutut ja 
efektiivset haldamist. Samuti tuleb, võttes 
arvesse tarbija õigust olla teavitatud 
toodetest, mida nad kasutavad, hinnata 
võimalust pakkuda lisateavet veebilehtedel.

Justification

In order to ensure a correct information

Muudatusettepanek 10
Põhjendus 52
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52) Inimeste tervise ja keskkonnakaitse 
piisavalt kõrge taseme tagamiseks tuleb väga 
kõrge riskiteguriga omadustega aineid
käsitleda ennetaval viisil, nõudes neid 
kasutavatelt ettevõtetelt riskide piisavat 
kontrollimist kinnitavate 
tõendusmaterjalide esitamist lubasid 
väljastavale asutusele. Kui seda ei tehta, 
võib kasutuslube siiski väljastada, kui 
ettevõtted tõendavad, et aine kasutusest 
ühiskonnale tekkiv kasu kaalub üles selle 
kasutamisega seonduvad riskid ning sobivad 
alternatiivsed ained või tehnoloogiad 
puuduvad. Lube väljastav asutus peab 
sellisel juhul kontrollima ettevõtete taotluste 
alusel antud nõuete täitmist lubade andmise 
menetluse kaudu. Kuna load peavad tagama 
kõrge kaitsetaseme kogu siseturul, on 
asjakohane, et lube väljastavaks asutuseks 
on komisjon.

52) Inimeste tervise ja keskkonnakaitse, 
eelkõige ohualdiste elanikkonnarühmade 
piisavalt kõrge taseme tagamiseks tuleb väga 
kõrge riskiteguriga omadustega ained
asendada ainetega, mis ei sea ohtu inimeste 
tervist ja keskkonda. Kui seda ei tehta, võib 
väga kõrge riskiastmega ainete kasutuslube 
väljastada ainult piiratud ajavahemikeks, 
kui ettevõtted tõendavad, et aine kasutusest 
ühiskonnale tekkiv kasu kaalub üles selle 
kasutamisega seonduvad riskid ning sobivad 
alternatiivsed ained või tehnoloogiad 
puuduvad. Lube väljastav asutus peab 
sellisel juhul kontrollima ettevõtete taotluste 
alusel antud nõuete täitmist lubade andmise 
menetluse kaudu. Kuna load peavad tagama 
kõrge kaitsetaseme kogu siseturul, on 
asjakohane, et lube väljastavaks asutuseks 
on komisjon.

Justification

In order to encourage substitution rules should be clear to companies and users.

Muudatusettepanek 11
Põhjendus 79

79) Agentuuris tuleb moodustada 
apellatsiooninõukogu, et tagada seaduslik 
apelleerimis-õigus ettevõtjatele, keda 
agentuuri poolt vastuvõetud otsused 
mõjutavad.

79) Agentuuris tuleb moodustada 
apellatsiooninõukogu, et tagada seaduslik 
apelleerimisõigus kõikidele pooltele, keda 
agentuuri poolt vastuvõetud otsused 
mõjutavad.

Justification

The term 'any party with' is broader than 'economic operators'. 
Muudatusettepanek 12
Põhjendus 90 a (uus)

90 a) REACH peab võimaldama kodanikel, 
töötajatel ja tarbijatel olla kindel, et kõik 
ühenduse turule toodud tooted on ohutud 
ega kujuta, eelkõige ohualdistele 
elanikkonnarühmadele, ohtu puutuda 
kokku kemikaalide selliste koguste või 
segudega, mis seavad ohtu elanikkonna 
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tervise või keskkonna.

Justification

Products on sale should be safe for consumers. That is the guarantee REACH has to give.

Muudatusettepanek 13
Põhjendus 91 a (uus)

91 a) Komisjon peab kaaluma, kas on 
soovitav luua Euroopa kvaliteedimärk, mis 
on mõeldud nende toodete 
kindlakstegemiseks ja reklaamimiseks, 
mille tootmise iga etapp on kooskõlas 
käesolevast määrusest tulenevate nõuetega.

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 14
Põhjendus 101 a (uus)

101 a) Määrust kohaldatakse nii, et see ei 
mõjuta nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta 
ülddirektiivi 92/85/EMÜ rasedate, hiljuti 
sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate 
tööohutuse ja töötervishoiu parandamise 
meetmete kehtestamise kohta (kümnes 
üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 
16 lõike 1 tähenduses)¹ ja nõukogu 7. 
aprilli 1998. aasta eridirektiivi 98/24/EÜ 
töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta 
keemiliste mõjuritega seotud ohu eest tööl 
(neljateistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 
89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 
tähenduses)². Direktiiv 98/24/EÜ on 
jätkuvalt olulisim juriidiline vahend 
töötajate tervise ja ohutuse kaitsmisel 
keemiliste mõjuritega seotud ohu eest tööl.
Liikmesriikidelt ja sotsiaalpartneritelt 
nõutakse tungivalt direktiivi 98/24/EÜ 
tõhusaima rakendamise ja jõustamise 
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tagamist.
_________________

1. ELT L 348, 28.11.1992, lk 1.

2. ELT L 131, 5.5.1998, lk 11.

Justification

This Regulation should also take account of the general Directive on the safety and health at 
work of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding.

Muudatusettepanek 15
Artikli 1 punkt 3

Käesoleva määruse aluseks on põhimõte, et 
tootjad, importijad ja tootmisahela järgmise 
etapi kasutajad tagavad, et nad toodavad, 
viivad turule, impordivad või kasutavad 
selliseid aineid, mis ei kahjusta inimeste 
tervist või keskkonda. Määruse sätteid 
toetab ettevaatuspõhimõte.

Käesoleva määruse sätteid toetab 
ettevaatuspõhimõte.

Justification

Linked to the introduction of a new article on the "Duty of Care" (to be voted as a block).

Since up to 70,000 chemicals are potentially excluded from REACH it is important for the 
protection of human health and the environment to place a general Duty of Care on chemical 
manufacturers and downstream users to document safe use. This had been suggested in the 
draft legislative proposal submitted to the internet consultation, but has been downgraded in 
the legislative text from a legal obligation to an unenforceable principle. This amendment 
seeks to delete the mere principle, as the provision is to be reintroduced as a legally binding 
provision.

