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SHORT JUSTIFICATION

The REACH proposal is an important step towards creating a healthier and more 
environmentally friendly society in Europe while ensuring the competitiveness of the chemical 
industry and improving the level playing field for chemicals on the internal market.

REACH gives opportunity for a more environmental driven technological development. Today 
the market for environmental technology is growing at a rate of 5 to 20 percent per year. 
REACH will increase the knowledge about all substances and give way to new technologies, 
new substances as well as new companies. In this respect, REACH is important for reaching 
the goals of the Lisbon Agenda.

However, industry always needs to improve its performance, not least on the international 
market. A workable regulatory framework is one of the many factors which influence 
industry's competitiveness and companies´ decisions on how to develop. The simplification of 
merging numerous directives into one and to have Community rules on chemicals is benefitial 
to industry and consumers alike.

In order to simplify and strengthen the proposal, to increase its workability and to alleviate the 
costs on SMEs, your draftswoman suggests the following:

Scope 
For workability reasons the scope should be defined more narrowly:

Exemptions shall be granted for recycled materials, as these are indispensable to sustainable •
development and their use should not be restricted under REACH.
Minerals, ores and other chemically unmodified substances occurring in nature should be •
exempted, in so far as they can not classified as CMRs. Ore and concentrates are 
transported in bulk to authorised facilities already under Community rules, and thus do not 
constitute a danger to human health or the environment. 
Pulps used in paper manufacturing should be exempted, as there is no added value in •
demanding expensive testing and registration of such harmless materials.

Duty of care and information in the supply chain
A very important aspect of REACH is the dissemination of information throughout the supply 
chain to enable companies to take the best actions in order to protect human health and the 
environment.

The right for downstream users and consumers to receive relevant information about chemicals 
should be strengthened. Your draftswoman therefore suggests to introduce a general "duty of 
care" principle into REACH. Further, the consumer should always have the right to know what 
hazardous chemicals are contained in articles.
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Registration
The requirements for registration should be simplified while strengthening the degree of 
environmental protection:

For companies that already have registered a substance for some uses, the procedure for •
registering more uses for the same substance must be simplified.
The amount of required information should be based on the average of the preceding 3 •
years of production instead of on the current calendar year. This will allow the system to 
take fluctuations in production volumes into account.
The mandatory information requirements for product and process oriented R&D (PPORD) •
should be limited. During a PPORD programme, there will be no need for information 
exchange in the supply chain.
Information on acute toxicity, biodegradability and algae growth inhibition should be •
mandatory for all substances.

Substances in articles
Article 6 covers the registration of substances which are intentionally and/or unintentionally 
released from articles. As the provisions in Article 6 cover imported articles also, the phrasing 
has huge implications for trade, and nearly all trade partners have expressed concern over the 
current wording. Here indeed, the Commission proposal is ambiguous as regards awareness of 
release, reasonably foreseeable use, and assumption of adverse effects. Further, there is no 
mechanism by which the authorities can demand information without prior notification by the 
producer/importer.

Therefore, the following simplifications and improvements are suggested:
The Agency shall be empowered to request the registration of a released substance in cases •
of concern.
The conditions under which the Agency can request this registration should be risk based •
to ensure compatibility with WTO provisions.
The conditions should be in line with the conditions in the evaluation part of the proposal.•
The Agency does not need to investigate cases where information is already available at the •
Agency as a result of earlier registration.

One substance one registration (OSOR) and cost sharing 
REACH already makes sharing of animal test data mandatory, and this is warmly welcomed. 
Sharing of test data should as far as possible be the guiding principle in REACH, and steps 
should therefore be taken towards a system of "one substance one registration" where data is 
shared between all companies using the same substance. Such a system will reduce costs and 
bureaucracy and improve the quality of data as more information will be available to all 
companies. The basis could be the following model: First, a voluntary agreement is sought, if 
necessary with the assistance of an arbitration board. If such an agreement can not be found, an 
objective system of cost sharing will be used. This way all registrants will pay an equal part of 
the testing costs involved. Such a system would be transparent and secure the interest of 
parties with smaller market power (mainly SMEs). 
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Prioritisation
For some low-volume substances the costs of REACH could be high, which might result in 
withdrawal of substances from the market on economic rather than environmental grounds.

Needless to say, a solution is not to be found in relaxing the information requirements. 
However, some kind of mechanism should be built into the system in order to ensure that 
specific substances of concern can be readily identified.

Your draftswoman therefore would welcome a revised system for the low-volume substances, 
whereby a more targeted request for information will be based on the actual need. An initial 
period of data collection followed by an assessment by the Agency of the further information 
needs could be a starting point for such a system.

Role of the Agency
The Agency must have responsibility for the decision-making in all phases of REACH. Only 
this will secure a level playing field with equal treatment of all registrants and a common 
standard for protection of human health and the environment within the Community. The 
technical work associated with evaluation should still be carried out by the national competent 
authorities where the expertise exists and will remain, but the coordination and decision-
making must rest solely with the Agency. The Agency should therefore be given responsibility 
for:

Collecting and making generally available existing information on substances, especially •
from new Member States where all chemicals control has so far been carried out by the 
State;
The evaluation of testing proposals made under the registration procedure;•
Dossier and substance evaluations;•
Formulating the rolling programme and delegating tasks to the various Member State •
authorities where the actual work will be carried out.

The influence of the Member States in the decision process will be through their seat in the 
Member State Committee and within the context of the Forum.

Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)
Your draftswoman believes that the costs for SMEs can be reduced in several ways. Firstly, 
SMEs operating in markets with many producers and/or importers will benefit from the 
enhanced sharing of test data under OSOR. Secondly, SMEs operating in markets with only 
few producers and/or importers where sharing of data will not be sufficient, a mechanism for 
prioritisation would avoid unnecessary testing.

Member States could also offer financial help to SMEs in specific situations in order to 
alleviate their registration and testing costs. Under the current "de minimis" clause for State 
Aid, any support not exceeding €100.000 over a period of 3 years is allowed. Furthermore, 
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within the "block exemption" for SMEs, state aid for investment (which could also partly cover 
testing costs) is to some extent allowed.

Finally, in case REACH will prove to cause substantial problems in specific sectors and/or 
regions where many SMEs operate (for example the textiles or leather industry), a possibility 
would be to use the "Growth and Adjustment Fund" which is currently being set up under the 
new Structure and Cohesion Funds.

International aspects of REACH
REACH should constitute the first step towards a global system for testing, evaluation and 
registration of chemicals. REACH must therefore as far as possible be interlinked with other 
international programs such as the "Global HPV Portal" under which hazard information on 
High Production Volume (HPV) chemicals is made publicly available. This will both secure 
WTO compatibility and create a platform for industry, governments and NGOs to exchange 
information.

The EU should also take initiatives to bilateral agreements with third countries about mutual 
recognition of test data. Further, the non-confidential information about substances collected 
under REACH should be shared internationally. For developing countries, the EU must offer 
help to set up chemical regimes, knowledge transfer, and assistance in fulfilling the REACH 
requirements, as it is important that trade with these countries is not limited by their possible 
unability to do so.

Research
The implementation of REACH should be accompanied by a comprehensive framework to 
develop and support research into alternatives to hazardous chemicals. A good example is 
Massachusetts where an institute to conduct such research and offer the results to industry has 
been set up within the context of chemical safety legislation.

A Community program or "virtual institute" for research into sustainable technology should be 
set up, for example under the new public-private partnership "European Technology Platform 
for Sustainable Chemistry". Additional funding for this initiative should be considered in the 
discussion on the next Framework Programme for Research. 

More research is also needed in alternative test methods which can reduce animal testing and 
lower testing costs. Council Directive 86/609 regarding the protection of animals used for 
experimental purposes calls for development and validation of alternative test methods. The 
European Centre for the Validation of Alternative Methods (ECVAM) has been established in 
response to the Directive. Such initiatives need more financial support and their scope should 
be widened to include basic research.
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1 ELT C /ELTs seni avaldamata.

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Euroopa Komisjoni ettepanek1 Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1

Põhjendus 3 a (uus)

3a) ELi kemikaalidealaste õigusaktide üks 
eesmärk peab olema uute liikmesriikide 
suutlikkuse tõstmine, tagamaks tervise- ja 
keskkonnakaitse kõrge taseme. 

Muudatusettepanek 2

Põhjendus 8

8) Vastutus ainetega seonduvate riskide 
juhtimise eest lasub ettevõtetel, mis neid 
aineid toodavad, impordivad, turule viivad 
või kasutavad.

8) Vastutus ainetega seonduvate riskide 
juhtimise ja nendest riskidest teavitamise 
eest lasub ettevõtetel, mis neid aineid 
toodavad, impordivad, turule viivad või 
kasutavad. 

Teave REACHi rakendamise kohta peab 
olema hõlpsasti kättesaadav, eelkõige väga 
väikestele ettevõtetele, keda ei tohiks 
rakendamismenetlustega 
ebaproportsionaalselt karistada.

Justification

Preliminary to the introduction of "duty of care" in further amendments.

REACH should provide an opportunity to involve firms, including very small businesses, and 
not be an obstacle that excludes them.

Muudatusettepanek 3
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Põhjendus 10

10) Hindamissätetega nähakse ette 
registreerimisele järgnev tegevus, mille 
käigus kontrollitakse, kas registreerimine 
vastab käesoleva määruse nõuetele, ning 
võimaldatakse hankida lisateavet ainete 
omaduste kohta. Kui liikmesriikidel on
pärast selliste ainete kaasamist oma 
kavadesse põhjust arvata, et need on 
tervisele või keskkonnale ohtlikud, peavad 
nad neid aineid hindama.

10) Hindamissätetega nähakse ette 
registreerimisele järgnev tegevus, mille 
käigus kontrollitakse, kas registreerimine 
vastab käesoleva määruse nõuetele, ning 
võimaldatakse hankida lisateavet ainete 
omaduste kohta. Agentuur hindab neid 
aineid, kui on põhjust arvata, et need on 
tervisele või keskkonnale ohtlikud (välja 
jäetud).

Justification

Evaluation of substances should be carried out centrally by the Agency.

Muudatusettepanek 4

Põhjendus 16

16) Kogemused on näidanud, et ei ole 
asjakohane nõuda liikmesriikidelt kõikide 
keemiliste ainetega seotud ohtude hindamist.
Nimetatud kohustus tuleks seetõttu panna 
eelkõige aineid tootvatele või importivatele 
ettevõtetele, ent üksnes siis, kui nad teevad 
seda teatud mahust suuremates kogustes, et 
võimaldada neil sellega seotud koormust 
kanda. Kõnealused ettevõtted peaksid 
rakendama vajalikke riskijuhtimise meetmeid 
vastavalt oma ainete ohtude hindamisele.

16) Kogemused on näidanud, et pole 
asjakohane nõuda liikmesriikidelt kõikide 
keemiliste ainetega seotud riskide hindamist.
Nimetatud kohustus tuleks seetõttu panna 
eelkõige aineid tootvatele või importivatele 
ettevõtetele, ent üksnes siis, kui nad teevad 
seda teatud mahust suuremates kogustes, et 
võimaldada neil sellega seotud koormust 
kanda. Kõnealused ettevõtted peaksid 
rakendama vajalikke riskijuhtimise meetmeid 
vastavalt oma ainete ohtude hindamisele.

See hõlmab kohustust kirjeldada, 
dokumenteerida ja teatada asjakohasel 
läbipaistval viisil ohtudest, mis tulenevad 
iga aine tootmisest, kasutamisest ja 
müügist. Tootjad ja tootmisahela järgmise 
etapi kasutajad peaksid valima tootmiseks 
ja kasutamiseks aine kõige ohutumate 
kättesaadavate ainete põhjal.

Justification

Introduction of the principle of the "duty of care".
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Muudatusettepanek 5

Põhjendus 17

17) Ainete kemikaaliohutuse hindamise 
tõhusaks teostamiseks peavad ainete 
tootjad ja importijad hankima teavet 
nende ainete kohta, vajadusel uute 
katsete teostamise kaudu.

17) Ainete kemikaaliohutuse hindamise 
tõhusaks teostamiseks peavad ainete 
tootjad ja importijad hankima teavet 
nende ainete kohta, samas kui riskide 
hindamise ja ohutu kasutamise üle 
tuleb otsustada tegeliku kokkupuute 
alusel. Olemasolev teave tuleb teha 
kättesaadavaks, kusjuures ettevõtted peavad 
hoidma konfidentsiaalset teavet, enne uute 
katsete, eelkõige loomkatsete tegemist. 

Justification

Using existing information speeds up the evaluation process and avoids experiments on 
animals.

Muudatusettepanek 6

Põhjendus 18

18) Jõustamise ja hindamise eesmärgil 
ning läbipaistvuse tagamiseks tuleb 
teave nende ainete kohta, samuti 
seonduv teave, kaasa arvatud 
riskijuhtimismeetmete kohta, esitada 
ametiasutustele, välja arvatud 
kindlaksmääratud juhtudel, kus selline 
teabe esitamine oleks 
ebaproportsionaalne.

18) Jõustamise ja hindamise eesmärgil 
ning läbipaistvuse tagamiseks tuleb 
teave nende ainete kohta, samuti 
seonduv teave, kaasa arvatud 
riskijuhtimismeetmete kohta, esitada 
agentuurile, välja arvatud 
kindlaksmääratud juhtudel, kus selline 
teabe esitamine oleks 
ebaproportsionaalne.

Muudatusettepanek 7

Põhjendus 23
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23) Mitmest registreerijast koosneva 
rühma ühel esindajal on lubatud esitada 
teiste eest teavet vastavalt eeskirjadele, 
mis tagavad kogu nõutava teabe 
esitamise, võimaldades samal ajal 
kulude jagamist.

23) Mitmest registreerijast koosneva 
rühma ühel esindajal on lubatud esitada 
teiste eest teavet vastavalt eeskirjadele, 
mis tagavad kogu nõutava teabe 
esitamise, võimaldades samal ajal 
kulude jagamist. Vastu tuleb aga võtta 
asjakohased suunised, et tagada väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete juurdepääs 
sellele konsortsiumile ja esindatus selles.

Justification

In order to make such consortia affordable for SME’s, appropriate measures should be taken 
to guarantee their representation and to defend their interests.

Muudatusettepanek 8
Põhjendus 28 a (uus)

28a) Teostatavuse huvides tuleks vabastada 
jäätmed ja teisese tooraine või 
energiaallikana kasutatavad materjalid. 
Jäätmetest ja teisese tooraine või 
energiaallikana kasutatavatest 
materjalidest väärtuse loomine 
(“väärtustamine”) taaskasutusprotsessis
aitab kaasa ELi säästva arengu eesmärgi 
saavutamisele ning käesolevas määruses ei 
kehtestata nõudeid, mis vähendavad sellise 
ringlussevõtu ja taaskasutamise 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 avoided, b) recycling is in no way discouraged by 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 9 

Põhjendus 28 b (uus)
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28b) Süsteemi tõhususe, ühtsuse ja 
õiglusega seotud põhjustel peaks II ja III 
lisa ainete loetelu 
(registreerimiskohustusest vabastatud 
ained) läbi vaatama teadus- ja 
tehnikaekspertide rühm, et võtta vastu 
kriteeriumid ainete kandmiseks nendesse 
lisadesse. Kui kriteeriumid on koostatud, 
tuleb lisade sisu ajakohastada, et see 
vastaks kehtivatele põhimõtetele ning et 
neisse lisadesse saaks kanda lisade nõuetele 
vastavaid uusi aineid.

Justification

Annexes II and III concerning exemptions from the obligation to register substances go back 
to the 1960s and 1970s, since when they have not been updated; consequently, Member States 
which have joined the EU more recently have not had the opportunity to influence their 
content. Unless Annexes II and III are updated, they will cause uncertainty and confusion 
within businesses. Updating would improve the practicability, uniformity and cost-
effectiveness of the REACH proposal without impairing the attainment of objectives relating 
to the protection of health and the environment.

Muudatusettepanek 10

Põhjendus 29a (uus)

29a) Ettevõtete, eelkõige väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete abistamiseks 
käesoleva määruse nõuete täitmisel peavad 
liikmesriigid koostöös komisjoniga 
kehtestama tervikliku tugivõrgustiku.

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 States to the other, depending on the specific institutional framework in place.
Members States should therefore be responsible for putting in place an adequate network of 
necessary support measures.

Muudatusettepanek 11

Põhjendus 31a (uus)
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31a) Agentuur vastutab käesolevast 
määrusest tuleneva registreerimise ja 
hindamise eest. Agentuur saab tehnilist abi 
riiklikelt ametiasutustelt ning peab 
nendega igal ajal tihedat dialoogi.

Muudatusettepanek 12

Põhjendus 31 b (uus)

31b) Agentuur koostab kooskõlas I lisaga 
suunised kasutus- ja 
kokkupuutekategooriate kohaldamise 
kohta käesolevast määrusest tulenevates 
teabenõuetes;

Muudatusettepanek 13

Põhjendus 32

32) Ametiasutustele kättesaadava teabe 
ajakohastamiseks tuleb kehtestada 
kohustus teavitada agentuuri teabe 
osas toimunud teatud muudatustest.

32) Ametiasutustele kättesaadava teabe 
ajakohastamiseks tuleb kehtestada 
ühelt poolt agentuuri kohustus 
teavitada riiklikke ametiasutusi 
teatavatest muudatustest ja teiselt 
poolt riiklike ametiasutuste kohustus 
teavitada agentuuri, kellel lasub üldine 
vastutus.

Justification

An exchange of information would facilitate the work of both the national authorities and the 
Agency.

Muudatusettepanek 14

Põhjendus 33
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33) Soodustada tuleb teabe kasutamist 
ja ühist esitamist, et suurendada 
käesoleva määruse tõhusust kogu 
ühenduses.

33) Soodustada tuleb teabe kasutamist 
ja ühist esitamist, et suurendada 
käesoleva määruse tõhusust kogu 
ühenduses. Et aga väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtted saaksid sellest 
konsortsiumistruktuurist kasu, olles selles 
esindatud, tuleb vastu võtta asjakohased 
suunised.

Justification

In order to make such consortia affordable for SME’s, appropriate guidelines should be 
adopted to guarantee their representation and to defend their interests.

Muudatusettepanek 15

Põhjendus 33 a (uus)

33a) Agentuur koostab suunised, mida
kasutatakse kulude jagamise 
kehtestamiseks juhtudel, kui pooled ei saa 
omavahel kokkuleppele. Need suunised 
peavad olema õiglased ja läbipaistvad ning 
kajastama nii osaliste arvu kui ka nende 
vastavaid tootmismahte.

Muudatusettepanek 16

Põhjendus 41

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

41) Vastutus ainetega seonduvate riskide 
juhtimise eest hõlmab ka ainet käsitleva teabe 
edastamist teistele sama kutseala esindajatele 
ja mitte-kutseala esindajatele kõige 
sobivamal viisil; viimaste jaoks on see 
vältimatu ka neile pandud kohustuste –
vastavalt riskide juhtimise ning ainete ja 
valmististe kasutamise – täitmisel.

Justification

Linked to the amendment to Recital 16. An appropriate and consistent communication system 
based on risk will provide consumers with the necessary information and advice to enable 
them to manage their risk safely and effectively when using a substance or preparation 
containing chemicals.
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Muudatusettepanek 17

Põhjendus 42

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

42) Kuna olemasolevat ohutuskaarti 
kasutatakse juba ainete ja valmististe 
turustusahelas teabevahendina, on 
asjakohane seda edasi arendada ja muuta see 
käesoleva määrusega loodud süsteemi 
lahutamatuks osaks. Tuleb aga kaaluda ka 
ainete ja valmististega seonduvate riskide ja 
nende ohutu kasutamise teabe tarbijatele 
edastamise teisi viise.

Justification

Linked to the amendment to Recital 16. 

Muudatusettepanek 18

Põhjendus 43

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

43) Vastutusahela loomiseks peavad 
tootmisahela järgmise etapi kasutajad 
vastutama ainete kasutusega seotud 
riskide analüüsi eest, kui tarnijatelt 
saadud ohutuskaardid nimetatud 
kasutust ei sisalda, välja arvatud juhul, 
kui asjaomane tootmisahela järgmise 
etapi kasutaja rakendab rohkem 
kaitsemeetmeid, kui tarnija on 
soovitanud, või kui tarnijalt ei nõutud 
riskide analüüsi või riske käsitleva teabe 
esitamist. Samal põhjusel peavad 
tootmisahela järgmise etapi kasutajad 
juhtima riske, mis tulenevad 
nendepoolsest aine kasutusest. Ka 
tootmisahela järgmise etapi kasutajad 
vastutavad nende ainete ja valmististega 
seonduvate riskide ja nende ohutu 
kasutamise teabe andmise eest 
tootmisahelat pidi kuni lõppkasutajani –
tarbijani.

Justification
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Linked to the amendment to Recital 16. 

Muudatusettepanek 19

Põhjendus 46a (uus)

46a) Kui aine tootja või aine importija ei 
kavatse ainet kas puhtana või valmistisena 
registreerida, peab ta sellest vastavalt 
teavitama ametit ja oma tootmisahela 
järgmise etapi kasutajaid.

Justification

The current provisions of REACH have created fears amongst downstream users that 
substances might not be registered for economic reasons. This could have significant impact 
on their business. It is therefore necessary that manufacturers and importers would give 
downstream users an advance warning, allowing them to play an active role to start 
negotiations with manufacturers or importers to avoid critical substance withdrawal or to 
find suitable alternatives.

Muudatusettepanek:20

Põhjendus 48

48) Lisaks sellele on vajalik 
saavutada registreerimiste üldise 
kvaliteedi usaldusväärsus ja tagada, et 
nii laiem avalikkus kui ka kõik 
kemikaalitööstuse huvitatud pooled 
võiksid olla kindlad, et ettevõtted 
täidavad nendele pandud kohustusi. 
Seega on kohane, et samal 
liikmesriigil on volitused kontrollida 
käesoleval eesmärgil esitatud 
registreerimistaotluste vastavust.

48) Registreerimiste üldise kvaliteedi 
usaldusväärsust saab suurendada 
ainult seeläbi, et agentuurile antakse 
täielik vastutus uue kemikaalipoliitika 
korraldamise eest. Sel eesmärgil tuleb 
kemikaalimäärust kõikides liikmesriikides 
ühtmoodi käsitleda ja seirata ning nii 
tarbijatel kui ka keemiatööstusel peab 
olema võimalik tugineda täidetavatele 
eeskirjadele ja täitmist tuleb seirata. 
Hinnates registreerimisi vastavalt 
eeskirjadele, teevad liikmesriikide 
ametiasutused agentuuriga tihedat 
koostööd.

Justification

Muudatusettepanek 21

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

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

Muudatusettepanek 22

Põhjendus 62

63) Et liikmesriigid saaksid esitada 
ettepanekuid konkreetsete, inimeste 
tervist ja keskkonda puudutavate riskide 
käsitlemiseks, peavad nad koostama 
toimiku kooskõlas üksikasjalike 
nõuetega. Toimikus tuleb põhjendada 
kogu ühenduses rakendatavaid 
meetmeid.

63) Et liikmesriigid saaksid esitada 
ettepanekuid konkreetsete, inimeste 
tervist ja keskkonda puudutavate riskide 
käsitlemiseks, peavad nad koostama 
toimiku kooskõlas üksikasjalike 
nõuetega. Toimikus tuleb põhjendada kogu 
ühenduses rakendatavaid meetmeid. Kogu 
selle menetluse eest vastutab Kemikaalide 
Agentuur.

Muudatusettepanek 23

Põhjendus 70

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

70) Agentuuri struktuur peab olema sobiv 
talle pandud ülesannete täitmiseks. Selles 
osas annavad kogemused sarnaste ühenduse 
asutustega teatud suuniseid, ent struktuur 
tuleb kohandada vastavaks käesoleva 
määruse konkreetsete vajadustega. Sel juhul 
peab see hõlmama riskiteavituse 
tippkeskuse loomist agentuuris.
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Muudatusettepanek 24

Põhjendus 73

73) Haldusnõukogul peavad olema vajalikud 
volitused eelarve koostamiseks, selle täitmise 
kontrollimiseks, lõivude struktuuri ja suuruse 
kehtestamiseks, sisekorraeeskirjade 
koostamiseks, finantsmääruste 
vastuvõtmiseks ja tegevdirektori 
ametissenimetamiseks.

73) Haldusnõukogul peavad olema vajalikud 
volitused eelarve koostamiseks, selle täitmise 
kontrollimiseks, lõivude struktuuri ja suuruse 
kehtestamiseks, sisekorraeeskirjade 
koostamiseks, finantsmääruste 
vastuvõtmiseks ja tegevdirektori 
ametissenimetamiseks. Kooskõlas 
eesmärgiga leida loomi hõlmavate 
katsemeetodite alternatiive tuleb 
alternatiivsete meetodite väljatöötamiseks 
eraldada sobivad vahendid teadusuuringute 
raamprogrammist.

Justification

In order to find alternative methods to tests involving animals, appropriate funding should be 
provided under the Seventh Research Framework Programme for the development of 
alternative methods that may be used in order to meet the information requirements laid down 
in this regulation.

Muudatusettepanek 25

Põhjendus 90

90) Liikmesriikide ja agentuuri poolt 
esitatavad korralised aruanded 
käesoleva määruse toimimise kohta on 
vältimatuks vahendiks, mille abil jälgida 
kemikaale käsitlevate õigusaktide 
rakendamist ning antud valdkonnas 
toimuvat. Aruannete põhjal tehtud 
kokkuvõtted on kasulikud ja praktilised 
abivahendid määruse läbivaatamisel ja 
vajaduse korral muudatusettepanekute 
koostamisel.

90) Liikmesriikide ja agentuuri poolt 
esitatavad korralised aruanded 
käesoleva määruse toimimise kohta on 
vältimatuks vahendiks, mille abil jälgida 
kemikaale käsitlevate õigusaktide 
rakendamist ning antud valdkonnas 
toimuvat. Aruannete põhjal tehtud 
kokkuvõtted on kasulikud ja praktilised 
abivahendid määruse läbivaatamisel ja 
vajaduse korral muudatusettepanekute 
koostamisel. Selleks teeb komisjon 
määruse mõjude järelhindamise viie aasta 
möödudes selle rakendamisest, et hinnata, 
kas määrus on täitnud oma algsed 
eesmärgid ning kas siseturu toimimine ja 
konkurents siseturul on säilitatud.
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Justification

Considering the importance of the regulatory system REACH sets up, it is necessary to 
evaluate the results achieved in the first years of implementation in order to check whether 
the initial targets can be met, and if not, to make the necessary adjustments.

Muudatusettepanek 26

Põhjendus 93

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

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

Keskne vastutus kemikaalide määrusest 
tuleneva korralduse eest jääb siiski 
agentuurile.

Muudatusettepanek 27

Põhjendus 104 a (uus)

104a) Jäätmetest ja/või teisese tooraine või 
energiaallikana kasutatavatest 
materjalidest väärtuse loomine 
(“väärtustamine”) taaskasutusprotsessis 
aitab kaasa ELi säästva arengu eesmärgi 
saavutamisele. REACH ei tohi sätestada 
uusi nõudeid, mis võivad takistada 
ringlussevõttu ja taaskasutust, suurendades 
seega taastumatute loodusvarade 
kasutamise vajadust.

Justification

Wastes & materials used for secondary raw materials or sources of energy in recovery 
operations as defined by the Waste Framework Directive or according to European 
Standards, should be excluded from REACH as they are regulated by EU waste legislation.
Directive 91/156/EEC introduces “secondary raw materials extracted from waste” and Art. 
31(b) states that Member States shall take appropriate measures to encourage: “the recovery 
of waste by recycling, re-use or reclamation or any other process with a view to extracting 
secondary raw materials, or the use of waste as a source of energy”
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Muudatusettepanek 28

Artikli 2 lõike 1 punkt c a (uus)

ca) ained, valmistised või tooted, mis 18. 
märtsi 1991. aasta direktiivi 91/156/EMÜ
(millega muudetakse direktiivi 
75/442/EMÜ jäätmete kohta*) määratluse 
kohaselt on jäätmed.
__________
* EÜT L 78, 26.3.91, lk 32.

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 double legislation is avoided and that recycling is in no way discouraged by 
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 29

Artikli 2 lõike 1 punkt c b (uus)

cb) looduslikult leiduvad toorained, mis ei 
ole avalikult müügil ja mis on mõeldud 
kasutamiseks üksnes direktiivi 96/61/EÜ
kohaldamisalasse jäävates paigaldistes.

Justification

Many organic and inorganic raw materials contain, in their natural form, CMR substances in 
concentrations that would fall within the classification. These primary raw materials are used 
in metal production plants, all of which are subject to the provisions of the IPPC legislation 
on integrated pollution prevention and control (Directive 96/61/EC) as well as other EU 
legislation on the protection of workers and the environment. This amendment does not affect 
the level of worker and environmental protection but reduces the burden of red tape for 
industry.

Muudatusettepanek 30

Artikli 2 lõike 1 punkt c c (uus)
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 cc) tubakatoodetes, mis jäävad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 5. juuni 2001. 
aasta direktiivi 2001/37/EÜ (tubakatoodete 
valmistamist, esitlemist ja müüki 
käsitlevate liikmesriikide õigusnormide 
ühtlustamise kohta) kohaldamisalasse;

Justification

Directive 2001/37/EC already regulates the use of substances in tobacco products: in 
particular, Articles 3 and 6 of Directive 2001/37/EC deal with limit values and provision of 
information concerning ingredients. In this connection both the function and the category of 
an ingredient are to be indicated, as well as toxicological data.

Muudatusettepanek 31

Artikli 2 lõike 1 punkt c d (uus)

 cd) akudes, mis jäävad direktiivi 
91/157/EMÜ (muudetud direktiividega 
91/86/EÜ ja 98/101/EÜ) kohaldamisalasse;

Justification

More than ten years ago, the directive on batteries created the preconditions for regulating 
the whole life cycle of batteries, from the selection of the individual substances, via use to 
recycling. As the directive on batteries is intended to remain in force, batteries can be 
excluded from the scope of REACH.

Muudatusettepanek 32

Artikli 2 lõige 2

Käesolevat määrust kohaldatakse, ilma et see 
piiraks järgmiste õigusaktide kohaldamist: 
ilma et see piiraks järgmiste õigusaktide 
kohaldamist:

Käesolevat määrust kohaldatakse, ilma et see 
piiraks järgmiste õigusaktide kohaldamist: 
ilma et see piiraks järgmiste õigusaktide 
kohaldamist:

a) nõukogu direktiiv 89/391/EMÜ; a) tööohutust käsitlevad ühenduse 
õigusaktid;

b) direktiiv 90/394/EMÜ; välja jäetud
c) nõukogu direktiiv 98/24/EÜ; välja jäetud

Muudatusettepanek 32

Artikli 2 lõiked 2 a, 2 b ja 2 c (uus)
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2a. II, III, V ja VI jaotise sätteid ei 
kohaldata ulatuses, milles ainet toodetakse 
või imporditakse kasutamiseks või 
kasutatakse järgmistes lõpptoodetes:

a) inimestel kasutatavad või 
veterinaarravimid, mis jäävad määruse 
(EÜ) nr 726/2004, direktiivi 2001/82/EÜ ja 
direktiivi 2001/83/EÜ kohaldamisalasse;
b) toiduained määruse (EÜ) nr 178/2002 
määratluse kohaselt, sealhulgas:
i) direktiivi 89/107/EMÜ kohaldamisalasse 
jäävad lisaained;
ii) komisjoni direktiivi 88/388/EÜ
kohaldamisalasse jäävad toiduainete lõhna- 
ja maitseained;
iii) magusainena toiduainetes, mis 
kuuluvad nõukogu direktiivi 94/35/EÜ
kohaldamisalasse;
iv) muu lisaainena kui värv- või magusaine 
toiduainetes, mis kuuluvad nõukogu 
direktiivi 95/2/EÜ kohaldamisalasse;
c) söödad, sealhulgas:
i) söödalisandid, mis jäävad määruse (EÜ) 
nr 1831/2003(loomasöötades kasutatavate 
söödalisandite kohta) kohaldamisalasse, ja
ii) loomasöödad, mis jäävad nõukogu 
direktiivi 82/471/EMÜ kohaldamisalasse;
d) määruse (EÜ) nr 2004/1935 
kohaldamisalasse jäävad toiduga 
kokkupuutuvad materjalid;
e) meditsiiniseadmed, mis jäävad 
direktiivide 90/385/EMÜ, 93/42/EMÜ või 
98/79/EÜ kohaldamisalasse;
f) taimekaitsetooted, mis jäävad nõukogu 
direktiivi 91/414/EMÜ kohaldamisalasse;
g) biotsiidid, mis jäävad nõukogu direktiivi 
98/8/EÜ kohaldamisalasse;
2b. VII jaotise sätteid ei kohaldata lõikes 2a 
(uus) sätestatud ainete kasutustele ega 
järgmistele kasutustele:
a) kohapealsetes või transporditavates 
isoleeritud vaheainetes kasutamine;
b) direktiiviga 98/70/EÜ hõlmatud 
mootorikütustena kasutamine;
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c) mineraalõlitoodete mobiilsete või 
paiksete põletusseadmete kütusena või 
suletud süsteemides kütustena kasutamine.
d) ainult kolmandatesse riikidesse 
eksportimiseks mõeldud registreeritud 
ainete erikasutused;
2c. IV ja X jaotise sätteid ei kohaldata lõike 
2a punktides a–g loetletud valmististele ega 
nendes sisalduvatele ainetele.

Justification

If the scope of the Regulation is clarified in the beginning of the text, enterprises that will not 
have to apply REACH do not have to study the whole proposal. This amendment therefore 
collects all scope provisions spread through the proposal in one place. Further, food and feed 
are outside the scope of REACH. Food additives should also be, because they are already 
sufficiently addressed in other legislation.

Muudatusettepanek 34

Artikli 2 lõige 2 d (uus)

 2d. Käesolev määrus ei piira muudetud 
nõukogu direktiivis 76/768 kehtestatud 
keeldude ja piirangute kohaldamist, mis 
puudutab:
a) kosmeetikatoodete või nende 
koostisosa(de) lõpliku koostise katsetamist 
loomadel ning

b) selliste kosmeetikatoodete turustamist, 
mille teatud või kõiki koostisosi või 
lõplikku koostist on loomade peal 
katsetatud.

Ulatuses, milles kosmeetikatoodete 
koostisosana kasutatavad ained on 
hõlmatud käesoleva määrusega, ei lubata 
selliste ainete osas teha loomkatseid 
käesoleva määrusega ettenähtud 
hindamiste jaoks. 

Justification
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This amendment aims to safeguard the 7th amendment of the Cosmetics Directive with its 
provisions on banning animal testing and the marketing of products based on animal testing.

Muudatusettepanek 35

Artikli 3 lõige 1

1. Aine – looduses esinev või 
tootmisprotsessis saadud keemiline 
element ja selle ühendid, kaasa arvatud 
selle püsivuse säilitamiseks vajalikud 
lisaained ja tootmisprotsessist tulenevad 
lisandid, kuid välja arvatud lahustid, 
mida ainest on võimalik eraldada, 
mõjutamata seejuures aine püsivust või 
muutmata selle koostist;

1. Aine – looduses esinev või 
tootmisprotsessis saadud keemiline 
element ja selle ühendid, kaasa arvatud 
selle püsivuse säilitamiseks vajalikud 
lisaained ja tootmisprotsessi järgselt 
allesjäävad või looduses esinevad ja 
ainest eraldatud lisandid, kuid välja 
arvatud lahustid, mida ainest on 
võimalik eraldada, mõjutamata 
seejuures aine püsivust või muutmata 
selle koostist;

Justification

Natural cellulose fibres are polymers extracted from wood, which may contain natural 
impurities (which vary significantly from one tree, climate, and season to another), that are 
co-extracted from the wood and that may remain in paper and tissue paper even after the 
processing of the cellulose fibres. Some of these natural impurities may have been chemically 
modified during the manufacturing process. REACH exempts from its requirements impurities 
“deriving from the process used”. It should be made clear that this exemption extends to 
impurities occurring in nature.

Muudatusettepanek 36

Artikli 3 lõige 1 a (uus)

 1a. Taimedest valmistatud aine –
kompleksne aine, mis on saadud taime või 
selle osade füüsilise töötlemise nagu 
ekstraheerimise, destilleerimise, 
ekspressiooni, fraktsioneerimise, 
puhastamise, kontsentreerimise või 
kääritamise teel ning mille koostis oleneb 
lähtetaime perekonnast, liigist, 
kasvutingimustest ning töötlemisprotsessist.

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

This category of natural substances encompasses a wide diversity of substances, which are 
not well-defined chemical elements within the meaning of the definition of “substances” in 
the Commission proposal. Botanically-derived substances should therefore be distinguished 
from other substances covered by REACH.

Muudatusettepanek 37

Artikli 3 lõige 2

2. Valmistis – kahest või enamast ainest 
koosnev segu või lahus;

2. Valmistis – kahest või enamast ainest 
koosnev homogeenne või 
mittehomogeenne segu või lahus, 
olenemata iga komponendi või segu 
või lahuse täiteainest;

Justification

Precision in order to take account of the broad variety of preparations which often combine 
components in different aggregates (gas, liquid, solid).