Muudatusettepanek 16
Artikkel 3 a (uus)

Artikkel 3 a
Vastutuskohustus

1. Tootjad, importijad ja tarneahela 
järgmise etapi kasutajad tagavad vajaliku 
teabe loomise ning vajalike meetmete 
võtmise, et vältida inimeste tervise või 
keskkonna kahjustamist ainete tootmise, 
importimise, või turuleviimise tagajärjel või 
puhasainete, valmististe või toodetes 
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sisalduvate ainete kasutamise tagajärjel 
mõistlikult ettenähtava kasutuse ja 
tingimuste raames.
2. Tootjad, importijad ja tarneahela 
järgmise etapi kasutajad arhiveerivad 
andmeid lõikes 1 toodud nõuetele vastavuse 
tagamiseks. Need andmed tehakse soovi 
korral kättesaadavaks pädevatele asutustele 
ja agentuurile.

Justification

Linked to the amendment deleting the principle of "Duty of Care" from art. 1 (to be voted as a 
block).

Since up to 70,000 chemicals are potentially excluded from REACH it is important for the 
protection of human health and the environment to place a general Duty of Care on chemical 
manufacturers and downstream users to document safe use. This had been foreseen in the 
draft submitted to the internet consultation, in line with what was foreseen in the White 
Paper, but has been downgraded in the legislative text from what was initially a legal 
obligation to an unenforceable principle. This amendment seeks to restore the legally binding 
provision.

Muudatusettepanek 17
Artikli 1 lõige 3 a (uus)

3 a) Määruse eesmärk on kõrge kaitstuse 
tase ja põhimõtted, et võtta tuleb 
ennetusmeetmeid ja et keskkonnakahjud 
tuleb saastaja kulul heastada nende 
tekkimise kohas.

Justification
This text is similar to that found in the Treaty establishing the European Community, Article 
174.2 which lays down the basic principles of environmental legislation. REACH is an 
important part of this legislation.

Muudatusettepanek 18
Artikli 2 lõike 2 punkt d a (uus)

d a) ühenduse keskkonnaalased õigusaktid;

Justification

REACH does not aim to harmonise the provisions concerning the protection of workers (see 
points (a), (b) and (c)) and community legislation on the transportation of dangerous 
substances. REACH provides information on substances that will support the operation of 
worker protection and transport legislation, which operate unchanged. The same is true for 
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environmental legislation which should therefore be added.

Muudatusettepanek 19
Artikli 2 lõige 2 a (uus)

2 a) Määrust kohaldatakse kõikidele 
Euroopa Liidu territooriumile 
imporditavatele ainetele, valmististele ja 
toodetele.
Määrusega ei edendata mingil moel 
Euroopa Liidus toodetud ning kolmandates 
riikides toodetud ja Euroopa Liidu 
territooriumile imporditud ainete, 
valmististe ja toodete vahelist ebavõrdsust.

Justification

The REACH system as proposed by the Commission offers a low level of protection for 
European production against unfair competition from countries outside Europe. The existing 
EU rules lay down much more strict parameters for European producers of chemical 
substances. Importers of articles into the European Union should be subject to the same rules 
as European producers. The proposed amendment calls for the establishment of a balanced 
legislative framework for both European and non-European producers.

Muudatusettepanek 20
Artikli 3 lõige 29 a (uus)

29 a) Ohualtid elanikkonnarühmad –
vastuvõtlikud inimesed, sealhulgas 
vastsündinud, imikud, lapsed, rasedad, 
imetavad emad, nõrga tervise või 
immuunpuudulikkusega inimesed, eakad, 
geneetiliselt vastuvõtlikud isikud ja muud 
riskigrupid.

Justification

A definition of vulnerable population is essential to ensure that susceptible populations are 
identified and that measures can be taken accordingly to reduce the risks and exposures to 
these populations.

Muudatusettepanek 21
Artikli 3 lõige 29 a (uus)

29 a) Väikestele ja keskmise suurusega 
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ettevõtetele kohaldatakse komisjoni 6. mai 
2003. aasta soovituses 2003/361/EÜ¹ 
määratletud definitsiooni.
_______________
1 ELT L 124, 20.5.2003, lk 36.

Justification

In the interests of correct application of the legislation it is considered necessary to insert the 
definition of ‘small and medium-sized enterprise’, since they are particularly affected by the 
procedure. This amendment is linked to the other amendments tabled to the articles contained 
in Title I: General Issues.

Muudatusettepanek 22
Artikli 5 lõige 4 a (uus)

Kõigi registreerimistaotluste puhul viiakse 
enne nende agentuurile esitamist läbi 
sõltumatu audit ning auditeerimisaruanne 
esitatakse agentuurile koos 
registreerimistaotlusega. Selline audit 
tagab taotluse täielikkuse ja kvaliteedi.
Auditi viib läbi taotluse esitajast sõltumatu 
organisatsioon, kuid kulud kannab taotleja.
Agentuur koostab juhised sellise 
kvaliteediauditi jaoks.

Justification

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

Muudatusettepanek 23
Artikkel 5 a (uus)

Artikkel 5 a
Väikeses koguses ainetest teavitamine
1. Tootja või importija, kes käitleb aastas 
10 kg kuni 1 tonni ulatuses ainekoguseid, 
esitab agentuurile teatise käideldava aine 
kohta.
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2. Aastas 10 kg kuni 1 tonni ulatuses 
käideldava aine kohta esitatud teatis peab 
sisaldama järgmist teavet agentuuri poolt 
vastavalt artiklile 108 määratletud vormis, 
kui tootja ei pea selleks tegema mis tahes 
lisakatseid:
a) tootja nimi vastavalt IV lisa 1. jaole;
b) aine määratlus vastavalt IV lisa punktile 
2.1;
c) aine liigitus;
d) olemasolev teave aine füüsikalis-
keemiliste ning inimeste tervist ja 
keskkonda mõjutavate omaduste kohta.