Muudatusettepanek 38

Artikli 3 lõige 2 a (uus)

2a. Metallisulamid – kahest või enamast 
keemilisest elemendist koosnevad 
makroskoopiliselt homogeensed valmististe 
erivormid, mille elemendid on 
kombineeritud nii, et neid ei saa 
mehaaniliselt üksteisest eraldada, ning 
mida hinnatakse nende konkreetseid 
omadusi arvesse võttes;

Justification

Though described in Annex Ia as 'special preparations', alloys are not mentioned in the body 
of the Regulation in a fashion that takes account of their special properties. Alloys consist of 
two or more substances (metals) that fuse together in a new, insoluble crystal lattice. Alloys 
should therefore not be registered themselves as preparations, but the safe use of metals in 
alloys should be examined, as already stated in the considerations of Directive 1999/45/EC 
on dangerous preparations.
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REACH should include this new definition agreed by the UN as a definition of metallic alloys 
within the context of the Globally Harmonised System for Chemical Classification and 
Labelling (GHS). Inserting this definition in REACH would also bring the definitions into line 
with the requirements of the dangerous preparations directive (1999/45/EC).

Muudatusettepanek 39
Artikli 3 lõige 3

3. Toode – ühest või mitmest ainest 
või valmistisest koosnev ese, millele 
antakse tootmise käigus konkreetne 
kuju, pinnaviimistlus või kujundus, mis 
määravad selle lõppkasutuse suuremal 
määral kui selle keemiline koostis;

3. Toode – üht või mitut ainet või 
valmistist sisaldav tehislik ese, millele 
antakse tootmise käigus konkreetne 
kuju, pinnaviimistlus või kujundus, mis 
on selle lõppkasutuse seisukohalt 
asjakohane.

Justification

The Commission's proposal uses inconsistent wording in Articles 3(3), 6(1) and 6(2) as 
regards substances in articles. Similar phrasing inconsistencies exist in German legislation 
where they have caused significant legal uncertainty and dispute. The proposed amendments 
for Articles 3(3) and Article 6 (1-7) harmonise this wording.Further, the phrase “determining 
its end use function to a greater degree than its chemical composition does” could create 
confusion.

Muudatusettepanek 40

Artikli 3 lõige 12

12. Kasutamine – töötlemine, segamine, 
tarbimine, ladustamine, säilitamine, 
käitlemine, mahutitesse panemine, 
ühest mahutist teise üleviimine, 
segamine, toote valmistamine või mis 
tahes muu kasutamine;

12. Kasutamine – töötlemine, segamine, 
tarbimine, ladustamine, säilitamine, 
käitlemine, mahutitesse panemine, 
ühest mahutist teise üleviimine, 
segamine, toote valmistamine või mis 
tahes muu piisavalt määratletud 
kasutamine;

Justification

Uses must be defined in such a way that, in conjunction with exposure categories, they enable 
a practicable REACH system to be achieved.

Muudatusettepanek 41

Artikli 3 lõige 12 a (uus)
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12a. Kasutuskategooriad – kasutuste 
liigitus, milles eristatakse: tööstuslikku 
kasutust, kutsealast kasutust ning 
tarbijatepoolset kasutust.

Muudatusettepanek 42

Artikli 3 lõige 12 b (uus)

12b. Kokkupuutekategooriad –
kokkupuudete liigitus vastavalt inimestega 
kokkupuute viisidele, keskkonda sattumise 
viisidele ning kokkupuute kestusele ja 
sagedusele.

Muudatusettepanek 43

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 üksnes 
keemiliseks töötlemiseks ning tarbitakse 
keemilises töötlemises eesmärgiga 
muuta see mõneks teiseks aineks 
(edaspidi “süntees”):

Justification

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

Muudatusettepanek 44

Artikli 3 lõige 14 a (uus)

14a. keemiliselt muundamata aine – aine, 
mille keemiline struktuur jääb samaks ka 
pärast keemilist protsessi, näiteks kui ainet 
on lisandite eemaldamiseks keemiliselt 
töödeldud.

Justification

The proposal exempts from registration substances “occurring in nature if they are not 
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chemically modified during their manufacturing.” The basic raw material used for paper and 
board production is cellulose pulp, which is of natural origin. Some of the cellulose pulp may 
be extracted by dissolving or softening the resinous material between the fibres and thus 
facilitating their separation. REACH should make clear that this chemical process does not 
chemically modify the cellulose pulp.

Muudatusettepanek 45

Artikli 3 lõige 14 b (uus)

14b. Looduses leiduvad ained, mis on 
töötlemata, töödeldud üksnes käsitsi, 
gravitatsiooniliste või mehaaniliste 
vahenditega või vees lahustamise või 
flotatsiooni teel või mida on kuumutatud 
vaid vee eemaldamiseks või mis on mis 
tahes viisil õhust saadud ilma ainet 
keemiliselt muutmata.

Justification

For clarification and to improve workability, REACH should also include a definition of 
naturally occurring, in line with the OECD definition.

Muudatusettepanek 46

Artikli 3 lõige 20

20. Järk-järgult registrisse kantav aine –
aine, mis on 15 aasta jooksul enne 
käesoleva määruse jõustumist 
vastanud järgmistele kriteeriumitele:

20. Järk-järgult registrisse kantav aine –
aine, mis 11 aasta vältel pärast 
käesoleva määruse jõustumist 
vastab vähemalt ühele järgmistest
kriteeriumidest:

a) tootja või importija tootis ainet 
ühenduses või importis ainet ühendusse või 
riikidesse, mis ühinevad Euroopa Liiduga 
1. mail 2004, ning aine on Euroopa 
kaubanduslike keemiliste ainete loetelus 
(EINECS);

a) aine on Euroopa kaubanduslike keemiliste 
ainete loetelus (EINECS);
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b) tootja või importija tootis ainet ühenduses 
või riikides, mis ühinevad Euroopa Liiduga 
1. mail 2004, kuid ei viinud seda turule;

b) tootja või importija tootis ainet enne 
käesoleva määruse jõustumist ühenduses 
või riikides, mis ühinevad Euroopa Liiduga 
1. mail 2004, kuid ei viinud seda vähemalt 
ühel korral 15 aasta jooksul enne 
käesoleva määruse jõustumist turule, 
tingimusel et tootjal või importijal on 
sellekohased dokumentaalsed tõendid;

c) aine viidi turule ühenduses või riikides, 
mis ühinevad Euroopa Liiduga 1. mail 
2004, ning viidi samuti turule tootja või 
importija poolt 1981. aasta 18. septembri ja 
1993. aasta 31. oktoobri (kaasa arvatud) 
vahel ning seda käsitleti teatavakstehtud 
ainena vastavalt direktiivi 67/548/EMÜ, 
muudetud direktiiviga 79/831/EMÜ29, artikli 
8 lõike 1 esimesele taandele, kuid mis ei 
vasta polümeeri direktiivis 67/548/EMÜ, 
muudetud direktiiviga 92/32/EMÜ,
sätestatud määratlusele;

c) ainet käsitleti 1981. aasta 18. septembri ja 
1993. aasta 31. oktoobri (kaasa arvatud) 
vahel teatavakstehtud ainena vastavalt 
direktiivi 67/548/EMÜ, muudetud 
direktiiviga 79/831/EMÜ, artikli 8 lõike 1 
esimesele taandele, kuid mis ei vasta 
polümeeri direktiivis 67/548/EMÜ, 
muudetud direktiiviga 92/32/EMÜ,
sätestatud määratlusele;

tingimusel, et tootjal või importijal on 
käesoleva kohta dokumentaalsed tõendid.

Justification

This amendment clarifies that a substance is either a phase-in or a non-phase-in substance.
This is necessary for the operation of the one substance one dataset approach.
All substances in EINECS should be regarded as potential phase-in substances.

Muudatusettepanek 47

Artikli 3 lõige 22

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 
(sealhulgas valmististe ja toodete 
arendusega) seotud teaduslik 
arendustegevus, puhasaine või 
valmististe või toodete koostises 
oleva aine täiendav arendamine, mille 
käigus arendatakse tootmisprotsessi 
ja/või katsetatakse aine 
kasutusvõimalusi katsetootmisel või 
tooteproovide abil;



AD\579754ET.doc 29/148 PE 353.595v03-00
Freelance-tõlge

ET

Justification
This amendment more clearly specifies that product development also comprises preparations 
and articles used in pilot tests in real conditions. 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 48

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;

Justification

The one tonne limit would unduly restrict research.

Muudatusettepanek 49

Artikli 3 lõige 26

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

26. Lubamatu kasutus – tootmisahela 
järgmise etapi kasutaja poolne kasutus, 
mida registreerija põhjendatult ei saa
soovitada, sest ta peab seda 
ohtlikuks, esitades selle kasutuse 
ohutuse vastased teaduslikul alusel 
põhjendused;

Justification

The words "undesirable use" have an emotional rather than a scientific or legal connotation.
Registrants should have the right to advise against uses they consider unsafe but not against 
uses they simply do not wish to register.

This amendment will strengthen the position of downstream-users within the supply chain. It 
clarifies that registrants may limit the use of a substance by a downstream-user if there is a 
sound scientific reason - particularly with regard to human health and the protection of the 
environment.

Muudatusettepanek 50
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Artikli 3 lõige 28

28. Aastas tähendab kalendriaastas, kui ei ole 
sätestatud teisiti;

28. Aastas tähendab kalendriaastas. Välja 
arvatud uute ainete puhul, arvestatakse 
aastased kogused välja kolme eelneva 
kalendriaasta keskmise põhjal, kui ei ole 
sätestatud teisiti;

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 51

Artikli 3 lõige 29 a (uus)

29a. Väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtted – ELi 6. mai 2003. aasta 
soovituses1 määratletud ettevõtted.
________________
1 ELT L 124, 20.5.2003

Justification

The term SME needs to be defined so that they can be readily identified for the purposes of 
specific ad hoc procedures.

Muudatusettepanek 52

Artikli 3 lõige 29 b (uus)

29b. Jäätmed: kõik nõukogu direktiiviga 
75/442/EMÜ hõlmatud ained, valmistised 
või tooted.

Justification

Wastes are already controlled and managed under other EU and international waste 
legislation. The inclusion in costly testing and registration processes of wastes intended for 
recycling could represent a serious threat to the recycling sector and act as a deterrent to the 
import and use of, for example, steel scrap. It is hence in conflict with the Commission's 
commitment to sustainable development and best use of resources.
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Muudatusettepanek 53

Artikli 3 lõige 29 c (uus)

29c. Mineraal – anorgaaniliste 
komponentide kombinatsioon maapõues 
leiduval kujul, millel on iseloomulik 
keemiliste koostiste, kristalliliste vormide 
ning füüsikalis-keemiliste omaduste 
kogum.

Justification

In Annex III.8 an exemption has been granted, amongst others, to "minerals." However, in the 
current proposal there is no definition of mineral. This amendment would fill this gap and 
bring clarity to the implementation of REACH.

Muudatusettepanek 54

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

These provisions are now included in Article 2, paragraph 2a (new).
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Muudatusettepanek 55

Artikli 4 lõike 2 punkt b a (uus)

ba) polümeerid

Justification

Polymers should be exempted from REACH as a whole, not just from the registration 
procedure. When a decision is taken to regulate polymers as well, they should be the subject 
of a specific regulation or directive.

Muudatusettepanek 56

Artikli 4 lõike 2 punkt c a (uus)

ca) aine valmististes, mis vastab 
registreerimisnõuetele ja mille on 
turustusahelas ülalpool asuv tegutseja 
antud kasutuseks juba registreerinud.

Justification

The proposed changes will avoid that substances present in preparations already registered 
for that use by an actor in the supply chain would need to be registered again, when the 
substances are exceeding the percentage threshold values of 1999/45/EC Directive and their 
total volume exceeds 1 tonne per year.

This will avoid the burdens put on (small) importers of preparations, and can contribute to 
assure that supply of high speciality preparations placed on the EU Market in low volumes is 
guaranteed, which could be of key importance for EU manufacturing industries.

Muudatusettepanek 57

Artikli 4 lõike 2 punkt c a (uus)

ca) ained puhasainena või valmististes, 
mille tootja või importija on kooskõlas 
käesoleva jaotisega registreerinud ja mille 
võtab ühenduses ringlusse teine tootja või 
importija, kes näitab, et:
i) töötlemisprotsessi saaduseks olev aine on 
sama mis registreeritud aine ja
ii) talle on esitatud registreeritud ainet 
käsitlevat teavet artiklite 29 ja 30 kohaselt.

Justification



AD\579754ET.doc 33/148 PE 353.595v03-00
Freelance-tõlge

ET

Substances which are the result of specific recycling processes should be exempted from 
registration, provided that the company performing the recycling process has been provided 
with information on the substance.

Muudatusettepanek 58

Artikli 4 lõige 3

3. Kohapeal kasutatavate isoleeritud 
vaheainete või transporditavate isoleeritud 
vaheainete suhtes ei kohaldata 2. ja 3. 
peatükki, ilma et see piiraks 4., 5. ja 6. 
peatüki kohaldamist.

3. Turule viidavate kohapeal kasutatavate 
isoleeritud vaheainete ja turule viidavate 
transporditavate isoleeritud vaheainete suhtes 
ei kohaldata 2. ja 3. peatükki, ilma et see 
piiraks 4., 5. ja 6. peatüki ja 2. peatüki 
artikli 5 lõike 3 kohaldamist.

Justification

This provision should ensure that there is no confusion about the need to register monomers. 
I.e. that  monomers are not included under the intermediates exemptions.

Muudatusettepanek 59

Artikkel 4 a (uus)

Artikkel 4a
Vabastus registreerimiskohustusest 
tootmisalase uurimis- ja arendustegevuse 
huvides (PPORD)
1. Ühenduses toodetud või tootmisalaseks 
uurimis- ja arendustegevuseks imporditav 
aine turustusahela mis tahes tasandil 
vabastatakse artiklites 5, 6, 15, 16 ja 19 
kehtestatud registreerimiskohustusest kuni 
10 aastaks, tingimusel et tootja või 
importija esitab agentuurile agentuuri 
poolt artikli 108 kohaselt kindlaksmääratud 
vormis järgmised andmed:
a) tootja või importija isikuandmed;
b) aine määratlus;
c) aine liigitus, kui seda on võimalik 
liigitada;
d) prognoositav kogus ja
e) tema klientide loetelu, kui see on olemas.
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Sellist ainet ei tehta mingil juhul ei 
puhasainena ega valmistise või toote 
koostises üldsusele kättesaadavaks. Teataja 
või kliendi (klientide) või nende poolt 
selgelt määratletud üksuste töötajad peavad 
ainet käitlema mõistlikul määral 
kontrollitud tingimustes. Ülejäänud 
ainekogused kogutakse lõppladustamiseks 
uuesti kokku pärast vabastamisperioodi või 
uurimistegevuse lõpus, sõltuvalt sellest, 
kumb tähtaeg on varajasem.
2. Agentuur määrab teatisele numbri ja 
teatise esitamise kuupäeva, milleks on 
teatise agentuuri laekumise kuupäev, ning 
teatab numbri ja kuupäeva viivitamata iga 
liikmesriigi pädevale asutusele, kus toodet 
toodetakse, imporditakse või kasutatakse 
tootmisalase uurimis- ja arendustegevuse 
eesmärgil.
3. Agentuur võib pikendada viieaastast 
vabastusperioodi maksimaalselt kümne 
aasta võrra tootja või importija taotluse 
korral, kui ta saab näidata, et selline 
pikendamine on uurimis- ja 
arendustegevuse programmi seisukohast 
põhjendatud. 
4. Teataja võib lõike 3 alusel võetud 
otsused edasi kaevata kooskõlas artiklitega 
87, 88 ja 89.
5. Agentuur ja vastava liikmesriigi või 
vastavate liikmesriikide pädevad asutused 
hoiavad neile esitatud teavet alati 
salajasena vastavalt lõikele 1.

Justification
It is more logical to place the exemptions right after the scope.

It should be clear that Ppord activities can take place at any level in the supply chain.

An obligation to ensure that the substance is only handled by clearly defined entities, under 
controlled conditions and with a re-collection obligation can replace the detailed information 
requirements.

Ppord and R&D cycles in manufacturing vary. Hence, the exemption period must be flexible 
and up to 10 years with extension possibility if justified. Any decision regarding the 
exemption period must be subject to appeal by the notifier.
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Muudatusettepanek 60

Artikli 5 lõige 1 a (uus)

1a. Vastavalt lõikele 1 ei pea registreerima 
ainet, mille sisaldus valmistises on väiksem 
kui madalaim järgmistes sätetes 
määratletust:
a) direktiivi 1999/45/EÜ artikli 3 lõike 3 
tabelis määratletud kohaldatavad 
sisaldused;
b) direktiivi 67/548/EMÜ I lisas toodud 
sisalduse piirmäärad;
c) 0,1%, kui aine vastab XII lisa 
kriteeriumidele.

Justification
Takes over the limit values which substances and preparations are required to comply with 
under Article 13. Without limit values, even the smallest traces of substances would have to 
be registered, which would be disproportionate.

Muudatusettepanek 61

Artikli 5 lõige 3

3. Polümeeri tootja või importija esitab 
registreerimistaotluse agentuurile 
registreerimata monomeeraine(te) või 
muu(muude) registreerimata aine(te) kohta, 
kui on täidetud mõlemad järgmised 
tingimused:

3. Polümeeri tootja või importija esitab 
registreerimistaotluse agentuurile 
registreerimata monomeeraine(te), mida 
ükski tootmisahelas ülalpool tegutseja ei 
ole registreerinud, või muu (muude) 
registreerimata aine(te) kohta, välja arvatud 
selliste monomeerainete kohta, mis on 
sünteesi käigus saadud ja mida ei saa 
isoleerida, kui on täidetud mõlemad 
järgmised tingimused:

a) polümeer sisaldab sellist(selliseid) 
monomeerainet(aineid) või muud(muid) 
ainet(aineid) vähemalt 2 massiprotsenti;

a) polümeer sisaldab sellist(selliseid) 
monomeerainet(aineid) või muud(muid) 
ainet(aineid) vähemalt 2 massiprotsenti;

b) sellise(selliste) monomeeraine(te) või 
muu(muude) aine(te) koguseks on vähemalt 
üks tonn aastas

b) sellise(selliste) monomeeraine(te) või 
muu(muude) aine(te) koguseks on vähemalt 
üks tonn aastas
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Registreerimata monomeerained või muud 
registreerimata ained on ained, mida ei ole 
registreerinud tootja, kes tarnib selliseid 
aineid polümeeri tootjale.
Kui algne tootja või tema määratud 
esindaja siiski registreeris registreerimata 
monomeerained või muud ained, võib 
polümeeri tootja ära kasutada käesolevat 
registreerimist, tingimusel, et registreerija 
on näidanud, et seda kasutatakse 
polümeeride tootmisel.

Justification

The provisions make a clear distinction between registered and non-registered polymers and 
the use thereof in the production of polymers. Further, some monomers are formed in the 
production process and immediately continue to react. Registration is thus impossible except 
at an indefensibly high cost. This amendment is linked to the other amendments tabled to the 
articles set out in Title II: Registration of substances.

Muudatusettepanek 62

Artikli 5 lõige 4

4. Registreerimistaotluste esitamisel tuleb 
maksta agentuuri poolt määratud tasu.

4. Registreerimistaotluste esitamisel tuleb 
maksta agentuuri poolt määratud tasu. Tasu 
ei võeta selliste koguses 1–10 tonni 
toodetud ainete registreerimisel, mille 
tehniline toimik sisaldab kõiki V lisas 
osutatud andmeid.

Justification
This amendment will encourage the submission of complete data for substances between 1 
and 10 tonnes, which will facilitate the work of the Agency. It will also reduce the financial 
burden on SMEs.

Muudatusettepanek 63

Artikli 5 lõige 4 a (uus)

4a. Polümeere, mis on juba registreeritud 
vastavalt direktiivile 67/548/EMÜ, peetakse 
registreerituks käesoleva jaotise 
tähenduses. Agentuur määrab neile 
registreerimisnumbri ühe aasta jooksul 
pärast käesoleva määruse jõustumist.
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Justification

To protect acquired rights in respect of already registered new polymers.

Muudatusettepanek 64

Artikli 6 lõike 1, punktid a, b ja c ja punkt ca (uus)

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

1. Toodete tootja või importija esitab 
agentuurile registreerimistaotluse mis tahes 
nende toodete aine kohta, kui see vastab 
kõikidele järgmistele tingimustele:

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

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;

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

c) aine võib eralduda normaalsetel ja 
mõistlikult prognoositavatel 
kasutustingimustel.

c) aine eraldumine on toote spetsiaalselt 
kavandatud funktsioon normaalsetel ja 
mõistlikult prognoositavatel 
kasutustingimustel.
ca) kui eraldunud aine moodustab 
valmistise osa, sisaldub aine tootest 
eraldunud valmistis(t)es
kontsentratsioonides, mis on võrdsed 
madalaimaga järgmistest või ületavad 
seda:
- direktiivi 67/548/EÜ I lisas täpsustatud 
sisaldused või
- direktiivi 1999/45/EÜ II lisa A ja B osas 
täpsustatud sisaldused, kui direktiivi 
67/548/EÜ I lisas ei ole loetletud valmistise 
koostisse kuuluvate ainete sisalduse 
piirmäära;
- 0,1%, kui aine vastab XII lisa 
kriteeriumidele;
cb) ainet ei ole turustusahelas ülalpool asuv 
tegutseja antud kasutuseks registreerinud; ja

cc) aine ei ole kooskõlas II ja III lisaga 
registreerimiskohustusest vabastatud.
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Justification
Deleting the word "contain" ensures consistent wording of the proposal. Similarly, the term 
"article type" is not defined in the proposal and creates legal uncertainty unless deleted. The 
concentration limits added to Art. 6.1 (ca) are taken from the current Directive on 
preparations (1999/45/EC) which considers that substances in preparations are no longer 
dangerous if they are under these limits. Article 6.1 (cb) clarifies that information on 
substances in articles is communicated down the supply chain if the production of an article 
is an intended use.

Muudatusettepanek 65

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:

2. Agentuur teeb otsuse, milles toodete 
tootjalt või importijalt nõutakse nendes 
toodetes sisalduva mis tahes aine 
registreerimise esitamist kooskõlas 
käesoleva jaoga, kui on täidetud kõik 
järgmised tingimused:

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

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;

b) agentuuril on alust kahtlustada, et:

i) aine on tootest eraldunud ja

ii) tootest eraldunud aine kujutab ohtu 
inimeste tervisele või keskkonnale;

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;

c) ainet ei ole toote tootmiseks 
registreeritud.

d) eraldunud aine kogusel võib olla 
kahjulik mõju inimeste tervisele või kesk-
konnale.

välja jäetud

Justification
Article 6.2 concerns substances which are unintentionally released from articles. The 
Commission proposal makes self-reporting by the manufacturer/importer a prerequisite for 
the Agency to request a registration in such cases, thus depriving the Agency of any right of 
initiative. Further, the conditions under which this self-reporting is required are equally 
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unclear.

The proposed amendment empowers the Agency to demand additional information from the 
manufacturer/importer if the Agency has grounds for suspecting a risk (this provision also 
ensures WTO compatibility).

Muudatusettepanek 66

Artikli 6 lõige 3

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 nimetatud 
registreerimisnumbrit(registreerimisnumbr
eid), 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.

Justification
This follows from the previous amendment on Article 6(2). The information requested will be 
the same as for all registrations.

Muudatusettepanek 67

Artikli 6 lõige 4

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
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Justification
This follows from the previous amendment on Article 6 (2).

Muudatusettepanek 68

Artikli 6 lõige 5

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

välja jäetud

Justification
This provision is included in the previous amendments on Article 6.1 and Article 6.2.

Muudatusettepanek 69

Artikli 6 lõige 6

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

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

Justification

Follows from the above amendments to Articles 6.2 to 6.4.

Muudatusettepanek 70

Artikli 6 lõige 7

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

välja jäetud

Justification
The previous amendments on Article 6, 1 and Article 6, 2 make this paragraph superfluous.

Muudatusettepanek 71
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Artikli 6 lõige 7 a (uus)

7a) Lõiget 1 ei kohaldata, kui ained 
eralduvad kasutustel, mille eest on 
hoiatatud tootja/importija poolt väljastatud 
hoiatuses või jäätmeetapis.

Muudatusettepanek 72

Artikli 6a lõige 1

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

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

Justification

The current provision supposes that non-EU manufacturers have access to all relevant 
information regarding the destination of its substance (i.e., whether it is directly exported to 
the EU or in a preparation or an article). Realistically, however, the EU manufacturer does 
not always have access to this information because it is sometimes considered to be ‘CBI’
(confidential business information).  In order to make this provision workable and realistic, 
therefore, non-EU manufacturers of articles and preparations should also be able to appoint 
an only representative.

Muudatusettepanek 73

Artikkel 6a a. Registreerimiste ülekandmine ja jagamine, “rühmaregistreerimine” (uus)

Artikkel 6aa. Registreerimiste ülekandmine 
ja jagamine, rühmaregistreerimine

1. Registreerimise järel saadud seaduslik 
õigus on nii ülekantav kui ka jagatav. 
Omandaja võtab üle algse registreerija 
õigused ja kohustused. Kui registreeringut 
jagatakse, määrab agentuur uuele 
omanikule uue registreerimisnumbri.
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2. Kui tootja on teise juriidilise isiku (nn 
“emaettevõtte”) poolt kontrollitud 
tütarettevõte, saab see emaettevõte teha 
registreeringu ja säilitada registreeringut 
tütarettevõtte nimel. Tütarettevõte saab 
samuti teha registreeringu ja säilitada 
registreeringut oma emaettevõtte või teiste 
tütarettevõtete jaoks. Sellistel juhtudel on 
vaja vaid üht registreeringut. Rühma 
registreerijaks nimetatud juriidiline isik 
vastutab käesoleva määruse kohaste 
kohustuste täitmise eest. Rühma 
registreerijana nimetatud juriidilise isiku 
peakorterid peavad asuma ELis.

Justification

If a registrant no longer wishes to make use of his registration, he must be able to transfer the 
rights deriving therefrom.

Within groups, products are supplied to downstream users at varying production sites within 
the EU, which may under certain circumstances belong to different affiliates. The supply of 
products within a group is often coordinated by a unit which may form part of the parent 
group or of an affiliate. The proposed group registration would be an appropriate solution 
with a view to reducing costs and bureaucracy.

Muudatusettepanek 74

Artikkel 7

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

välja jäetud

2. Lõike 1 kohaldamisel esitab tootja või 
importija agentuurile viimase poolt 
vastavalt artiklile 108 kindlaksmääratud 
vormis järgmist teavet:
a) tootja või importija isikuandmeid;
b) aine määratlust;
c) aine liigitust, kui seda on võimalik 
liigitada;
d) prognoositavat kogust;
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e) lõikes 1 viidatud klientide loetelu;
f) piisavat teavet uurimis- ja 
arendusprogrammi kohta, et 
agentuuril oleks võimalik vastu võtta 
teadlikke otsuseid vastavalt lõigetele 
4 ja 7.
Lõikes 1 kindlaks määratud ajavahemik 

algab teatise laekumisest agentuuri. 
3. Agentuur annab teatisele 
registreerimisnumbri ja kuupäeva, milleks 
on teatise agentuuri laekumise kuupäev, ja 
teatab registreerimisnumbri ja kuupäeva 
viivitamata asjaomasele tootjale või 
importijale.
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. 
5. Kui miski ei viita vastupidisele, võib aine 
tootja või importija toota või importida 
ainet mitte varem kui neli nädalat pärast
teatavakstegemist. 
6. Tootja või importija järgib kõiki 
agentuuri poolt vastavalt lõikele 4 
kehtestatud tingimusi.
7. Agentuur võib vastava taotluse korral 
otsustada pikendada viieaastast 
vabastusperioodi 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.
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8. Agentuur teavitab kõigist otsuse 
eelnõudest liikmesriikide pädevaid asutusi, 
kus tootmine, import või tootmisalane 
uurimistegevus aset leiab. 
Kui agentuur võtab vastu lõigetes 4 ja 7 
sätestatud otsuseid, arvestab ta nimetatud 
pädevate asutuste poolt tehtud märkusi.
9. Agentuur ja vastavate liikmesriikide 
pädevad asutused hoiavad neile vastavalt 
lõigetele 1–8 esitatud teavet salajasena.
10. Agentuuri lõigete 4 ja 7 alusel vastu 
võetud otsused võib vastavalt artiklitele 87, 
88 ja 89 edasi kaevata.

Justification

Now moved to Art. 4a (new) above.

Muudatusettepanek 75

Artikkel 8

1. Toimeaineid, mida toodetakse või 
imporditakse kasutamiseks üksnes 
taimekaitsevahendite koostises, ja mida 
käsitletakse kas nõukogu direktiivi 
91/414/EMÜ37 I lisas või komisjoni 
määruses (EMÜ) 3600/9238, komisjoni 
määruses (EÜ) 703/2001,39 komisjoni 
määruses (EÜ) 1490/200240 või komisjoni 
määruses 2003/565/EÜ,41 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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2. Toimeaineid, mida toodetakse või 
imporditakse kasutamiseks üksnes 
biotsiidide koostises, ja mida käsitletakse 
kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 98/8/EÜ42 I, IA või IB lisas või 
komisjoni määruses (EÜ) nr …/… (teine 
läbivaadatud määrus),43 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.

Justification

These provisions are now included in Article 2, paragraph 2a (new).

Muudatusettepanek 76

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 kõiki registreerija poolt määratletud 
kasutusi;

Andmed määratletud kasutuste kohta 
sisaldavad I lisa alusel suunistes sätestatud 
standardandmeid kasutus- ja 
kokkupuutekategooriate kohta;

Muudatusettepanek 77

Artikli 9 punkti a alapunkt x a (uus)

xa) kinnitust selle kohta, et registreerija on 
nende originaaluuringute omanik, millest 
tulenevad artikli 9 punkti a alapunkti vi 
kohased kokkuvõtted, või et tal on 
originaaluuringute omaniku kirjalik 
nõusolek neile viitamiseks.

Justification
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Amendment necessary to safeguard ownership rights relating to test data and for data 
protection.

Muudatusettepanek 78

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, järgides täielikult 
konkurentsieeskirju. Registreerimise osad 
esitab üks tootja või importija, kes tegutseb 
teiste tootjate ja/või importijate nõusolekul 
nende nimel vastavalt teisele, kolmandale ja 
neljandale lõigule.

Justification

The formation of a consortium should always be in full respect of the competition rules, and 
in particular with art. 81 of the Treaty concerning agreements and decisions made between 
enterprises and their potential effect on the competition on the market.

Muudatusettepanek 79

Muudatusettepanek 106
Artikli 10 lõige 2

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

2. Iga konsortsium maksab 
registreerimistasu, määrates selle kulu 
jagunemise kindlaks konsortsiumisiseselt. 
Igal registreerijal või konsortsiumil, 
kes/mis on registreerimistasu tasunud, on 
õigus nõuda tasu teistelt aine 
registreerimises osaleda soovijatelt 
vastavalt tema enda otsusele ja valitud 
tasumäärale.

Muudatusettepanek 80

Artikli 10 lõige 2a (uus)
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2a. Komisjon töötab välja juhtnöörid, et 
aidata konsortsiumis osalevatel ettevõtetel 
täielikult vastata ühenduse 
konkurentsieeskirjade sätetele.

Justification

Guidance rules are necessary to help companies form consortia without violating competition 
law.

Muudatusettepanek 81

Artikli 10 lõige 2b (uus)

2b. Iga tootja, importija või konsortsium 
võib kõikideks käesolevas artiklis 
ettenähtud toiminguteks määrata 
kolmandast isikust esindaja.

Justification
It should be possible for a third party, contracted on behalf of individual companies or a 
consortium, to represent the interest of the company or the group of manufacturers.

Muudatusettepanek 82

Artikli 11 lõike 1 punkt a

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

V lisas määratletud teavet füüsikalis-
keemiliste omaduste kohta, samuti muud 
tootjale või importijale teadaolevat 
toksikoloogilist ja ökotoksikoloogilist teavet 
ainete kohta, mida toodetakse või 
imporditakse vähemalt üks tonn aastas tootja 
või importija kohta;

Muudatusettepanek 83

Artikli 12 lõige 1
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Ainete omaduste kohta käivat teavet võib 
koguda teiste vahendite kui katsetega, 
eelkõige kvalitatiivsete või kvantitatiivsete 
struktuuri ja aktiivsuse suhte mudelite 
kasutamise või sarnase struktuuriga ainete 
kohta käiva teabe abil, tingimusel, et on 
täidetud IX lisas sätestatud tingimused.

Ainete omaduste kohta käivat teavet võib 
koguda teiste vahendite kui katsetega, 
eelkõige kvalitatiivsete või kvantitatiivsete 
struktuuri ja aktiivsuse suhte mudelite 
kasutamise või sarnase struktuuriga ainete 
kohta käiva teabe abil, tingimusel, et on 
täidetud IX lisas sätestatud tingimused.

VI–VIII lisa kohase katsetamise võib ära 
jätta, kui kokkupuuteandmed ja 
rakendatud riskijuhtimismeetmed näitavad, 
et see on IX lisas osutatud viisil
põhjendatud.

Muudatusettepanek 84

Artikli 12 lõige 4

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

4. Kui aine on juba registrisse kantud, on 
uuel registreerijal õigus viidata varem 
esitatud ainet käsitlevatele uuringutele ja 
katsearuannetele (edaspidi “uuringud”), 
tingimusel, et ta saab tõendada, et aine, mida 
ta registreerida soovib, on sama aine, mis oli 
eelnevalt registreeritud.  Ainet peetakse 
samaks aineks, kui puhtuse ja lisandite tase
on samad ega muuda aine toksilisuse 
profiili. Uus registreerija esitab eelmis(t)elt 
registreerija(te)lt saadud kirja, milles 
lubatakse uuringuandmete kasutamist.

Uus registreerija ei tohi siiski viidata 
kõnealustele uurimisandmetele IV lisa 
punktis 2 nõutava teabe esitamiseks.

Uus registreerija ei tohi siiski viidata 
kõnealustele uurimisandmetele IV lisa 
punktis 2 nõutava teabe esitamiseks.

Justification

This amendment will considerably improve the workability of the regulation. As the first 
registrant has to provide information on the purity of the substance (Annex IV.2.), it ensures 
that a substance does not have to be registered several times simply because its purity and the 
nature of impurities might vary without having a negative effect on the toxicity profile.

Muudatusettepanek 85

Artikli 13 lõike 1 esimene lõik
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1. Ilma et see piiraks direktiivi 98/24/EÜ
artikli 4 kohaldamist, teostatakse 
kemikaaliohutuse hindamist ja koostatakse 
kemikaaliohutuse aruanne kõikide 
käesoleva peatükiga kooskõlas registrisse 
kantavate ainete kohta, kui registreerija 
toodab või impordib sellist ainet vähemalt 
10 tonni aastas.

1. Ilma et see piiraks direktiivi 98/24/EÜ
artikli 4 kohaldamist, teostatakse 
kemikaaliohutuse hindamist kõikide 
käesoleva peatükiga kooskõlas registrisse 
kantavate ainete kohta, kui registreerija 
toodab või impordib sellist ainet vähemalt 
10 tonni aastas. Ainete puhul kogustes alla 
100 tonni peetakse ohutuskaarti 
kemikaaliohutuse aruandeks.

Justification

The extended safety data sheet contains all relevant results from the risk assessment. For 
SMEs in particular, two documents (chemical safety report and safety data sheet) represent a 
needless double burden.

Muudatusettepanek 86

Artikli 13 lõike 2 esimene lõik

2. Vastavalt lõikele 1 ei pea kemikaaliohutust 
hindama valmistise koostises esineva aine 
puhul, kui aine kontsentratsioon valmistises 
on väiksem kui madalaim järgmistest 
määradest:

2. Vastavalt lõikele 1 ei pea kemikaaliohutust 
hindama valmistise või toote koostises 
esineva aine puhul, kui aine sisaldus 
valmistises või tootes on väiksem kui 
madalaim järgmistest määradest:

Justification

The above exemption is only for substances in preparations. For substances in articles the 
requirements apply even to trace contaminants. This different treatment of articles and 
preparations is not justified by toxicological or eco-toxicological criteria. This amendment, 
extending the exemption to substances in articles, brings REACH in line with Directive 
76/769 relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and 
preparations, which exempts the use of substances in both preparations and articles, when 
below specified concentration limits.

Muudatusettepanek 87

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 
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these properties is already required as part of the hazard assessment under 
paragraph 3(a) and (c).

Muudatusettepanek 88

Artikli 13 lõike 4 viimane lõik

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

Kokkupuute hindamises, mis asjakohasel 
juhul tugineb kasutus- ja 
kokkupuutekategooriatele, ja riski 
kirjelduses käsitletakse kõiki tootja või 
importija määratletud kasutusi kogustes üks 
tonn või rohkem aastas.

Justification

Improves workability by limiting uses that have to be considered in the chemical safety report 
to those in one tonne and more. According to the Commission proposal a use would have to 
be dealt with even in very small quantities.
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Artikli 16 lõike 2 punktid b, c ja d

b) vaheaine andmeid vastavalt IV lisa 
punktile 2;

b) vaheaine nimetust, sh CASi numbrit, kui 
see on olemas;

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

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

d) tootmismahte tonnaaživahemikes (> 1 
tonni, > 10 tonni, > 100 tonni, > 1000 
tonni) aastas.