Justification

A simple notification requirement for substances between 10 kg and 1 tonne per year should 
be added to REACH so as to finally have an understanding about the total of existing 
substances that are actually being produced and the knowledge available on them. Under 
REACH in its current form, we would only know about ca. 30,000 substances that are 
produced in quantities above 1 tonne. However, EINECS lists more than 100,000 existing 
substances.

Muudatusettepanek 24
Artikli 6 lõige 1

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

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

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

● aine esineb nendes toodetes kogustes 
üle ühe tonni tootja või importija kohta 
aastas;

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

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

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

aine sisaldus neis toodetes või nende 
toodete homogeensetes materjalides 
ületab 0,1%.
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Justification

Articles represent a primary source of exposure to chemicals. The reference to 'article type' is 
not acceptable, as it is completely unclear (e.g. chair with arms versus chair without arms - is 
it one article type or two?). The total mass of imported articles represents the only clear 
reference, a basis also chosen for substances and preparations. To require only registration 
of hazardous substances in articles intended to be released is far too limited, as hardly any 
articles qualify for this. All hazardous substances present in articles above a certain 
concentration should be subject to registration.

Muudatusettepanek 25
Artikli 6 lõige 2

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

välja jäetud

Justification

Many articles are likely to release hazardous chemicals. However, the current REACH 
provisions on such articles are very weak - they are tantamount to saying: "if there are strong 
reasons for a restriction, then please notify us". This does not ensure adequate protection of 
human health or the environment. The condition of potential adverse affect is far too 
subjective and controversial to be useful. Articles represent a primary source of exposure to 
chemicals. The use of hazardous substances in articles should be subject to the 
registrationrequirements as given in the amendment to Article 6(1).

Muudatusettepanek 26
Artikli 6 lõige 3
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Kui lõikes 2 sätestatud tingimused on 
täidetud, sisaldab agentuuri poolt 
vastavalt artiklile 108 kindlaksmääratud 
vormis edastatav teave järgmist:
(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;
f) aine tonnaaži vahemikku, nt 1–10 
tonni, 10–100 tonni jne.

välja jäetud

Justification
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 
anotification.

Muudatusettepanek 27
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

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 28
Artikli 6 lõige 5

Lõikeid 1–4 ei kohaldata ainete suhtes, mida 
turustusahelas ülalpool asuv tegutseja on 

Lõiget 1 ei kohaldata ainete suhtes, mida 
turustusahelas ülalpool asuv tegutseja on 
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antud kasutuseks juba registreerinud. antud kasutuseks juba registreerinud.

Justification

This ensures consistency with the amendments suggesting to delete paragraphs 2, 3, and 4.

Muudatusettepanek 29
Artikli 6 lõige 6

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

Lõiget 1 hakatakse kohaldama 3 kuud pärast 
artikli 21 lõikes 3 sätestatud tähtaega.

Justification

This ensures consistency with the amendments suggesting to delete paragraphs 2, 3, and 4.

Muudatusettepanek 30
Artikli 6 lõige 7

Kõik meetmed lõigete 1–6 rakendamiseks 
võetakse vastavalt artikli 130 lõikes 3 
osutatud menetlusele.

Kõik meetmed lõigete 1–3 rakendamiseks 
võetakse vastavalt artikli 130 lõikes 3 
osutatud menetlusele.

Justification

This ensures consistency with the amendments suggesting to delete paragraphs 2, 3, and 4.

Muudatusettepanek 31
Artikkel 6 b (uus)

Artikkel 6 b
Euroopa kvaliteedimärk

… aastaks * esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande ning 
vajaduse korral õigusloomega seotud 
ettepaneku Euroopa kvaliteedimärgi 
loomise kohta, mille eesmärk on tuvastada 
ja edendada tooteid, mille tootmisprotsessi 
igas etapis on järgitud käesolevast 
määrusest lähtuvaid nõudeid.

______________
* Kaks aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist.
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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 32
Artikli 10 lõike 1 esimene lõik

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

Kui kaks või enam tootjat kavatsevad ainet 
ühenduses toota ja/või kaks või enam 
importijat kavatsevad ainet ühendusse 
importida, võivad nad registreerimiseks 
moodustada konsortsiumi. Andmete 
vahetamise kohustus kehtib nii selgroogsete 
loomadega tehtud katsete tulemusel saadud 
andmete osas kui ka kõikide 
registreerimiseks vajalike katsete osas
.

Justification

This amendment is justified by the need to simplify the registration process, especially in 
order to reduce and rationalise the costs incurred by SMEs, and aims to ensure access to 
consortia for them and their associations, not least in order to prevent the abuse of dominant 
positions.

Muudatusettepanek 33

Artikli 10 lõige 2

2. Iga registreerija, kes on konsortsiumi 
liige, maksab ainult ühe kolmandiku regist-
reerimistasust.

2. Iga registreerija, kes on konsortsiumi 
liige, maksab ainult agentuuri poolt 
kehtestatud kriteeriumidel põhineva 
proportsionaalse registreerimistasu.

Justification

The Agency should establish the criteria of proportionality for the registration fee, not least in 
order to make things easier for SMEs hard hit by the impact of the new legislation, and the 
amount of the registration fee should also be based on the size of the registrants and the 
quantities produced/imported.

Muudatusettepanek 34
Artikli 17 lõige 2
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2. Iga registreerija, kes on konsortsiumi 
liige, maksab ainult ühe kolmandiku
registreerimistasust.

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

Makstav tasu on proportsionaalne ja 
põhineb agentuuri poolt seatud 
kriteeriumitel ning selle määramisel 
võetakse arvesse ka toodetavaid või 
imporditavaid koguseid.

Justification

In order to make things easier for SMEs the Agency should also take account of the size of the 
registrants and the quantities produced/imported when setting the amount of the registration 
fee.