Justification
The precise determination of identity requires costly analytical investigation. It should be 
required only in particular cases, e.g. consortia.
A classification is normally only necessary for intermediates which are placed on the market.
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AD\579754ET.doc 51/148 PE 353.595v03-00
Freelance-tõlge

ET

Artikli 16 lõige 3

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

Kõnealuse teabe kogumise suhtes 
kohaldatakse artiklit.

3. Iga tootja või importija, kes toodab või 
impordib kohapeal kasutatavat või
transporditavat isoleeritud vaheainet 
(koguses üle ühe tonni aastas), peab
koostama kahe aasta jooksul
registreerimistaotluse esitamisest V lisas 
kirjeldatud teabe aine omaduste kohta
vastavalt lõigetele 1 ja 2, välja arvatud 
teave sensibiliseerimise kohta; nimetatud 
teave peab olema taotluse korral 
kättesaadav pädevatele asutustele seoses 
ametlike kontrollidega (artikkel 122) ja 
samuti agentuurile.

Justification

The same information is recorded for intermediates as for other substances. However, for 
reasons of practicability this should not have to be communicated to the Agency.
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Artikli 17 lõike 1 esimene lõik

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.

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, järgides täielikult 
konkurentsieeskirju. Registreerimise 
osad esitab üks tootja või importija, kes 
tegutseb teiste tootjate ja/või importijate 
nõusolekul nende nimel vastavalt 
teisele, kolmandale ja neljandale lõigule.

Justification

The procedure for forming a consortium for registering isolated intermediates should be the 
same as the one for substances.
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Artikli 17 lõige 2

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

2. Iga konsortsium maksab 
registreerimistasu, määrates selle kulu 
jagunemise kindlaks konsortsiumisiseselt. 
Igal registreerijal või konsortsiumil, 
kes/mis on registreerimistasu tasunud, on 
õigus nõuda tasu teistelt aine 
registreerimises osaleda soovijatelt 
vastavalt tema oma otsusele ja valitud 
tasumäärale.

Justification

The procedure for forming a consortium for registering isolated intermediates should be the 
same as the one for substances.
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Artikli 17 lõige 2 a (uus)

2a. Iga tootja, importija või konsortsium 
võib kõikideks käesolevas artiklis 
ettenähtud toiminguteks määrata 
kolmandast isikust esindaja.

Justification
The procedure for forming a consortium for registering isolated intermediates should be the 
same as the one for substances.

Muudatusettepanek 94
Artikli 19 lõike 1 teine lõik

Registreerija võib alustada aine tootmist või 
importimist, kui amet ei esita vastavalt artikli 
18 lõikele 2 kolme nädala jooksul pärast 
registreerimise kuupäeva vastuväiteid, ilma et 
see piiraks artikli 25 lõike 4 neljanda lõigu
kohaldamist.

Registreerija võib alustada aine tootmist või 
importimist, kui amet ei esita vastavalt artikli 
18 lõikele 2 kolme nädala jooksul pärast 
registreerimise kuupäeva vastuväiteid, ilma et 
see piiraks artikli 25 lõike 8 kohaldamist.

Justification
Correction of an editorial mistake.
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Muudatusettepanek 95
Artikli 19 lõige 2

2. Kui amet on teavitanud registreerijat 
sellest, et viimasel tuleb esitada lisateavet 
vastavalt artikli 18 lõike 2 teisele lõigule, 
võib registreerija alustada aine tootmist või 
importimist, juhul kui amet ei esita kolme 
nädala jooksul pärast registreerimiseks 
vajaliku täiendava teabe vastuvõtmist 
vastuväiteid, ilma et see piiraks artikli 25 
lõike 4 neljanda lõigu kohaldamist.

2. Kui amet on teavitanud registreerijat 
sellest, et viimasel tuleb esitada lisateavet 
vastavalt artikli 18 lõike 2 teisele lõigule, 
võib registreerija alustada aine tootmist või 
importimist, juhul kui amet ei esita kolme 
nädala jooksul pärast registreerimiseks 
vajaliku täiendava teabe vastuvõtmist 
vastuväiteid, ilma et see piiraks artikli 25 
lõike 8 kohaldamist.

Justification
Correction of an editorial mistake.
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Artikli 20 lõige 1

1. Pärast registreerimist on registreerija 
kohustatud viivitamata kirjalikult teavitama 
agentuuri omal algatusel järgmistest 
asjaoludest agentuuri poolt vastavalt 
artiklile 108 kindlaksmääratud vormis:

1. Pärast registreerimist on registreerija 
kohustatud viivitamata kirjalikult teavitama 
agentuuri omal algatusel järgmistest 
asjaoludest agentuuri poolt vastavalt 
artiklile 108 kindlaksmääratud vormis:

a) muutustest tema staatuses (tootja või 
importija) või andmetes (nimi või aadress);

a) muutustest tema staatuses (tootja või 
importija) või andmetes (nimi või aadress);

b) muutustest IV lisas esitatud aine 
koostises;

b) muutustest IV lisas esitatud aine 
koostises;

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

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

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

d) uutest kasutustest või kasutus-
/kokkupuutekategooriatest, milleks ainet 
toodetakse või imporditakse, kui agentuur
on nendest teadlik ja kui ta neid toetab;
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e) uutest olulistest teadmistest ainega seotud 
riskide kohta inimeste tervisele ja/või 
keskkonnale, kui on põhjust eeldada, et 
agentuur peaks neist teadlik olema;

e) uutest olulistest teadmistest ainega seotud 
riskide kohta inimeste tervisele ja/või 
keskkonnale, kui on põhjust eeldada, et 
agentuur peaks neist teadlik olema;

f) muutustest aine liigituses ja märgistuses; f) muutustest aine liigituses ja märgistuses;

g) kemikaaliohutuse aruande 
ajakohastamisest või parandamisest.

g) kemikaaliohutuse aruande 
ajakohastamisest või parandamisest.

Agentuur edastab kõnealuse teabe 
asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele.

välja jäetud

Justification
The formulation 'of which he may reasonably be expected' is impractical. The 
manufacturer/importer must not be obliged to notify unsupported uses.
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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. Vastavalt lõikele 1 registreeritud ainete 
suhtes kohaldatakse artiklit 20.

Justification

Avoid double procedures: Substances which have been classified under Directive 67/548/EEC 
have run through a procedure similar to the registration and evaluation under the REACH 
proposal.
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Artikli 23 lõige 1
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1. Selleks et vältida tarbetuid 
loomkatseid, tehakse käesoleva 
määruse kohaldamisel selgroogsete 
loomadega katseid ainult viimase 
abinõuna. Lisaks on vaja rakendada 
meetmeid muude katsete tarbetu kordamise 
piiramiseks.

1. Selleks et vältida tarbetuid loomkatseid, 
tehakse käesoleva määruse kohaldamisel 
selgroogsete loomadega katseid ainult 
viimase abinõuna.

Muude katsete tarbetu kordamise piiramiseks 
soovitatakse registreerijail tungivalt 
uurimistulemusi ja muid andmeid 
omavahel jagada.

Muudatusettepanek 99
III jaotise 2. peatüki artikli 23 lõige 4a (uus)

4a. Tootja, importija või tootmisahela 
järgmise etapi kasutaja võib määrata kõigi 
käesolevas jaotises sätestatud toimingute 
tegemiseks enda esindajaks kolmanda 
isiku.

Justification
Companies should always have the possibility to be represented by a third party for reasons 
of confidentiality and/or for practical reasons.
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Artikli 24 lõige 5

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

5. Kui aine on varem registrisse kantud 
vähem kui kümme aastat tagasi, teatab 
agentuur esmalt varasema(te)le 
registreerija(te)le, et kindlaks teha, kas nad 
soovivad oma nime avalikustamist. Kui 
nõustutakse, teatab agentuur 
potentsiaalsele registreerijale viivitamata
varasema(te) registreerija(te) nime(d) ja 
aadressi(d). Igal juhul teavitab agentuur 
viivitamata sõltuvalt olukorrast kas 
varasemate, selgroogseid loomi hõlmanud 
uuringute asjakohastest kokkuvõtetest või 
üksikasjalikest uuringuülevaadetest.

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

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

Agentuur teatab samaaegselt eelmistele 
registreerijatele potentsiaalse registreerija 
nime ja aadressi.

Agentuur teatab samaaegselt eelmistele 
registreerijatele potentsiaalse registreerija või 
tema poolt artikli 23 lõike 4a (uus) alusel 
määratud kolmandast isikust esindaja nime 
ja aadressi.

Justification

The identity of prior registrants to new registrants and vice versa should be protected against 
disclosure, in cases when the disclosure could reveal confidential business information.

Muudatusettepanek 101

Artikli 24 lõige 6

6. Kui teine potentsiaalne registreerija 
on esitanud päringu sama aine kohta, 
teatab agentuur viivitamata mõlemale 
potentsiaalsele registreerijale teise 
potentsiaalse registreerija nime ja 
aadressi ning teavitab neid selgroogseid 
loomi hõlmavatest uuringutest, mida 
neilt vastavalt nõutakse.

6. Kui teine potentsiaalne registreerija 
on esitanud päringu sama aine kohta, 
teatab agentuur viivitamata mõlemale 
potentsiaalsele registreerijale teise 
potentsiaalse registreerija või tema poolt 
artikli 23 lõike 4a (uus) alusel määratud 
kolmandast isikust esindaja nime ja 
aadressi ning teavitab neid selgroogseid 
loomi hõlmavatest uuringutest, mida 
neilt vastavalt nõutakse.

Justification

The identity of potential registrants should be protected against disclosure, in cases when the 
disclosure could reveal confidential business information.
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Artikli 24 lõige 6a (uus)
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6a. Varasem või potentsiaalne registreerija, 
kes ei soovi oma nime avaldada, teatab 
agentuurile oma esindaja nime 15 päeva 
jooksul pärast taotluse saamist. 
Kui agentuur ei ole selleks tähtajaks 
vastust saanud, peetakse (potentsiaalse) 
registreerija nime mittekonfidentsiaalseks.

Justification

Protection of the identity of previous or potential registrants should not prohibit the sharing 
of test results involving vertebrate animals.

Muudatusettepanek 103
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 artikli 25 
lõikes 8 a nimetatud summa.

Justification
It seems strange that every potential registrant pay 50% of the original testing costs 
irrespective of both the produced volume and the number of potential or previous registrants.
Article 25.8 a (new) sets out a mechanism for more evenly sharing the original costs of a 
study.

Muudatusettepanek 104
Artikli 25 lõige 6
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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 artikli 25 
lõikes 8 a nimetatud summa. See nõue on 
täitmisele pööratav riigikohtus

Justification
This follows from the previous amendment on Article 25.5.
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Artikli 25 lõige 8
8. Varasema registreerija vastava taotluse 
korral pikendatakse uue registreerija artikli 
19 lõikele 1 vastavat registreerimise 
ooteaega 4 kuu võrra.

8. Agentuur võib uue registreerija artikli 19 
lõikele 1 vastavat registreerimise ooteaega 
pikendada. Varasema registreerija taotluse 
korral on pikendus proportsionaalne 
asjakohaste uuringute ning vajalike 
hindamiste tegemiseks vajaliku ajaga.

Justification

The period required should reflect the time needed to make tests and collect data. It must be 
ensured that the potential registrant does not obtain any unjustified time advantage for the 
manufacture of his substance, particularly in the case of non-phase-in substances. A time 
advantage is usually more crucial for innovative products than the costs themselves.
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Artikli 25 lõige 8a (uus)

8a. Kulude jagunemise osaliste vahel 
kehtestab agentuur artikli 73 lõike 1 a 
(uus) alusel koostatud suuniste põhjal.
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Artikkel 26

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

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;

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;

b) registreerija nime ja aadressi ning 
kontaktisiku nime või asjakohasel juhul 
registreerija esindaja nime;

c) registreerimise prognoositud 
tähtaja/tonnides väljendatud vahemiku;

c) aastase tootmismahu tonnides 
väljendatud vahemikes;

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;

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.

e) teadet selle kohta, kas punktis d nimetatud 
uuringud hõlmavad selgroogsete loomadega 
tehtavaid katseid, ja kui mitte, siis kas ta 
kavatseb jagada oma uuringute 
kokkuvõtteid ja üksikasjalikke 
uuringuülevaateid teiste artikli 9 punkti a 
alapunktis x osutatud registreerijatega.

Potentsiaalne registreerija võib piirduda 
esimese lõigu alusel esitatava teabega selliste 
mõjutusobjektide/omaduste kohta, mille 
kohta nõuti katseid.

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:

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

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

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

välja jäetud

3. Registreerijad, kes ei esita lõikes 1 nõutud 
teavet, ei saa tugineda artiklile 21.

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.

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.

5. Agentuur säilitab vastavalt lõigetele 1–4 
esitatud teavet andmebaasis.  Agentuur
avaldab lõike 2 kohaselt eelregistreeritud 
ainete loetelu kolme kuu jooksul pärast 
selles lõikes osutatud tähtaega. Loetelu 
koosneb ainete nimedest koos nende 
Einecsi või CASi numbriga ning nende 
tootjate ja importijate nimedest ja 
kontaktandmetest, kes peavad 
olemasolevaid andmeid jagama või kes on 
selleks valmisolekut avaldanud.
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Artikkel 26a (uus)

Ainete register

1. Agentuur haldab ainete registrit, mis 
sisaldab artikli 26 lõikes 1 
kindlaksmääratud teavet.

2. Agentuur avaldab kõik teatavakstehtud 
ained ainete registris kohe pärast artikli 26 
lõikes 2 sätestatud teatamisperioodi lõppu, 
näidates ära:

a) aine nime ja kui see on asjakohane, siis 
ainerühma nimetuse, kaasa arvatud selle 
EINECSi ja CASi registreerimisnumbri, 
kui need on olemas;
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b) tootja või importija nime ja aadressi, kui 
see on asjakohane, tingimusel et selleks on 
antud artikli 26 lõike 5 kohane nõusolek;

c) toksikoloogilised ja ökotoksikoloogilised 
mõjutusobjektid, mille kohta on olemas 
selgroogsetega tehtud katsetel põhinevad 
uuringuandmed;
d) iga aine varaseima registreerimistähtaja 
kooskõlas artikliga 21.

3. Iga tootja ja importija võib kodulehel 
avaldatavaks esindajaks määrata 
ühenduses asutatud juriidilise või füüsilise 
isiku. Kui sellise esindaja nimi on 
agentuurile artikli 26 lõike 1 punkti b 
kohaselt teatatud, ei avalda agentuur tootja 
või importija nime kooskõlas lõikega 2.

4. Tootmisahela järgmise etapi kasutajad 
peavad agentuurile ühe aasta jooksul 
pärast ainete registri avaldamist kooskõlas 
artikliga 2 teatama võimalikest 
uurimisandmetest toksikoloogiliste ja 
ökotoksikoloogiliste mõjutusobjektide 
kohta, mis põhinevad nende enda katsetel 
selgroogsete loomadega. Agentuur 
täiendab ainete registrit ja avaldab selle 
lisa 13 kuu möödudes registri avaldamisest.

Justification

The pre-registered substances will be included in a register of substances and will be 
published. This will ensure transparency about which phase- in substances are on the market 
and it will indicate the earliest registration deadline for each substance. This early 
publication of all phase-in substances enables communication both between manufacturers 
and importers to prepare the registration dossiers and between suppliers and downstream 
users.
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Artikkel 26b (uus)

Artikkel 26b
Pädevus ja õiguskaitse
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1. Juhul kui ei ole teisiti sätestatud, on 
agentuur pädev vastu võtma otsuseid 
käesoleva jaotise alusel.

2. Agentuuri käesoleva jaotise alusel 
vastuvõetud otsused on võimalik artiklite 
87, 88 ja 89 sätete alusel edasi kaevata.

Justification

For the sake of clarity, the Agency’s competence should be expressly stated for the whole of 
Title III. Instead of being separately enumerated on each occasion, the right of appeal should 
be set out centrally here.

Muudatusettepanek 110

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 registreerijad ja eelregistreerijad, 
kes on esitanud agentuurile vastavalt artiklile 
26 teavet sama järk-järgult registrisse 
kantava aine kohta, võtavad kuni artikli 21 
lõikes 3 sätestatud tähtaja möödumiseni
osa aine kohta peetavast 
teabevahetusfoorumist.

Justification
This amendment seeks to make the SIEF also accessible for downstream users. Furthermore, 
the duration of SIEF is clarified to ensure that it will be operable during the entire 
registration period for phase-in substances.
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Artikli 27 lõige 2 a (uus)

2a. Aine kohta peetaval 
teabevahetusfoorumil osalejad teevad kõik 
pingutused selleks, et leppida kokku nende 
poolt vahetatava teabe tõlgendamises.

Justification
This amendment strongly encourages registrants to agree on the interpretation of (hazard) 
data with the aim of sharing data.
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Artikli 28 lõike 1 teine lõik

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

Taotluse esitamisele järgneva kahe nädala 
jooksul esitab uuringuandmete 
omanikuuringuandmeid taotlenud 
osaleja(te)le tõendi uuringute maksumuse 
kohta. Osaleja(d) ja uuringuandmete omanik 
rakendavad kõiki asjakohaseid meetmeid, et 
jõuda kokkuleppele kulude omavahelise 
jagamise suhtes. Kui nad vastavale 
kokkuleppele ei jõua, jagatakse kulud
kooskõlas artikli 25 lõikega 8 a. Omanik 
esitab uuringuandmed kahe nädala jooksul 
alates makse laekumisest.

Justification

Brings Article 28 in accordance with the above amendment for Article 25.
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Artikli 28 lõige 3

3. Kui lõikes 2 osutatud uuringuandmete 
omanik keeldub esitamast teis(t)ele 
osaleja(te)le tõendit antud uuringute 
maksumuse kohta või uuringutulemusi endid, 
toimib(toimivad) teine(teised) osaleja(d) nii, 
nagu asjaomased uuringuandmed ei oleks 
foorumi raames kättesaadavad, välja arvatud 
juhul kus registreerimistaotlus, mis sisaldab 
vastavalt olukorrale kas kokkuvõtet või 
üksikasjalikku uuringuülevaadet, on teise 
registreerija poolt juba esitatud. Sellistel 
juhtudel võtab agentuur vastu otsuse teha 
teis(t)ele osaleja(te)le kättesaadavaks kas 
antud kokkuvõtte või üksikasjaliku 
uuringuülevaate, olenevalt olukorrale. Teisel 
registreerijal on õigus nõuda kulude võrdset
jagamist osalejate vahel. See nõue on 
täitmisele pööratav siseriiklikus kohtus.

3. Kui lõikes 1 osutatud uuringuandmete 
omanik keeldub esitamast teis(t)ele 
osaleja(te)le tõendit antud uuringute 
maksumuse kohta või uuringutulemusi endid, 
toimib(toimivad) teine(teised) osaleja(d) nii, 
nagu asjaomased uuringuandmed ei oleks 
foorumi raames kättesaadavad, välja arvatud 
juhul kus registreerimistaotlus, mis sisaldab 
vastavalt olukorrale kas kokkuvõtet või 
üksikasjalikku uuringuülevaadet, on teise 
registreerija poolt juba esitatud. Sellistel 
juhtudel võtab agentuur vastu otsuse teha 
teis(t)ele osaleja(te)le kättesaadavaks kas 
antud kokkuvõtte või üksikasjaliku 
uuringuülevaate, olenevalt olukorrale. Teisel 
registreerijal on õigus nõuda kulude jagamist 
osalejate vahel kooskõlas artikli 25 lõikega 
8 a. See nõue on täitmisele pööratav riiklikus 
kohtus.
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Justification

Brings Article 28 in accordance with the above amendment for Article 25.
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Artikli 29 lõike 1 punkt 1 a (uus)

1a. See ei kehti ainete ja valmististe kohta, 
mis viiakse turule teadusliku uurimis- ja 
arendustegevuse eesmärkidel väikestes 
kogustes, mis ei ületa 1 kg aastas, või 
ühekordsete tarnetena.

Justification

To require a safety data sheet to be produced for very small quantities or a one-off supply 
would be going too far.
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Artikli 29 lõige 1 a (uus)

1a. Erandina ei ole Ia lisa kohaselt 
koostatud ohutuskaart valmististe puhul 
nõutav, kui valmistist edastatakse kahe 
samasse ettevõttesse (valdusfirmasse) 
kuuluva ELi tehase vahel, mis ei ole sama 
juriidilise isiku osad.

Justification

Transfers between two EU factories of the same company (holding) that are not part of the 
same legal entity should not be considered placing the preparation on the market.  Taking 
into account that the preparation never leaves the control of the company, there is no benefit 
to human health or the environment to require a separate safety data sheet for such 
preparations.
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Artikli 29 lõike 6 punkt 15 a (uus)

15a) IX lisale vastavast katsetamisest 
loobumise spetsifikatsioonid ja alused, kui 
see on asjakohane.
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Artikli 29 lõike 6 viimane lõik

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

Kui teostatakse kemikaaliohutuse hinnang, 
tuleb asjakohaseid kokkupuutestsenaariume 
kirjeldada ohutuskaardi vastavate rubriikide 
all.

Justification

L’Annexe à joindre à la Fiche de données de sécurité (SDS), décrivant les scénarios 
d’exposition en cas d’évaluation de la sécurité chimique, n’est pas nécessaire. Une fiche de 
données de sécurité doit rester facilement accessible et compréhensible pour les utilisateurs 
en aval.. Il est inutile de décrire les scénarios d’exposition dans une annexe car notamment :

- l’utilisation identifiée couverte par la fiche de données de sécurité est mentionnée dans cette 
dernière (section 1-2) ;

- En outre, la fiche de données de sécurité doit satisfaire aux exigences GHS.
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Artikli 29 lõige 8

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

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

a) niipea kui muutuvad kättesaadavaks uued 
andmed, mis võivad olla vajalikud 
asjakohaste riskijuhtimismeetmete 
määratlemiseks ja rakendamiseks;

a) niipea kui muutuvad kättesaadavaks uued 
andmed, mis võivad olla vajalikud 
asjakohaste riskijuhtimismeetmete 
määratlemiseks ja rakendamiseks;

b) pärast aine registrisse kandmist; b) juhul kui aine on registrisse kantud;

c) pärast loa andmist või andmisest 
keeldumist;

c) juhul kui luba on antud või loa andmisest 
on keeldutud;

d) pärast piirangu rakendamist. d) juhul kui on rakendatud piirangut. 
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Teabe uus, kuupäevastatud variant, mis on 
varustatud märkega “Muudetud väljaanne: 
(kuupäev)”, tehakse tasuta kättesaadavaks 
kõigile, kellele on ainet või valmistist eelmise 
12 kuu jooksul tarnitud.

Teabe uus, kuupäevastatud variant, mis on 
varustatud märkega “Muudetud väljaanne: 
(kuupäev)”, tehakse tasuta kättesaadavaks 
kõigile, kellele on ainet või valmistist eelmise 
12 kuu jooksul tarnitud.

Justification

If undertakings are already required to comply with certain provisions under the interim 
REACH strategy, provision should be made for a safeguard clause designed to ensure that 
this work need not be repeated following the entry into force of the REACH regulation.
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Artikli 30 lõige 2

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

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

a) niipea kui muutuvad kättesaadavaks uued 
andmed, mis võivad olla vajalikud 
asjakohaste riskijuhtimismeetmete 
määratlemiseks ja rakendamiseks;

a) niipea kui muutuvad kättesaadavaks uued 
andmed, mis võivad olla vajalikud 
asjakohaste riskijuhtimismeetmete 
määratlemiseks ja rakendamiseks;

b) pärast aine registrisse kandmist; b) juhul kui aine on registrisse kantud;

c) pärast loa andmist või andmisest 
keeldumist;

c) juhul kui luba on antud või loa andmisest 
on keeldutud;

d) pärast piirangu rakendamist. d) juhul kui rakendati piirangut.

Uus teave tehakse tasuta kättesaadavaks 
kõigile, kellele on ainet või valmistist eelmise 
12 kuu jooksul tarnitud.

Uus teave tehakse tasuta kättesaadavaks 
kõigile, kellele on ainet või valmistist eelmise 
12 kuu jooksul tarnitud.

Justification

Adaptation to new technologies.
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Artikkel 31
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Kõik aine või valmistise turustusahelas 
tegutsejad edastavad turustusahelas neist 
vahetult ülevalpool olevale kasutajale või 
turustajale: 

Kõik aine või valmistise turustusahelas 
tegutsejad edastavad turustusahelas neist 
vahetult ülevalpool olevale kasutajale või 
turustajale, kui sellega ei avaldata artikliga 
116 kaitstavat konfidentsiaalset teavet:

Justification

An exemption from reporting up the supply chain must be provided to downstream users if the 
report reveals confidential information about the user or its particular use of the chemical 
substance. This could avoid occasions whereby the manufacturer could pass this information 
to a downstream users competitors.
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Artikkel 31 a (uus)

Artikkel 31 a

1. XIII lisas loetletud aine või sellist ainet 
sisaldava valmistise või toote tootja või 
importija esitab tootmisahela järgmise 
etapi kasutajale – kui seda mõistlikult 
nõutakse – andmed, mis on vajalikud aine 
mõju hindamiseks inimeste tervisele või 
keskkonnale seoses taotluses osutatud 
käitluse ja kasutustega.

2. Lõikes 1 sätestatud teabe esitamise nõuet 
kohaldatakse mutatis mutandis 
turustusahelas ülalpool.

Justification
Information on hazardous (authorised) substances on their own, in preparations, and in 
articles must be distributed through the supply chain (upwards and downwards) to enable the 
companies to take appropriate actions and to make informed decisions concerning the 
contents of their products. The downstream users' right to obtain information on such 
substances is crucial in order to rebuild consumer confidence and to regain goodwill.
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Artikli 32 pealkiri

Töötajate juurdepääs ohutuskaardi teabele Töötajate juurdepääs ohutusteabele

Justification
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Not all information contained in the SDS can be accessible. This amendment is linked to the 
other amendments to the articles contained in Title IV: Information in the supply chain.  
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Artikkel 33

33. Kõik turustusahelas tegutsejad koguvad 
kokku kogu niisuguse teabe, mis on nõutav 
nende käesolevast määrusest tulenevate 
kohustuste täitmiseks, ja tagavad selle 
kättesaadavuse vähemalt 10 aasta jooksul 
pärast puhasaine või valmistise koostisesse 
kuuluva aine viimast valmistamist, 
importimist, tarnimist või kasutamist.  Iga 
turustusahelas tegutseja esitab taotluse korral 
viivitamata kõnealuse teabe või teeb selle 
kättesaadavaks selle liikmesriigi mis tahes 
pädevale asutusele, kus antud 
turustusahelas tegutseja on registreeritud,
või agentuurile; ilma et see piiraks II ja VI 
jaotise kohaldamist.

33. Kõik turustusahelas tegutsejad koguvad 
kokku kogu niisuguse teabe, mis on nõutav 
nende käesolevast määrusest tulenevate 
kohustuste täitmiseks, ja tagavad selle 
kättesaadavuse vähemalt viie aasta jooksul 
pärast puhasaine või valmistise koostisesse 
kuuluva aine viimast valmistamist, 
importimist, tarnimist või kasutamist. Iga 
turustusahelas tegutseja esitab taotluse korral 
viivitamata kõnealuse teabe või teeb selle 
kättesaadavaks agentuurile; ilma et see 
piiraks II ja VI jaotise kohaldamist.

Justification

The obligation to keep all REACH information for 10 years after a substance was last 
manufactured, imported, supplied or used constitutes a significant bureaucratic problem for 
small and medium-sized businesses. The period should therefore be reduced to five years.
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Artikli 34 lõige 1

1. Tootmisahela järgmise etapi kasutaja võib 
esitada teavet, mis aitab kaasa registrisse 
kandmise ettevalmistamisel.

1. Tootmisahela järgmise etapi kasutaja võib 
esitada teavet, mis aitab kaasa registrisse 
kandmise ettevalmistamisel. Teabe võib 
esitada otse agentuurile. III jaotise sätteid 
kohaldatakse mutatis mutandis.

Justification

The REACH proposal does not expressly allow the downstream user to become a registrant, 
or to participate in consortia. For downstream users there is a potential risk of significantly 
delaying the time to take a product to market due to bureaucratic requirements for 
registration which may require testing and other administrative procedures prior to new 
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chemical use. Without the ability itself to register or participate in consortia, the 
downstream user has no ability to speed up the testing and registration process.
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Artikli 34 lõige 2

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

Igal tootmisahela järgmise etapi kasutajal on 
õigus kirjalikult teavitada teda ainega 
varustavat tootjat, importijat, tootmisahela 
järgmise etapi kasutajat, turustajat või 
muud turustusahelas tegutsejat kasutusest, 
eesmärgiga muuta see määratletud 
kasutuseks. Seda tehes esitab tootmisahela 
järgmise etapi kasutaja teavet, et tarnijal 
oleks võimalik esitada kemikaaliohutuse 
hinnangus vastava kasutuse jaoks 
kokkupuutestsenaarium.
Kooskõlas artikli 3 lõikega 26 võib tootja, 
importija või tootmisahela järgmise etapi 
kasutaja keelduda kokkupuutestsenaariumi 
esitamisest. 
Käesolevat lõiku ei kohaldata kinnitamata 
kasutuse suhtes.

Justification

A supplier should not be required to approve all the uses identified by a downstream user and 
to prepare exposure scenarios for non-approved uses.  Paragraph 2 should not contradict 
heading 16 of the safety data sheet (which also forms part of the GHS safety data sheet).

The amendment clarifies that the suppliers are only exceptionally allowed to refuse to provide 
a down-stream user with the necessary exposure scenario for a use. This clarification has 
particular value for SMEs as it gives legal certainty and makes cost more calculable.
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Artikli 34 lõike 4 esimene lõik 

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 iga järgmise etapi 
kasutaja koostab kemikaaliohutuse aruande 
vastavalt XI lisale 1-tonnise või suurema 
ainekoguse kohta aastas iga kasutus- ja 
kokkupuutekategooria jaoks, mis ei vasta 
talle edastatud ohutuskaardi artikli 3 lõike 30 
tähendusele.
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Justification

This amendment ensures equal treatment of registrants and downstream users with regard to 
uses which have to be included in a chemical safety assessment, which – for reasons of 
workability – should only required for uses in quantities of 1 t or more per year.
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Artikkel 34 a (uus)

Artikkel 34a

Järgides loomkatseid asendavate meetodite 
toetamise eesmärki, peaksid komisjon, 
liikmesriigid ja tööstusettevõtted 
suurendama ressursse ja jõupingutusi 
loomkatseid asendavate meetodite 
väljatöötamise ja valideerimise 
kiirendamiseks.

Justification

The objective set by this regulation of promoting non-animal test methods should be reflected 
in the text of the regulation, particularly given the current lack of resources and efforts in this 
area and slow progress in the development and approval of alternative methods.

Muudatusettepanek 128

Artikli 35 lõige 1

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 kooskõlas kasutus- või 
kokkupuutekategooriaga esitab 
tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
agentuurile käesoleva artikli lõikes 2 
kirjeldatud teavet, kui talle on edastatud 
kokkupuutestsenaariumit, kasutus- või 
kokkupuutekategooriat sisaldav ohutuskaart 
ning tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
kasutab ainet selles kirjeldatud tingimuste 
väliselt.

Justification

Brought into line accordingly. It is pointed out that, as a rule, downstream users do not have 
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the toxicological expertise to make testing proposals.
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Artikli 36 lõiked 1 ja 2

1. Tootmisahela järgmise etapi kasutajad 
peavad järgima artikli 34 nõudeid hiljemalt
kaksteist kuud pärast registreerimisnumbri
saamist, mille tarnijad edastavad neile 
ohutuskaardil.

1. Tootmisahela järgmise etapi kasutajad 
peavad järgima artikli 34 nõudeid hiljemalt 
kaksteist kuud pärast registreerimise 
kinnituse saamist, mille tarnijad edastavad 
neile ohutuskaardil.

2. Tootmisahela järgmise etapi kasutajad 
peavad järgima artikli 35 nõudeid hiljemalt 
kaksteist kuud pärast registreerimisnumbri
saamist, mille tarnijad edastavad neile 
ohutuskaardil.

2. Tootmisahela järgmise etapi kasutajad
peavad järgima artikli 35 nõudeid hiljemalt 
kuus kuud pärast registreerimise kinnituse 
saamist, mille tarnijad edastavad neile 
ohutuskaardil.

Justification

The requirement to disclose to downstream users the registration numbers of all the 
substances present in a preparation will result in loss of confidentiality.
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VI jaotise pealkiri

AINETE HINDAMINE HINDAMINE

Justification

The name of Title VI should reflect the fact that its provisions cover more than the 
substances’ evaluation.
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Artikkel 37

Polümeerid on käesoleva jaotise alusel 
hindamisest vabastatud.

Polümeerid ja järk-järgult registrisse 
kantavad ained, mis kuuluvad artikli 26 
alusel eelregistreerimisele, on käesoleva 
jaotise alusel hindamisest vabastatud.

Justification

Evaluation of phase-in substances is separately regulated under the preregistration 
procedure. The substances will be subject to substance evaluation, however, once they have 
been registered.
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Muudatusettepanek 132

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 39–44 kohaldamisel on pädevaks 
asutuseks agentuur. Agentuur võib nendes 
artiklites kirjeldatud ülesannete täitmisel 
tugineda artiklis 118 osutatud pädevatele 
asutustele.

Justification
In order to create a true level playing field, the Agency must be given a broader mandate and 
responsibility. Hence, the Agency should be responsible for Evaluation on 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.

Muudatusettepanek 133
Artikli 38 lõige 1 a (uus)

1a. Artiklite 39–43 kohaldamisel võib 
küsida liikmesriikide komiteelt arvamust.

Justification
The Agency shall work under the advise of and in cooperation with the Member State 
Committee, but shall retain the full responsibility for any decision taken. However, in order to 
avoid a heavy consultation procedure for all matters, it should be optional when or if the 
Member State Committee should be consulted.

</Amend>

Muudatusettepanek 134
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
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Justification
The above amendment to Article 38.1 makes this procedure superfluous.
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Artikli 38 lõige 2 a (uus)

2a. Agentuuri ja registreerija vaheline 
suhtlus võib toimuda registreerija valitud 
keeles.

Justification

Internal market harmonisation presupposes that all decisions and opinions are adopted 
centrally: by the Agency. In the process, however, the Agency must be able to benefit from the 
expertise of Member States' competent authorities and request technical support from them in 
order to prepare its decisions and opinions.

To make matters easier for SMEs in particular, communication with the Agency must be 
possible in the language of the country in which the registrant is headquartered.
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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. Kui lõikes 1 sätestatud läbivaatamise 
alusel on vajalik lisateave, et viia toimik 
vastavusse käesoleva määruse nõuetega, 
koostab agentuur 12 kuu jooksul pärast 
lõikes 3a osutatud iga-aastase 
hindamiskava avaldamist otsuse eelnõu, mis 
nõuab registreerija(te)lt sellise teabe 
esitamist, mis on vajalik 
registreerimistaotluse vastavusse viimiseks 
asjakohaste teabenõuetega, see otsus 
võetakse vastu artiklis 48 sätestatud korras.
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Artikli 40 lõige 3
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3. Registreerija esitab nõutud teabe agentuurile. 3. Registreerija esitab nõutud teabe agentuurile 
agentuuri kehtestatud mõistliku tähtaja 
jooksul. Tähtaeg ei ole pikem kui kuus kuud. 
Kui registreerija ei suuda asjassepuutuvat 
teavet kehtestatud tähtaja jooksul esitada, 
tühistab agentuur registreerimisnumbri.

Justification

A registrant might have passed the completeness check as stipulated in Article 18, but the 
information requirements might nevertheless not be fulfilled. Non-compliance with the 
information requirements should have clear consequences. Registrants should have no more 
than one chance within a maximum of six months to correct flawed registrations. This could 
ensure good quality and avoid never-ending disputes between the authorities and registrants.
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Artikli 40 lõige 3 a (uus)

3a. Agentuur koostab iga-aastase 
hindamiskava registreerimistoimikute 
üldise kvaliteedi hindamiseks. Kava 
sisaldab hinnatavate 
registreerimistoimikute miinimumprotsenti 
ja see avaldatakse agentuuri võrgulehel.

Justification

It is important to guarantee that a minimum proportion of registration dossiers are evaluated, 
in particular to give a measure of confidence that industry’s risk management measures are 
well-founded.
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Artikli 40 lõige 3 b (uus)

3b. Agentuur koostab toimikute hindamiste 
tulemuse kohta aastaaruande. Aruanne 
sisaldab muuhulgas soovitusi 
registreerijatele selle kohta, kuidas edaspidi 
registreerimistoimikute kvaliteeti 
parandada. Aruanne avaldatakse agentuuri 
veebilehel.
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Justification

The Agency must be able to play a role in informing the public and advising registrants on 
the quality of the dossiers submitted under the REACH rules.

Muudatusettepanek 140
Artikli 42 lõige 1

1. Artikli 39 alusel katsetamisettepanekut 
hindama hakkav pädev asutus teavitab 
sellest agentuuri.

välja jäetud

Justification
The above amendment to Article 38.1 makes this procedure superfluous.