Muudatusettepanek 35
Artikli 21 esimese lõigu punkt a

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;

a) kantserogeenseteks, mutageenseteks või 
teratogeenseteks aineteks liigitatud järk-
järgult registrisse kantavad, 1. ja 2.
kategooria ained vastavalt direktiivile 
67/548/EMÜ või ained mis teadaolevalt 
vastavad artikli 54 punktides d, e ja f 
osutatud loamenetluse kriteeriumitele, mida 
on toodetud ühenduses või imporditud 
ühendusse vähemalt üks tonn aastas tootja 
või importija kohta vähemalt üks kord pärast 
käesoleva määruse jõustumist;

Justification

The first deadline for registration of phase-in substances as suggested under REACH applies 
to chemicals produced in quantities over 1000 tonnes and CMR substances in categories 1 
and 2. This first stage should also cover substances that are PBT or vPvB, as they are 
particularly dangerous (they are passed on to the developing embryo and can cause adverse 
health effects). As substances that are PBT or vPvB are given priority under authorisation 
(see Article 55(3), they also need to be phased into REACH early on to ensure coherence with 
authorisation.

Muudatusettepanek 36
Artikkel 31 a (uus)

Artikkel 31 a
Toodetes sisalduvatest ainetest 
teavitamise kohustus
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Tarneahela järgmise etapi kasutajad, kes 
lisavad tootesse ainet või valmistist, mille 
kohta on sisse viidud ohutuskaart, ning 
need, kes seda toodet käitlevad või 
täiendavalt töötlevad, edastavad 
ohutuskaardi kõigile toote või selle
derivaadi saajatele. Üldsus ei ole saaja.

Üldsusel on õigus paluda tootjalt või 
importijalt teavet tema toodetud või 
imporditud tootes sisalduvate ainete 
kohta. Tootja või importija vastab 15 
tööpäeva jooksul.

Justification

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

Muudatusettepanek 37
Artikli 53 lõige 2 a (uus)

2 a) XIII lisas nimetatud ainet sisaldava 
toote importimist või turuleviimist peetakse 
selle aine kasutamiseks.

Justification
The REACH proposal does not specify provisions for imported articles containing substances, 
which require authorisation. Importers of articles must have the same obligations as other 
EU producers in order to effectively protect human health and especially that of women and 
their families. A failure to rectify this would present a serious threat to health 
andenvironment protection and to the competitiveness of specific industry sectors.

Muudatusettepanek 38
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.

välja jäetud

Justification

There should be no blanket exemptions to ensure full implementation of the substitution 
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principle.

Muudatusettepanek 39
Artikli 55 lõige 2

Kasutusi või kasutuskategooriaid võib 
vabastada loa taotlemise nõudest. Selliste 
vabastuste kehtestamisel võetakse eelkõige 
arvesse järgmist:
(a) ühenduse konkreetseid olemasolevaid 
õigusakte, mis sätestavad aine kasutuse 
suhtes miinimumnõuded seoses tervise või 
keskkonna kaitsega, näiteks ohtlike 
ainetega kokkupuute piirnormid töökohal, 
heitkoguste piirnormid jne;
(b) olemasolevaid juriidilisi kohustusi 
võtta asjakohaseid tehnilisi ja 
haldusmeetmeid, et tagada aine kasutusega 
seotud tervise, ohutus- ja 
keskkonnastandardite järgimine.
Vabastused sõltuvad tingimustest.

välja jäetud

Justification

There should be no blanket exemptions to ensure full implementation of the substitution 
rinciple.

Muudatusettepanek 40
Artikli 55 lõike 4 punkt b

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

välja jäetud

Justification

There should be no blanket exemptions to ensure full implementation of the substitution 
principle.

Muudatusettepanek 41
Artikli 57 lõige 2

Luba antakse, kui aine kasutamisel selle 
XIII lisas kirjeldatud omadustest tulenev 
oht inimeste tervisele või keskkonnale on 
piisavalt kontrollitud vastavalt I lisa 
punktile 6 ja taotleja kemikaaliohutuse 

välja jäetud
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aruandes dokumenteeritud materjalile.
Komisjon ei arvesta järgmist:
a) aine heitmetest tulenevaid ohtusid 
inimeste tervisele ja keskkonnale, kui 
heitmed on pärit käitisest, millele on 
antud luba vastavalt nõukogu direktiivile 
96/61/EÜ ;
b) aine heitmetest tulenevaid ohtusid 
veekeskkonnale või selle kaudu levivaid 
ohte, kui heitmed on pärit 
punktreostusallikast, mida reguleeritakse 
eelmisele määrusele esitatud nõudega, 
millele on viidatud artikli 11 lõikes 3 ja 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 16 alusel 
vastu võetud õigusaktides;
c) ohtusid inimeste tervisele, mis tulenevad 
aine kasutamisest meditsiiniseadmes, mida 
reguleeritakse nõukogu direktiiviga 
90/385/EMÜ, nõukogu direktiiviga 
93/42/EMÜ või Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiviga 98/79/EÜ;

Justification

The authorisation requirement can only provide the high level of protection by replacing 
substances of very high concern with suitable alternative substances or technologies wherever 
possible. The alternative aim of “adequate control” of risks would allow continued use and 
release of substances of very high concern, although safer alternatives might be available.
This would significantly compromise the effectiveness of REACH regarding health and 
environmental protection.

Regulation by emission limit values is not a suitable means for dealing with chemicals of very 
high concern and cannot ensure a high degree of protection.

Muudatusettepanek 42
Artikli 57 lõike 3 sissejuhatav osa

3. Kui luba ei saa lõike 2 alusel anda, võib
selle anda juhul, kui tõendatakse, et sotsiaal-
majanduslik kasu kaalub üles aine 
kasutamisest tulenevad ohud inimeste 
tervisele või keskkonnale ning puuduvad 
sobivad alternatiivsed ained või 
tehnoloogiad. Vastav otsus võetakse vastu 

3. Luba antakse juhul, kui tõendatakse, et 
sotsiaal-majanduslik kasu kaalub üles aine 
kasutamisest tulenevad ohud inimeste 
tervisele, sealhulgas tööliste ja ohualdiste 
elanikkonnarühmade tervisele või 
keskkonnale ning puuduvad sobivad 
alternatiivsed ained või tehnoloogiad ning 
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pärast kõikide järgmiste asjaolude arvesse 
võtmist:

kui on kehtestatud meetmed kokkupuute, 
heite ja keskkonnakahjude 
minimeerimiseks. Vastav otsus võetakse 
vastu pärast kõikide järgmiste asjaolude 
arvesse võtmist:

Justification

Linked to the deletion of Article 57(2). Once it is clear that authorisations always consider the 
socio-economic justification and the availability of safer alternatives, the granting of such 
authorisations can become mandatory. Authorisations should only be granted when there is 
no safer alternative, a clear societal need for the use of the substance, and when measures to 
minimise exposure and losses to the environment are in place. The consideration of the risks 
should include the risk to workers and vulnerable populations.

Muudatusettepanek 43
Artikli 57 lõige 6

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

Lubade suhtes kehtestatakse
läbivaatamistähtaegu ja nõudeid 
asenduskava kohta ning lubade suhtes võib 
kehtestada muid tingimusi, sealhulgas 
järelevalvet puudutavaid nõudeid. Lubade 
suhtes kehtestatakse kuni viie aasta 
pikkuseid ajalisi piiranguid.

Justification

All authorisations should be time-limited, because periodic review will allow (and encourage) 
adaptation to technical progress (e.g. consideration of new information on hazards, exposure, 
socio-economic benefits and availability of alternatives). This is in line with current 
legislation on biocides and pesticides. Without regular review periods, the momentum for the 
innovation of safer alternatives will be lost. A substitution plan should be part of every 
authorisation.

Muudatusettepanek 44
Artikli 57 lõige 7

Loas määratakse kindlaks:

a) isik(ud), kellele luba antakse;
b) aine(te) määratlus;

c) kasutuse(d), mille kohta luba antakse;

Loas määratakse kindlaks:

a) isik(ud), kellele luba antakse;
b) aine(te) määratlus;

c) kasutuse(d), mille kohta luba antakse;



AD\577715ET.doc 25/35 PE 357.536v03-00

ET

c a) loa kehtivusaja kestus;
d) tingimused, mille alusel luba antakse; d) tingimused, mille alusel luba antakse;

e) läbivaatamistähtaeg; e) läbivaatamistähtaeg;
f) järelevalve kord. f) järelevalve kord;

g) asenduskava.

Justification

All authorisations should be time-limited, because periodic review will allow (and encourage) 
adaptation to technical progress (e.g. consideration of new information on hazards, exposure, 
socio-economic benefits and availability of alternatives). Without regular review periods, the 
momentum for the innovation of safer alternatives will be lost. A substitution plan should be 
part of every authorisation.

Muudatusettepanek 45
Artikli 58 lõige 1

Vastavalt artikli 57 lõikele 3 antud lube, 
mille kohta kehtivad ajalised piirangud,
käsitletakse kehtivatena kuni komisjon teeb 
otsuse uue taotluse kohta, tingimusel, et loa 
valdaja esitab uue taotluse vähemalt 18 kuud 
enne tähtaja möödumist. Uue taotluse puhul 
võib taotleja esmase taotluse kõikide osade 
uuesti esitamise asemel esitada ainult 
olemasoleva loa numbri vastavalt teisele, 
kolmandale ja neljandale lõigule. Kui loa 
valdaja ei suuda tõestada, et oht on 
adekvaatselt kontrollitud, esitab ta esmases 
taotluses sisaldunud sotsiaal-majandusliku 
analüüsi, alternatiivsete ainete ja 
tehnoloogiate analüüsi ning ajakohastatud 
asenduskava.

Lube käsitletakse kehtivatena kuni 
komisjon teeb otsuse uue taotluse kohta, 
tingimusel, et loa valdaja esitab uue 
taotluse vähemalt 18 kuud enne tähtaja 
möödumist. Uue taotluse puhul võib 
taotleja esmase taotluse kõikide osade 
uuesti esitamise asemel esitada ainult 
olemasoleva loa numbri vastavalt teisele, 
kolmandale ja neljandale lõigule.
Taotleja esitab esmases taotluses 
sisaldunud sotsiaal-majandusliku 
analüüsi, alternatiivsete ainete ja 
tehnoloogiate analüüsi ning 
ajakohastatud asenduskava.

Kui ta nüüd suudab tõestada, et risk on 
piisavalt kontrollitud, esitab ta 
ajakohastatud kemikaaliohutuse aruande.

Justification

To achieve consistency with the objective to make the authorisations time-limited and to 
implement the substitution principle.
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Muudatusettepanek 46
Artikli 58 lõike 3 teine lõik

Juhul, kui esineb tõsine ja otsene oht 
inimeste tervisele või keskkonnale, võib 
komisjon loa kuni läbivaatamiseni peatada, 
võttes seejuures arvesse proportsionaalsuse 
põhimõtet.

Juhul, kui esineb tõsine oht inimeste 
tervisele või keskkonnale, võib komisjon loa 
kuni läbivaatamiseni peatada, võttes 
seejuures arvesse proportsionaalsuse 
põhimõtet.

Justification

There are no criteria for determining a serious and immediate risk and it is therefore 
appropriate that it should be the Commission that establishes, on the basis of criteria 
commensurate with the actual circumstances, when to suspend, modify or revoke 
authorisation during the review.

Muudatusettepanek 47
Artikli 59 lõige 4

4. Loataotlus sisaldab järgmist teavet: 4. Loataotlus sisaldab järgmist teavet:

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

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

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

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

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

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

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

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

d a) XV lisa alusel koostatud sotsiaal-
majanduslikku analüüsi;
d b) alternatiivide analüüsi, mis võtab 
arvesse alternatiividega seotud riske ning 
alternatiivide tehnilist ja majanduslikku 
teostatavust koos asenduskavaga, mis 
sisaldab uurimis- ja arendustegevust ning 
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taotleja pakutud tegevuste ajakava.

Justification

To achieve consistency with the objective to make the authorisations subject to a socio-
economic analysis and the availability of alternatives. A substitution plan should be part of 
every authorisation. An application for authorisation should explicitly include the risk 
management measures.