Amendment 141
Artikli 42 lõige 2

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.

2. Agentuur koostab otsuse eelnõu vastavalt 
artikli 39 lõikele 2 120 päeva jooksul alates 
katsetamisettepanekut sisaldava 
registreerimistaotluse või tootmisahela 
järgmise etapi kasutaja aruande saamist.

Justification
Brings Article 42.2 in line with the above amendments to Article 38.
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Artikli 42 lõige 4

4. Kui liikmesriigi pädev asutus lõpetab 
artikli 39 alusel teostatavad 
hindamistoimingud järk-järgult registrisse 
kantava aine suhtes, teavitab ta sellest 
agentuuri.

välja jäetud

Justification
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The above amendment to Article 38.1 makes this procedure superfluous.
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Artikli 42 lõige 4 a (uus)

4a. Vastavalt artiklitele 39 ja 40 
hinnatavate registreerimistoimikute 
nimekiri tehakse liikmesriikidele 
kättesaadavaks.

Justification

This amendment aims to provide visibility within the network regarding the work done by the 
Agency on testing proposals.
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Artikkel 43

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

välja jäetud

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.

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

välja jäetud
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Artikkel 43 a (uus)

1. Agentuur vaatab artikli 9 punkti a 
alapunkti iii ja artikli 11 lõike 1 punkti a 
alusel esitatud teabe läbi otsustamaks, kas 
on vaja lisateavet.
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2. Lõike 1 kohaselt tehtava läbivaatamise 
alusel koostab agentuur 12 kuu jooksul 
pärast teabe saamist otsuse, milles 
sätestatakse, kas registreerija(te)l tuleb 
esitada täiendavaid andmeid.

3. Täiendavaid andmeid võib nõuda üksnes 
juhul, kui on täidetud vähemalt kaks 
järgmistest kriteeriumidest:

a) ained, mille kohta ei ole esitatud 
inimeste tervist või keskkonna 
mõjutusobjekte puudutavat teavet ja mille 
kohta ei ole sellist teavet ühegi liikmesriigi 
ametiasutusel;
c) ained, mille kohta teaduslik 
tõendusmaterjal näitab, et need tõenäoliselt 
vastavad 1. või 2. kategooria 
kantserogeenseteks, mutageenseteks või 
paljunemisvõimet kahjustava toksilise 
toimega aineteks liigitamise kriteeriumidele 
või XII lisa kriteeriumidele ning mille 
kohta ei ole olemas asjaomast teavet;
c) dispergeeriva(te) või hajusa(te) 
kasutus(t)ega ained, mille puhul 
kokkupuudet ei saa usaldusväärselt 
hinnata, eriti kui need ained sisalduvad 
tarbekaupades;
d) ained, mille on registreerinud vähemalt 
20 registreerijat, välja arvatud juhul, kui 
need registreerijad on näidanud, et oluline 
kokkupuude puudub, või juhtudel, kui 
teaduslik tõendusmaterjal ei viita 
võimalikule ohule;
e) ained, mille puhul liikmesriikide 
jõustamis- või seiretegevuse tulemusel on 
avastatud inimeste tervisele või 
keskkonnale ohtlikkuse kahtlus.

Lisateave võib koosneda ainult V lisas 
sätestatud andmetest.

4. Agentuuri otsuse nõuda lisateavet võib 
edasi kaevata vastavalt käesoleva määruse 
artiklile 87.
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5. Agentuur teatab komisjonile ja 
asjaomase liikmesriigi asutustele, kui ta 
soovitab algatada aine hindamise või 
ühenduse riskijuhtimise.
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Artikli 43 a

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 lähenemise tagamiseks töötab 
agentuur välja kriteeriumid ainete 
prioritiseerimiseks edasist hindamist silmas 
pidades. Prioriseerimine toimub riskipõhise 
lähenemise kaudu. Hindamiskriteeriumites 
võetakse arvesse ohuandmeid, 
kokkupuuteandmeid ja tonnides väljendatud 
vahemikku. Agentuur võtab edasist 
hindamist silmas pidades vastu otsuse ainete 
prioriseerimise kriteeriumite kohta 

Amendment 147

Artikli 43 a bis – pealkiri

Pädev asutus Ühenduse hindamisplaan

Muudatusettepanek 148

Artikli 43a bis lõike 1 esimene lõik

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:

Agentuur koostab aine hindamiseks 
ühenduse hindamisplaani projekti. Aine 
kaasatakse hindamisplaani projekti artiklis 
43 sätestatud kriteeriumide alusel, kui 
artikli 38 alusel tehtava toimiku hindamise 
tulemusena või muul põhjusel on alust 
kahtlustada, et aine kujutab ohtu tervisele või 
keskkonnale, ja seda eelkõige ühel 
järgmistest põhjustest:
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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.
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Artikli 43 a bis lõige 2

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

2. Lõikes 1 nimetatud ühenduse 
hindamisplaani projekt hõlmab kolme aasta 
pikkust perioodi, seda ajakohastatakse kord 
aastas ning selles määratletakse ained, mida
igal aastal kavatsetakse hinnata. Agentuur 
esitab ühenduse hindamisplaani projekti 
liikmesriikide ametiasutustele 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.
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Artikli 43 a bis lõige 2 a (uus)

2a. Liikmesriigid võivad oma märkustes 
ühenduse hindamisplaani projekti kohta:
– teha ettepanekuid täiendavate ainete 

kaasamise kohta;
– teha ettepanekuid kaasatud aine(te) 

väljajätmise kohta;
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– näidata artiklis 118 viidatud riikliku 
pädeva asutuse huvi hinnata ühenduse 
hindamiskavasse kaasatud ja/või eespool 
alapunktis a osutatud ettepanekusse lisatud 
üht või mitut ainet;
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Artikli 43a 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 30 päeva möödudes ei ole 
hindamisplaani projekti kohta 
liikmesriikide märkusi esitatud, peetakse 
hindamisplaani vastuvõetuks.

Kui agentuur on saanud liikmesriikidelt 
märkusi, esitatakse need koos ühenduse 
hindamisplaani projektiga artikli 72 lõike 1 
punktis e osutatud liikmesriikide komiteele, 
edaspidi “liikmesriikide komitee”.
Ühenduse hindamisplaani projektis 
sätestatakse ka aine(d), mida igal 
liikmesriigil palutakse igal aastal hinnata.

Ainete jaotamine liikmesriikide vahel 
kajastab:
i) nende osakaalu ühenduse sisemajanduse 
kogutoodangus ning 

ii) nende kogemust samade või sarnaste 
ainetega artiklite 39–46 alusel tehtud 
varasemate hindamiste tulemusena ning

iii) liikmesriigi pädeva asutuse suutlikkust 
selliseid hindamisi teha.
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Artikli 43a lõige 4
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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

välja jäetud

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.  Kui vähegi võimalik, 
antakse eelisõigus nendele liikmesriikidele, 
kes on juba teostanud kõnealuse aine 
toimikupõhist hindamist vastavalt 
artiklitele 39–43. 

välja jäetud

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

4. Kui liikmesriikide komitee jõuab 60 päeva 
jooksul alates suunamisest ühenduse 
hindamisplaani projekti osas ühehäälsele 
kokkuleppele, võtab agentuur
hindamisplaani 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 liikmesriigid võtavad 
oma lõplikud hindamisplaanid vastavalt 
vastu.

Kui liikmesriikide komitee ei jõua 
ühehäälsele kokkuleppele, esitab agentuur 
erinevad arvamused komisjonile, kes võtab 
ühenduse lõpliku hindamisplaani artikli 
130 lõikes 3 osutatud korras vastu.
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Artikli 43 a lõige 5
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5. Niipea kui pädevad asutused on kindlaks 
määratud, avaldab agentuur lõplikud 
hindamisplaanid oma võrgulehel.

5. Agentuur avaldab lõpliku hindamisplaani 
ja selle iga-aastased uuendused oma 
võrgulehel.
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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 
liikmesriigi pädev asutus hindab kõiki aineid,
mis on talle ülesandeks tehtud vastavalt 
käesolevale peatükile.

Justification
Self-explanatory.
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Artikli 43 a bis lõige 6 a (uus)

6a. Komisjon seab artikli 130 lõikes 2 
osutatud korras mis tahes liikmesriigi 
taotlusel ja agentuuri soovituse alusel sisse 
liikmesriikide asutuste poolt tehtud 
hindamiste hüvitamise skeemi.

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 economic performance, experience and capacity. In case a Member State believes 
ther is an uneven distribution of evaluation costs, a compensation scheme should be put in 
place, so that the financial burden of performing the evaluations will subsequently be 
distributed fairly.
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Artikli 44 lõige 1
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1. Kui pädev asutus arvab, et artikli 43a bis 
lõikes 1 osutatud kahtluse kõrvaldamiseks on 
vaja täiendavat teave, kaasa arvatud teavet, 
kui see on asjakohane, mida V–VIII lisades 
ei nõuta, koostab pädev asutus otsuse 
eelnõu, tuues välja registreerija(te)lt 
täiendava teabe nõudmise põhjused. Otsus 
võetakse vastu artiklites 48 ja 49 sätestatud 
korras.

1. Kui agentuur arvab, et artikli 43a bis 
lõikes 1 osutatud kahtluse kõrvaldamiseks on 
vaja täiendavat teave, kaasa arvatud teavet, 
kui see on asjakohane, mida V–VIII lisades 
ei nõuta, koostab pädev asutus otsuse 
eelnõu, tuues välja registreerija(te)lt 
täiendava teabe nõudmise põhjused ning 
määrates selleks mõistliku tähtaja. Otsus 
võetakse vastu artiklites 48 ja 49 sätestatud 
korras.

Justification

Competent authorities shall set up deadlines for registrants to submit the missing data 
outlined by the registrant in the test proposal, taking into account the number and quality of 
the missing test. Deadlines are necessary to avoid unreasonable delays in the substance 
evaluation, and will improve the management of the rolling plans.
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Artikli 44 lõige 2

2. Registreerija esitab nõutud teabe 
agentuurile.

2. Registreerija esitab nõutud teabe 
agentuurile või oma pädevale asutusele, kes 
edastab teabe agentuurile.

Justification

It must be made possible to communicate with the Agency through local authorities.
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Artikkel 44 a (uus)

Lisateabe esitamine mitme registreerija 
korral

1. Kui sama aine kohta peavad kooskõlas 
artikliga 43a (uus) või artikliga 44 teavet 
esitama mitu registreerijat, edastab 
agentuur kõigile neile registreerijatele 
üksteise andmed.
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2. Kõigil registreerijatel, kes peavad 
esitama sama teavet, on kolm kuud aega 
kokku leppida, kes nende kõigi nimel teabe 
koostab. Kui nad ei jõua kokkuleppele, 
määrab agentuur ühe registreerija, kes 
peab teabe koostama.

3. Agentuuri poolt nõutava lisateabe 
koostamise kulud jagatakse võrdselt 
kõikide selle aine registreerijate vahel, kui 
ei ole teisiti kokku lepitud.

Justification
If additional information is requested for a substance for which there are several registrants, 
it is superfluous for the Agency to obtain more than one additional data set. Further, costs for 
generating the additional information should in such cases be shared between all registrants 
of that substanc unless they internally decide otherwise.
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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:

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 agentuur: 

a) nõuda registreerijalt tuvastatud 
riskiga otseselt seotud täiendava teabe 
esitamist. Niisuguse nõudega kaasneb kirjalik 
põhjendus;

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.

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

Esimese lõiguga ette nähtud menetlust võib 
rakendada ainult selleks nimetatud pädev 
asutus.

Esimese lõiguga ette nähtud menetlust võib 
rakendada ainult selleks nimetatud pädev 
asutus.

Justification
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This amendment follows from the decision that the entire management of the evaluation 
process should be in the hands of the Agency. It should be taken in conjunction with the other 
amendments tabled to the articles of Title VI, Substance Evaluation.  
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Artikli 48 lõige 2

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 lõplikult lõpetanud 
aine tootmise või importimise, teavitab ta 
sellest agentuuri, mille tõttu muutub tema 
registreerimine kehtetuks ja vastava aine 
kohta ei saa nõuda täiendavat teavet, välja 
arvatud juhul, kui ta esitab uue 
registreerimistaotluse.

Justification

It would be useful to specify that the registration only lapses once manufacture has 
definitively ceased. In certain circumstances, manufacture may only cease temporarily, which 
should not lead to loss of registration.
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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. Registreerija võib lõplikult lõpetada aine 
tootmise või importimise pärast otsuse 
eelnõu kättesaamist. Sellisel juhul teavitab ta 
agentuuri tegevuse lõpetamisest, mille tõttu 
muutub tema registreerimine kehtetuks ja 
vastava aine kohta ei saa nõuda täiendavat 
teavet, välja arvatud juhul, kui ta esitab uue 
registreerimistaotluse.

Justification

It would be useful to specify that the registration only lapses once manufacture has 
definitively ceased. In certain circumstances, manufacture may only cease temporarily, which 
should not lead to loss of registration.
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Artikli 49 lõige 1
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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. Liikmesriigi pädev asutus teeb oma artikli 
44 kohaselt tehtud otsuse eelnõu agentuurile 
teatavaks koos registreerija või tarneahela 
järgmise etapi kasutaja märkustega ning 
täpsustades, kuidas neid märkusi on arvesse 
võetud. Agentuur edastab käesoleva otsuse 
eelnõu koos märkustega teiste liikmesriikide 
pädevatele asutustele.

Justification

In order to simplify and centralise the process, the Agency, or the reporting body in a 
Member State, should be responsible for drawing up the draft decision.
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Artikli 50 lõige 1

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

1. Kui registreerija või tootmisahela järgmise 
etapi kasutaja teeb teiste nimel katse, 
jagatakse selle läbiviimise kulud nende kõigi 
vahel kooskõlas artikli 25 lõikega 8 a.

Justification
Brings Article 50 in accordance with the above amendment for Article 25.
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Artikkel 52

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

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

Justification
When replacing substances of particular concern with suitable alternative substances, the 
lower risk of the latter should also be proven.
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Artikli 53 lõige 1

1. Tootja, importija või tootmisahela 
järgmise etapi kasutaja ei vii ainet 
kasutamiseks turule ega kasuta seda ise, kui 
see aine on kantud XIII lisasse, välja arvatud 
juhul, kui: 

1. Tootja, importija või tootmisahela 
järgmise etapi kasutaja ei vii ainet 
kasutamiseks turule ega kasuta seda ise, kui 
see aine on kantud XIII lisasse, välja arvatud 
juhul, kui: 

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 
kokkupuutekategooriad puhasainena, 
valmistises või toote koostises, mille jaoks 
aine on turule viidud või mille jaoks ta ise 
ainet kasutab, on lubatud vastavalt 
artiklitele 57–61;

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-
/kokkupuutekategooriad 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;

c) artikli 55 lõike 1 punkti c alapunktis i 
osutatud kuupäev pole kätte jõudnud;

c) artikli 55 lõike 1 punkti c alapunktis i 
osutatud kuupäev pole kätte jõudnud;

d) artikli 55 lõike 1 punkti c alapunktis i 
viidatud kuupäev on kätte jõudnud ja kuigi 
taotlus esitati 18 kuud enne seda kuupäeva, 
pole otsust loataotluse kohta veel vastu 
võetud; või

d) artikli 55 lõike 1 punkti c alapunktis i 
viidatud kuupäev on kätte jõudnud ja kuigi 
taotlus esitati 18 kuud enne seda kuupäeva, 
pole otsust loataotluse kohta veel vastu 
võetud; või

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.
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Artikli 53 lõige 3
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3. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata selliste 
ainete kasutuse suhtes, mis on 
jäätmed ning mida töödeldakse 
jäätmekäitlusseadmes vastavalt 
nõukogu direktiivi 75/442/EMÜ või 
nõukogu direktiivi 91/689/EMÜ alusel 
antud loa tingimustele; ilma et see 
piiraks määruse (EÜ) …/… (püsivate 
orgaaniliste saasteainete kohta) 
kohaldamist.

välja jäetud

Justification
These provisions are now included in Article 2, Paragraph 1 ca (new).
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Artikli 53 lõiked 5 ja 6
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5. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata ainete 
kasutuste suhtes:
a) taimekaitsetoodetes, mis kuuluvad 
direktiivi 91/414/EMÜ kohaldamisalasse;
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;
g) kohapeal kasutatava isoleeritud 
vaheainena või transporditava isoleeritud 
vaheainena;
h) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga 98/70/EÜ reguleeritud 
mootorikütusena;
i) kütusena mineraalõlitoodete 
teisaldatavates või kohtkindlates 
põletusseadmetes ja kütusena suletud 
süsteemides.
6. Ainete puhul, mille kasutuseks tuleb 
luba taotleda vaid seetõttu, et nad vastavad 
artikli 54 punktide a, b ja c kriteeriumitele 
või seetõttu, et nad on vastavalt artikli 54 
punktile f määratletud ohulikeks inimeste 
tervisele, ei kohaldata käesoleva artikli 
lõikeid 1 ja 2 kasutuste suhtes:
a) nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ
kohaldamisalasse kuuluvates 
kosmeetikatoodetes;
b) nõukogu direktiivi 89/109/EMÜ
kohaldamisalasse kuuluvates toiduga 
kokkupuutuvates materjalides.

välja jäetud

Justification
These provisions are now included in Article 2, paragraph 2b (new).
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Artikli 54 lõike 1 punkt a

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

a) ained, mis vastavalt direktiivile
67/548/EMÜ liigitatakse 1. või 2. kategooria 
kantserogeenseteks aineteks;
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Artikli 54 lõike 1 punkt b

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

b) ained, mis vastavalt direktiivile
67/548/EMÜ liigitatakse 1. või 2. kategooria 
mutageenseteks aineteks;
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Artikli 54 lõike 1 punkt c

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

c) ained, mis vastavalt direktiivile
67/548/EMÜ liigitatakse 1. või 2. kategooria 
teratogeenseteks aineteks;
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Artikli 54 lõike 1 punkt e

e) ained, mis vastavalt XII lisas sätestatud 
kriteeriumitele on väga püsivad ja väga 
bioakumuleeruvad;

e) ained, mis vastavalt XII lisas sätestatud 
kriteeriumitele on väga püsivad, väga 
bioakumuleeruvad ja toksilised;
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Artikli 54 lõike 1 punkt f
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f) ained, millel on sisesekretsioonisüsteemi 
kahjustavad omadused või millel on 
püsivad, bioakumuleeruvad ja mürgised 
omadused või väga püsivad ja väga 
bioakumuleeruvad omadused, mis ei vasta 
punktide d ja e kriteeriumitele, ja mida 
määratletakse ainetena, mis põhjustavad 
inimeste tervisele või keskkonnale tõsiseid 
ja pöördumatuid kahjustusi, mis on 
samaväärsed punktides a–e loetletud ainete 
poolt põhjustatud kahjustustega iga juhtumi 
puhul eraldi artiklis 56 sätestatud korras.

f) selliste ainetena määratletud ained, mis 
põhjustavad inimestele või keskkonnale 
tõsiseid ohte, mis on samaväärsed punktides 
a–e loetletud ainete poolt põhjustatud 
kahjustustega iga juhtumi puhul eraldi artiklis 
56 sätestatud korras ja põhineb 
usaldusväärsetel teaduslikel tõenditel.