Muudatusettepanek 48
Artikli 59 lõige 5

Taotlus võib sisaldada:
a) sotsiaal-majanduslikku analüüsi, 
mis on läbi viidud vastavalt XV lisale;
b) alternatiivsete ainete ja 
tehnoloogiate analüüsi, milles võetakse 
arvesse asendamise ohtusid ja asendamise 
tehnilist ning majanduslikku teostatavust, 
vajadusel koos asendusplaaniga, mis 
hõlmab uurimis- ja arendustegevust ning 
taotleja kavandatud tegevuste ajakava.

välja jäetud

Justification

Linked to the amendment to Article 59(4) which makes these provisions compulsory.

Muudatusettepanek 49
Artikli 59 lõige 6

Taotlus ei sisalda järgmist:
a) ohtusid inimeste tervisele ja 
keskkonnale aine heitmetest, mis on pärit 
käitisest, millele on antud luba vastavalt 
nõukogu direktiivile 96/61/EÜ;
b) aine heitmetest tulenevaid ohtusid 
veekeskkonnale või selle kaudu levivaid 
ohte, kui heitmed on pärit 
punktreostusallikast, mida reguleeritakse 
eelmisele määrusele esitatud nõudega, 
millele on viidatud artikli 11 lõikes 3 ja 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 16 alusel vastu 
võetud õigusaktides;
c) ohtusid inimeste tervisele, mis 

välja jäetud
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tulenevad aine kasutamisest 
meditsiiniseadmes, mida reguleeritakse 
nõukogu direktiividega 90/385/EMÜ, 
93/42/EMÜ ja 98/79/EÜ.

Justification

It is important to consider a wide range of uses of the chemicals concerned, in particular 
covering those pieces of legislation that do not examine the environmental impacts of 
substances, but also covering other possible sources of release and exposure. Regulation by 
emission limit values is not a suitable means for dealing with chemicals of very high concern 
and cannot ensure a high degree of protection for human health and the environment, 
particularly PBT and vPvB substances. It is important that authorisation applications do 
consider the risks in full to human health and the environment, even where emission limits 
exist

Muudatusettepanek 50
Artikkel 62

Loa valdajate kohustus Teavitamiskohustus seoses loa alusel 
kasutatavate ainetega

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

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

Kõik ained, mille kasutamiseks on 
väljastatud luba ning kõik valmistised ja 
tooted, mis sisaldavad ainet, mille 
kasutamiseks nimetatud valmististes ja 
kaupades on väljastatud luba, 
märgistatakse. Märgistusel on toodud:
a) aine nimetus;
b) aine klassifikatsioon ja vastav sümbol 
ning direktiivis 67/548/EMÜ sätestatud 
ohumärk;
c) kinnitus, et ainet kasutatakse loa 
alusel;
d) kasutus, mille jaoks ainele on antud 
luba.

Justification

The proposed obligations of holders of authorisations are not sufficient to raise the necessary 
awareness. It is essential that the many users of chemicals in the manufacturing and the 
supply chain, the general public and the waste management sector is able to obtain 
information on the use of chemicals of very high concern that are subject to authorisation.
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Muudatusettepanek 51
Artikli 65 lõige 1

Kui aine tootmisest, kasutamisest või 
turuleviimisest tuleneb lubamatu oht 
inimeste tervisele või keskkonnale, millega 
on vaja tegeleda ühenduse tasandil, 
muudetakse XVI lisa vastavalt artikli 130 
lõikes 3 osutatud menetlusele, võttes vastu 
uusi piiranguid või muutes XVI lisa 
kehtivaid piiranguid aine tootmise, 
kasutamise või turuleviimise kohta 
puhasainena, valmistise või toote koostises 
vastavalt artiklites 66–70 sätestatud 
menetlusele;

Kui aine tootmisest, kasutamisest või 
turuleviimisest tuleneb lubamatu oht 
keskkonnale või inimeste tervisele, 
sealhulgas ohuladistele 
elanikkonnarühmadele, millega on vaja 
tegeleda ühenduse tasandil, muudetakse XVI 
lisa vastavalt artikli 130 lõikes 3 osutatud 
menetlusele, võttes vastu uusi piiranguid või 
muutes XVI lisa kehtivaid piiranguid aine 
tootmise, kasutamise või turuleviimise kohta 
puhasainena, valmistise või toote koostises 
vastavalt artiklites 66–70 sätestatud 
menetlusele;

Justification

The adoption of restrictions under REACH should explicitly include consideration of the risk 
to vulnerable populations.

Muudatusettepanek 52
Artikli 70 lõige 3 (uus)

3. Kui aine on juba reguleeritud XVI lisas 
ja kui artiklis 65 sätestatud tingimused on 
täidetud, koostab komisjon XVI lisa 
muudatusettepaneku projekti kolme kuu 
jooksul alates sotsiaal-majandusliku 
analüüsi komitee arvamuse kättesaamisest 
või artikli 68 alusel kehtestatud tähtajaks, 
kui kõnealune komitee ei esita oma 
arvamust, olenevalt sellest, kumb on 
varasem.

Kui muudatusettepaneku projekt ei ole 
kooskõlas agentuuri mis tahes arvamusega, 
lisab komisjon üksikasjaliku selgituse 
erinevuste põhjuste kohta.

XVI lisas reguleerimata aine puhul esitab 
komisjon täpsustatud aja jooksul Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule XVI lisa 
muutmise ettepaneku.
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Justification

In the current Directive 76/769/EEC the European Parliament and the Council have a role in 
decisions on certain restrictions of chemicals such as prohibiting the use of phthalates in 
certain toys. This amendment aims to keep this procedure and not further increase the role of 
the Commission.

Muudatusettepanek 53
Artikli 72 lõike 1 punkt c

c) riskianalüüsi komitee, mis vastutab 
agentuuri arvamuse koostamise eest 
loataotluste, piirangute kehtestamise 
ettepanekute ja muude küsimuste kohta, mis 
tulenevad käesoleva määruse rakendamisest 
ning on seotud ohuga inimeste tervisele või 
keskkonnale;

c) riski- ja alternatiivide analüüsi komitee, 
mis vastutab agentuuri arvamuse koostamise 
eest loataotluste, piirangute kehtestamise 
ettepanekute ja muude küsimuste kohta, 
hindab alternatiivide kättesaadavust, mis 
tulenevad käesoleva määruse rakendamisest 
ning on seotud ohuga inimeste tervisele või 
keskkonnale;

Justification

Horizontal amendment - if the name and scope of the committee is changed, this needs to be 
changed throughout the whole text. This amendment reinforces the intention that decision-
making under the authorisation provisions shall always take into account the availability of 
safer alternatives.

Muudatusettepanek 54
Artikli 75 lõige 1

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

1. Haldusnõukogu koosneb neljast 
komisjoni poolt nimetatud esindajast ja 
kümnest parlamendiga konsulteerimise 
tulemusena nõukogu poolt nimetatud 
esindajast, kellest neli valitakse vastavalt 
nende kogemusele tarbijaid, ohualteid 
elanikkonnarühmi, tööstust ning väikesi ja 
keskmise suurusega ettevõtteid esindavates 
ühendustes.

Justification

The composition of the Management Board should be carefully balanced. Involvement of all 
the institutions should be guaranteed, including consultation of the European Parliament, and 
there should also definitely be members chosen on a basis of equality from among consumer 
organisations, those representing the interests of vulnerable sections of the population, 
industry (large-scale industry) and SMEs: in other words all the entities concerned by the 
impact of the legislation. The reference to vulnerable sections of the population takes its lead 
from the amendments tabled by Hiltrud Breyer, and identifies groups particularly exposed, 
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such as: babies, small children, pregnant women, nursing mothers and the elderly.

Muudatusettepanek 55
Artikli 115 lõige 1

Juurdepääs käesoleva määrusega kooskõlas 
esitatud mittesalajasele teabele antakse 
agentuuri valduses olevate dokumentide osas 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusele (EÜ) nr 1049/2001. Agentuur 
teeb selle teabe taotluse korral 
kättesaadavaks vastavalt artikli 73 lõike 2 
punktile d.

Juurdepääs käesoleva määrusega kooskõlas 
esitatud ja artiklis 116 loetlemata teabele 
antakse agentuuri valduses olevate 
dokumentide osas vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 
1049/2001. Agentuur teeb selle teabe 
taotluse korral Internetis avalikult
kättesaadavaks vastavalt artikli 73 lõike 2 
punktile d.

Justification

It needs to be clarified that Article 115 is only relevant for the "grey zone" information, the 
information which is not specifically listed in Article 116 (always non-confidential or always 
confidential). Once access is granted, this should be made publicly available in the same way 
as information that is always non-confidential.

Muudatusettepanek 56
Artikli 122 esimene lõik a (uus)

Liikmesriigid lubavad agentuuril algatada 
kontrolle ja võtta meetmeid ning agentuur 
koostab kontrollisüsteemi ühtlustamise 
suunised ja muudab selle tõhusamaks.

Justification

Management of the REACH system depends on harmonised implementation of its provisions 
throughout the common market and on an efficient system of controls. For this reason the 
Agency should be in a position to ask Member States to carry out controls or other activities.

Muudatusettepanek 57
Artikli 123 lõige 1

1. Liikmesriigid näevad ette karistussätted, 
mida kohaldatakse käesoleva määruse sätete 
rikkumise korral, ning võtavad kõik 
vajalikud meetmed nende rakendamise 
tagamiseks Ettenähtud karistused peavad 
olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Liikmesriigid edastavad 
kõnealused sätted komisjonile hiljemalt 

1. Liikmesriigid näevad agentuuri poolt 
koostatud suuniste alusel ette karistussätted, 
mida kohaldatakse käesoleva määruse sätete 
rikkumise korral, ning võtavad kõik 
vajalikud meetmed nende rakendamise 
tagamiseks Ettenähtud karistused peavad 
olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Liikmesriigid edastavad 
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kaheksateistkümne kuu möödumisel alates 
käesoleva määruse jõustumisest ja 
teavitavad komisjoni viivitamatult kõikidest 
hilisematest neid mõjutavatest muudatustest.

kõnealused sätted komisjonile ja 
agentuurile hiljemalt kaheksateistkümne 
kuu möödumisel alates käesoleva määruse 
jõustumisest ja teavitavad komisjoni 
viivitamatult kõikidest hilisematest neid 
mõjutavatest muudatustest.

Justification

Leaving the system of sanctions to the discretion of the Member States would lead to a series 
of differing sanction systems within the EU. Only harmonised sanction systems and their 
implementation will help to attain the objectives of REACH and guarantee that the sanctions 
are effective.

Muudatusettepanek 58
I lisa punkti 0.5 lõige 4

Kui tootja või importija järeldab etappide 1–
4 tulemuste põhjal, et aine või valmistis 
vastab direktiivide 67/548/EMÜ või 
1999/45/EÜ kohasele ohtlike ainete 
liigitusele või kui hindamine on näidanud, et 
tegemist on püsivate, bioakumuleeruvate ja 
mürgiste ainete või väga püsivate ja väga 
bioakumuleeruvate ainetega, hõlmab 
kemikaaliohutuse hindamine ka järgmisi 
etappe:

Kui tootja või importija järeldab etappide 1–
4 tulemuste põhjal, et aine või valmistis 
vastab direktiivide 67/548/EMÜ või 
1999/45/EÜ kohasele ohtlike ainete 
liigitusele või kui hindamine on näidanud, et 
tegemist on püsivate, bioakumuleeruvate ja 
mürgiste ainete või väga püsivate ja väga 
bioakumuleeruvate ainetega või kui esineb 
muu mõistlik põhjus muretsemiseks, 
hõlmab kemikaaliohutuse hindamine ka 
järgmisi etappe:

Justification

It is not reasonable to automatically eliminate exposure assessment and risk characterisation 
for substances, which are not classified as dangerous or which are not PBT/vPvB. For 
example exposure to high volume substances that are used locally in larger quantities may 
lead to effects in the local environment even though the substance does not meet the 
requirements for environmental classification.

Muudatusettepanek 59
I lisa punkt 1.4.1

1.4.1. 1.-3. etapi tulemuste põhjal 
määratakse kindlaks aine tuletatud 
mittetoimiva tase/tasemed, mis 
peegeldab/peegeldavad tõenäolist/tõenäolisi 
manustamisviisi/manustamisviise, 
kokkupuute kestust ja sagedust. Kui 
kokkupuutestsenaarium/ 

1.4.1. 1.–3. etapi tulemuste põhjal 
määratakse kindlaks aine tuletatud 
mittetoimiv tase/tasemed, mis 
peegeldab/peegeldavad tõenäolist/tõenäolisi 
manustamisviisi/manustamisviise, 
kokkupuute kestust ja sagedust. Kui 
kokkupuutestsenaarium/ 
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kokkupuutestsenaariumid seda 
võimaldab/võimaldavad, piisab ühest 
tuletatud mittetoimivast tasemest.
Kättesaadavaid andmeid ja 
kemikaaliohutuse aruande 5. punkti arvesse 
võttes võib aga osutuda vajalikuks kõikide 
asjakohaste inimrühmade (näiteks töölised, 
tarbijad ja nimetatud ainetega keskkonna 
kaudu kaudselt kokku puutuda võivad 
isikud) ja isegi teatavate alarühmade 
(näiteks lapsed, rasedad) ning 
kokkupuuteviiside tuletatud mittetoimivate 
tasemete tuletamine. Selle kohta tuleb 
esitada täielik põhjendus, täpsustades lisaks 
muule kasutatud andmete valikut, 
kokkupuuteviise (suu või naha kaudu, 
sissehingamise teel) ning kokkupuute kestust 
ja sagedust, mille puhul tuletatud 
mittetoimiv tase kehtib. Kui 
kokkupuuteviise on tõenäoliselt rohkem kui 
üks, määratakse tuletatud mittetoimiv tase 
iga kokkupuuteviisi kohta eraldi ning ka 
kõikide kokkupuuteviiside kohta ühiselt. Kui 
tuletatud mittetoimiv tase on kindlaks 
määratud, tuleb lisaks muule arvestada 
järgmisi tegureid:

kokkupuutestsenaariumid seda 
võimaldab/võimaldavad, piisab ühest 
tuletatud mittetoimivast tasemest.
Kättesaadavaid andmeid ja 
kemikaaliohutuse aruande 5. punkti arvesse 
võttes võib aga osutuda vajalikuks kõikide 
asjakohaste inimrühmade (näiteks töölised, 
tarbijad ja nimetatud ainetega keskkonna 
kaudu kaudselt kokku puutuda võivad 
isikud), ohualdiste elanikkonnarühmade
ning erinevate kokkupuuteviiside erinevate 
tuletatud mittetoimivate tasemete
tuvastamine. Selle kohta tuleb esitada täielik 
põhjendus, täpsustades lisaks muule 
kasutatud andmete valikut, kokkupuuteviise 
(suu või naha kaudu, sissehingamise teel) 
ning kokkupuute kestust ja sagedust, mille 
puhul tuletatud mittetoimiv tase kehtib. Kui 
kokkupuuteviise on tõenäoliselt rohkem kui 
üks, määratakse tuletatud mittetoimiv tase 
iga kokkupuuteviisi kohta eraldi ning ka 
kõikide kokkupuuteviiside kohta ühiselt. Kui 
tuletatud mittetoimiv tase on kindlaks 
määratud, tuleb lisaks muule arvestada 
järgmisi tegureid:

i) määramatus, mida lisaks muudele 
teguritele põhjustavad ka katseandmete 
varieeruvus ning liigisisesed ja 
liikidevahelised erinevused;

i) määramatus, mida lisaks muudele 
teguritele põhjustavad ka katseandmete 
varieeruvus ning liigisisesed ja 
liikidevahelised erinevused;

i i) mõju laad ja raskusaste; i i) mõju laad ja raskusaste;
i i i) inimrühm, kellele kokkupuudet 
puudutavat kvantitatiivset ja/või 
kvalitatiivset teavet kohaldatakse

i i i) inimrühm, kellele kokkupuudet 
puudutavat kvantitatiivset ja/või 
kvalitatiivset teavet kohaldatakse

i v) ohualdiste elanikkonnarühmade 
eriline vastuvõtlikkus;
v) ebatavaliste mõjude mis tahes 
avaldumisvorm, eriti kui toime ei ole 
teada või piisavalt kirjeldatud;
v i) võimalik kokkupuude muude 
kemikaalidega;

Justification

The European Parliament considered that ´protecting the health of children against 
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environment-related diseases is an essential investment with a view to ensuring adequate 
human and economic development´ (Paulsen Report on European Environment and Health 
Strategy) and asked for specific restrictions on chemicals for high-risk sections of the 
population (Ries report on European Environment and Health Action Plan) . REACH should 
always consider vulnerable populations.

Muudatusettepanek 60
V lisa punkt 7.1.1 a (uus)

VEERG 1
7.1 a) Lagunemine
7.1a.1) Biootiline
7.1a.1.1) Kerge biolagundatavus

VEERG 2
7.1 a) Registreerija teeb ettepaneku 
simulatsioonuuringute (VII lisa 
punktid 7.2.1.2–7.2.1.4) kohta või nõuab 
seda hindava liikmesriigi pädev 
ametiasutus vastavalt artiklitele 39, 40 ja 
44, kui I lisa alusel läbi viidud keemilise 
ohutuse hindamised näitavad aine 
lagunemise täiendava uurimise vajadust.
Sobiva(te) katse(te) valik sõltub ohutuse 
hindamise tulemustest.
7.1a.1.1) Uurimust ei ole vaja läbi viia 
anorgaaniliste ainete puhul.

Justification

Reintroduction of a test on biodegradability for substances between 1-10 tonnes per year in 
line with what the Commission had foreseen in its draft proposal. If this test is not 
reintroduced, a key property of very high concern would not be assessed for two thirds of the 
substances under REACH. The wording is taken directly from Annex VI. If this amendment is 
adopted, the corresponding part in Annex VI needs to be deleted.
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