Justification

Without any scientific and risked based assessment of substances that may be subject to 
authorisation this indent would open the whole authorisation process on the basis of arbitrary 
criteria, thereby limiting legal certainty and undermining the whole REACH philosophy.
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Artikkel 54 a (uus)

Artikkel 54a

XIII lisasse kantavate ainete revisjon

1. Mitte varem kui kuue aasta möödudes 
käesoleva määruse jõustumisest palub 
Euroopa Komisjon tervise ja 
keskkonnariskide teaduskomiteel (TKRTK) 
avaldada arvamust selle kohta, kas 
käesoleva määruse artiklisse 54 ja selle 
asjakohastesse lisadesse tuleks lisada 
täiendavad teaduslikud kriteeriumid, ning 
anda selliste kriteeriumide osas juhiseid.

2. Komisjon võib TKRTK arvamuse alusel 
ja vastavalt asutamislepingu artiklile 251 
teha Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
ettepaneku muuta artiklis 54 loetletud 
kategooriaid nii, et need hõlmaksid ka teisi 
võrdväärse riskitasemega aineid, kui nende 
omadused:
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a) on võimalik kindlaks teha selgete 
teaduslike kriteeriumide alusel 
rahvusvaheliselt tõestatud katsemeetodite 
abil ja

b) põhjustavad inimeste tervisele või 
keskkonnale tõsiseid ja pöördumatuid 
kahjustusi.

Justification

This amendment ensures both legal certainty and that the restrictions of the authorisation 
process focus on substances that have a proven adverse effect on human health or the 
environment when examined against clearly established scientific criteria validated at 
international level, such as the OECD.
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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- ja 
kokkupuutekategooriad, mis on vabastatud 
loa taotlemise nõudest, kui nõudeid on, ja 
vabastuste tingimused, kui neid on.

Justification

Only registered substances should be subject to authorisation. Non-registered substances 
cannot in any case be manufactured or imported. This insertion will clarify the provision.
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Artikli 55 lõige 2

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

2. Kasutusi või kasutus- ja 
kokkupuutekategooriaid 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;
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b) olemasolevaid juriidilisi kohustusi võtta 
asjakohaseid tehnilisi ja haldusmeetmeid, et 
tagada aine kasutusega seotud tervise, 
ohutus- ja keskkonnastandardite järgimine.

ba) inimeste tervisele või keskkonnale 
avalduva riski proportsionaalsust seoses 
ainete füüsilise vormiga nende 
kasutamisel, näiteks metallid suures 
mahus.

bb) registreerimistoimikus sätestatud 
kindlaid riskijuhtimismeetmeid, et kaitsta 
tervist ja/või keskkonda.

Vabastused sõltuvad tingimustest. Vabastused sõltuvad tingimustest.

Justification

Manche Stoffe oder Verwendungen, die bereits einer angemessenen Kontrolle unterliegen 
(zum Beispiel Expositionsgrenzwerte, Verwendung unter streng überwachten industriellen 
Bedingungen) müssen ausgenommen werden. For metals/alloys the risks to human health and 
the environment depend on the forms . Generally, their toxilogical effects are assessed by 
testing the metals in the form of fine powder. However, massive forms of the metals typically 
have lower risk characteristics, so cannot be treated on a par with the fine powder form. 
Applying the same requirements to both forms is disproportionate to the potential risk. 
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Artikli 55 lõike 3 punkt c a (uus)

ca) 1. ja 2. kategooria CMR-ained

Justification

Category 1 and 2 CMRs should be entered on the list since they are substances that should be 
included in Annex XIII (see Article 54(a),(b) and (c). This amendment is linked to the other 
amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.
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Artikli 55 lõige 3 a (uus)
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3a. Kuue kuu jooksul pärast artikli 54 
kriteeriumidele vastavate teatavate ainete 
registreerimise lõpetamist uurib agentuur, 
kas seoses registreerija osutatud kasutuste 
või kasutus- ja kokkupuutekategooriatega 
seoses nõutakse VIII jaotise alusel uusi 
piiranguid või olemasolevate piirangute 
muutmist. Kui agentuur jõuab järeldusele, 
et uued piirangud on nõutavad, soovitab ta 
algatada piirangumenetluse kooskõlas 
artiklitega 66–70. Kui agentuur leiab, et 
registreerija esitatud kasutustele tuleb 
kohaldada asjakohast kontrolli, soovitab ta 
nendest piirangutest vabastamist, võttes 
arvesse artikli 55 lõikes 2 kehtestatud 
nõudeid. Sellistele vabastustele 
kohaldatakse artikli 130 lõikes 3 sätestatud 
korras võetud otsuseid.

Esimest, teist ja kolmandat lauset ei 
kohaldata, kui agentuur on juba artikli 55 
lõike 3 kohaselt soovitanud aine 
eelisjärjekorras lisada.
Esimest, teist ja kolmandat lauset ei 
kohaldata, kui agentuur teeb kindlaks, et 
selle aine kohta esitatud 
registreerimistoimik ei sisalda piisavaid 
aluseid kiirendatud otsustamismenetluseks. 
Asjaomaseid registreerijaid teavitatakse 
sellest otsusest. Registreerijail palutakse 
esitada oma märkused kolme kuu jooksul. 
Agentuur uuendab oma otsust, võttes neid 
märkusi arvesse.
Registreerija poolt osutatud kasutusi, mille 
suhtes agentuur on kuuekuulise perioodi 
jooksul teinud teise ja kolmanda lause 
kohaselt soovituse või jätnud otsuse viienda 
lause kohaselt tegemata, peetakse artikli 55 
lõike 2 tähenduses vabastatuks.

Justification

Restrictions should take precedence over authorisation procedures: they enable a greater 
degree of environmental and consumer safety to be provided faster, more comprehensively 
and in a uniform fashion across the EU. The two-stage authorisation procedure is protracted 
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and bureaucratic. Individual decisions under the authorisation procedure would be possible 
only where a restrictions procedure could not provide a sufficient degree of safety.
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Artikli 57 lõike 3 punkt b

b) taotleja või muu huvitatud poole poolt 
tõestatud aine kasutusest tulenev sotsiaal-
majanduslik kasu ja loa andmisest keeldumise 
sotsiaal-majanduslikud mõjud;

b) taotleja või muu huvitatud poole poolt 
tõestatud aine kasutusest tulenev sotsiaal-
majanduslik kasu ja loa andmisest keeldumise 
sotsiaal-majanduslikud ja muud säästvusega 
seotud mõjud;

Justification

The term' socio-economic' does not necessarily cover the full assessment of implications that 
need to be considered. Sustainability-related implications include an assessment of such 
factors as efficiency of resource use, energy efficiency, greenhouse gas efficiency, waste 
minimisation and recycling. Specific reference to sustainability-related implications is needed 
to avoid misleading or sub-optimal assessment outcomes.
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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 ja teaduse standarditele 
vastavad mis tahes kolmanda poole panused;

Justification

Third-party contributions can provide useful input if they meet the standards of science.
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Artikli 57 lõike 3 punkt d

d) olemasolev teave mis tahes alternatiivsete 
ainete või tehnoloogiate põhjustatud 
ohtudest tervisele või keskkonnale. 

d) olemasolev teave mis tahes alternatiivsete 
ainete või tehnoloogiate põhjustatud 
ohtudest tervisele või keskkonnale ning 
nende kasutamisega seotud sotsiaal-
majanduslikest ja muudest säästvusega 
seotud mõjudest. 
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Justification

Sustainability-related implications include an assessment of such factors as efficiency of 
resource use, energy efficiency, greenhouse gas efficiency, waste minimisation and recycling.
For complete and thorough decisions to be made, information should be required on both 
health and environmental risks as well as the socio-economic and other sustainability-related 
implications of using alternative substances or technologies.

Muudatusettepanek 181

Artikli 57 lõige 6

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 perioodiline 
läbivaatamine, võttes arvesse rakendusele 
omaseid üleminekuaegu ja tootetsükleid.

Justification

The words "time-limit" do not have a clear meaning. It is not clear if what is being referred to 
is a date for end of authorised use (i.e. a sunset date) or a date at which authorisation for use 
is to be reviewed. This amendment ensures all authorisations granted in accordance with 
Article 57 (3) shall be subject to review at a time specified when the authorisation is granted, 
but leaves the need for any decision related to the date for an end of authorised use to be
made on a case by case basis.
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Artikli 57 lõike 7 punkt c

c) kasutus(ed), mille kohta luba antakse; c) kasutus(ed) või kasutus- ja 
kokkupuutekategooriad, mille kohta luba 
antakse;
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Artikli 57 lõige 8

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

välja jäetud
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Justification

Paragraph 8 is incompatible with the evaluation of risks and should be deleted. Authorisation 
will be granted if the risk evaluation shows that the risk to human health and/or the 
environment arising from exposure is adequately controlled. It follows that the obligation to 
reduce exposure to a minimum level will result in legal and financial vagueness.
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Artikli 58 lõige 1

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.

1. Vastavalt artikli 57 lõikele 3 antud lube, 
mille kohta kehtib perioodiline 
läbivaatamine, käsitletakse kehtivatena kuni 
komisjon teeb otsuse lubatud kasutuse 
lõpukuupäeva kohta. Neid lube hinnatakse 
uuesti läbivaatamiskuupäeval. Taotlejad 
võivad esitada uuendatud või täiendatud 
teavet vähemalt 18 kuud enne 
läbivaatamiskuupäeva. Uue taotluse puhul 
võib taotleja esmase taotluse kõikide osade 
uuesti esitamise asemel esitada ainult 
olemasoleva loa numbri vastavalt teisele, 
kolmandale ja neljandale lõigule.

Justification

This amendment aims to simplify the process for authorisation review/renewal. One 
authorisation number will cover authorised use until such a time as the Commission decides 
to set a date for the end of that use. This amendment ensures all authorisations granted in 
accordance with Article 57 (3) shall be subject to review at a time specified when the 
authorisation is granted, but leaves the need for any decision related to the date for an end of
authorised use to be made on a case by case basis.
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Artikli 58 lõige 3

Oma läbivaatamisotsuses võib komisjon 
proportsionaalsust arvesse võttes muuta või 
tühistada loa alates otsuse tegemise ajast, kui 
muutunud asjaolude alusel poleks luba antud. 

Oma läbivaatamisotsuses võib komisjon 
proportsionaalsust arvesse võttes muuta või 
tühistada loa alates otsuse tegemise ajast, kui 
muutunud asjaolude alusel poleks luba antud.
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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 oht inimeste tervisele või 
keskkonnale, võib komisjon loa kuni 
läbivaatamiseni peatada, võttes seejuures 
arvesse proportsionaalsuse põhimõtet.

Justification

No criteria exist for the definition of a 'serious and immediate' risk. It is therefore up to the 
Commission to decide, on the basis of criteria, whether or not to suspend authorisation 
during the review. This amendment is linked to the other amendments to the Articles under 
Title VII: Authorisation.  
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Artikli 59 lõiked 3 ja 4

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- ja 
kokkupuutekategooriate kohta. Taotlusi 
võib esitada taotleja enda kasutus(t)eks või
kasutus- ja kokkupuutekategooriateks, 
milleks ta kavatseb aine turule viia.

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 
jaotisele 2;

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

b) taotlust esitava(te) isiku(te) nime(sid) 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 või kasutus- ja 
kokkupuutekategooriateks 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.
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Justification
Necessitated by other amendments.
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Artikli 61 lõike 4 punktid a ja b

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 kasutuskategooriatest 
või kokkupuutekategooriatest tuleneva 
tervise ja/või keskkonnaohtlikkuse analüüsi;

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 
kasutuskategooriate või 
kokkupuutekategooriatega seotud sotsiaal-
majanduslike tegurite analüüs, kui taotlus on 
esitatud kooskõlas artikli 59 lõikega 5.
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Artikli 61 lõike 5 kolmas lõik

Kui taotleja soovib märkusi teha, saadab ta 
need agentuurile kirjalikult kahe kuu jooksul 
alates arvamuse eelnõu kättesaamisest. 
Komiteed kaaluvad märkusi ja võtavad oma 
lõpliku arvamuse vastu kahe kuu jooksul 
alates kirjalike märkuste kättesaamisest, 
võttes seejuures märkusi arvesse, kui see on 
asjakohane. Järgmise 15 päeva jooksul 
saadab agentuur arvamused koos kirjalike 
märkustega komisjonile, liikmesriikidele ja 
taotlejale.

Kui taotleja soovib märkusi teha, saadab ta 
need agentuurile kirjalikult kahe kuu jooksul 
alates arvamuse eelnõu kättesaamisest. 
Komiteed kaaluvad märkusi ja võtavad oma 
lõpliku arvamuse vastu kahe kuu jooksul 
alates kirjalike märkuste kättesaamisest, 
võttes seejuures märkusi arvesse. Järgmise 
15 päeva jooksul saadab agentuur arvamused 
koos kirjalike märkustega komisjonile, 
liikmesriikidele ja taotlejale.

Justification

The applicant’s comments must be taken into account in every case and not just ‘where 
appropriate’.
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Artikkel 62
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Loa valdajad panevad loanumbri 
märgistusele enne aine lubatud kasutuseks 
turule viimist.

Loa valdajad panevad loa numbri märgisele 
enne aine lubatud kasutuseks,
kasutuskategooriateks või 
kokkupuutekategooriateks turuleviimist.

Justification

Follows from previous amendments.
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Artikli 64 lõiked 1 ja 2

1. Ainet, mille kohta on XVI lisas piirangud, 
ei toodeta, viida turule ega kasutata 
puhasainena, valmistise või toote koostises, 
välja arvatud juhul, kui aine vastab vastava 
piirangu tingimustele. Eespool öeldut ei 
kohaldata aine tootmise, turuleviimise või 
kasutamise suhtes teaduslikus uurimis- ja 
arendustegevuses või tootmisalases uurimis- 
ja arendustegevuses kogustes, mis ei ületa 1 
tonni aastas.

1. Ainet, mille kohta on XVI lisas piirangud, 
ei toodeta, viida turule ega kasutata 
puhasainena, valmistise või toote koostises, 
välja arvatud juhul, kui aine vastab vastava 
piirangu tingimustele. Eespool öeldut ei 
kohaldata aine tootmise, turuleviimise või 
kasutamise suhtes teaduslikus uurimis- ja 
arendustegevuses või tootmisalases uurimis- 
ja arendustegevuses kogustes, mis on 
vajalikud tootmisalaseks uurimis- ja 
arendustegevuseks.
Olenemata eelmise lõigu esimesest lausest 
võib tootjale, importijale või tarnijale 
tagastamiseks lasta ainet ringlusse 
puhasainena, valmistise või toote koostises, 
millele XVI lisas on sätestatud piirang.

2. Ainet, mille kohta on XVII lisas piirangud, 
ei toodeta, viida turule ega kasutata 
puhasainena, valmistise või toote koostises, 
välja arvatud juhul, kui aine vastab vastava 
piirangu tingimustele.  Eespool öeldut ei 
kohaldata aine tootmise, turuleviimise või 
kasutamise suhtes laboratoorsetes uuringutes 
või aine kasutamise suhtes tugietalonina.   

2. Ainet, mille kohta on XVII lisas piirangud, 
ei toodeta, viida turule ega kasutata 
puhasainena, valmistise või toote koostises, 
välja arvatud juhul, kui aine vastab vastava 
piirangu tingimustele. Eespool öeldut ei 
kohaldata aine tootmise, turuleviimise või 
kasutamise suhtes laboratoorsetes uuringutes 
või aine kasutamise suhtes tugietalonina.

Asjakohasel juhul kohaldatakse lõike 1 
teise lõigu esimest lauset.    

Justification

No time restrictions should be placed on research and development, since this could have 
unwanted effects. There is no need for time restrictions if the conditions laid down in this 
article are met.
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No maximum quantity should be laid down. Instead, tonnage restrictions should be 
determined according to intended uses.

The REACH regulation should allow, and lay down clear provisions to govern, the return of 
products which cannot be marketed, because restrictions have been imposed on substances in 
connection with callback actions.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miloslav Ransdorf
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Artikli 65 lõige 2

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

2. Ainete puhul, mis on liigitatud 1. või 2. 
kategooria kantserogeenseteks, 
mutageenseteks või teratogeenseteks
aineteks ja mille kohta komisjon on teinud 
ettepaneku kehtestada piirangud 
tarbijakasutusele, muudetakse XVI lisa 
vastavalt artikli 130 lõikes 3 osutatud 
menetlusele. 

Or. en

Justification

To align with the AM to Article 54 (a)-(c).
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Artikli 65 lõige 3

3. Vaatamata artikli 55 lõikele 5, esitab 
komisjon hiljemalt aine arvamisel Stockholmi 
konventsiooni või ÜRO Euroopa 
Majanduskomisjoni püsivate orgaaniliste 
saasteainete protokolli eelnõu kõnealuse aine 
kandmiseks XVII lisasse. Meetmete eelnõuga 
rakendatakse vähemalt neid kohustusi, mis 
tulenevad kõnealustest ühenduse 
rahvusvahelistest kohustustest. XVII lisa 
muudetakse vastavalt artikli 130 lõikes 3 
osutatud menetlusele. Artikleid 66–70 ei 
kohaldata.

3. Vaatamata artikli 55 lõikele 5, esitab 
komisjon hiljemalt aine arvamisel Stockholmi 
konventsiooni või ÜRO Euroopa 
Majanduskomisjoni püsivate orgaaniliste 
saasteainete protokolli eelnõu kõnealuse aine 
kandmiseks XVII lisasse. Meetmete eelnõuga 
rakendatakse neid kohustusi, mis tulenevad 
kõnealustest ühenduse rahvusvahelistest 
kohustustest. XVII lisa muudetakse vastavalt 
artikli 130 lõikes 3 osutatud menetlusele. 
Artikleid 66–70 ei kohaldata.

Justification
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The Commission must comply with the Community's obligations arising from international 
conventions and protocols. Amendments to Annex XVII must fully reflect the inclusion of 
certain substances in the Stockholm Convention or the Protocol on Persistent Organic 
Pollutants.
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Artikli 66 lõiked 1 ja 2

1. Kui komisjon arvab, et aine tootmine, 
turuleviimine või kasutamine puhasainena, 
valmistise või toote koostises kujutab ohtu
inimeste tervisele või keskkonnale, mis pole 
piisavalt kontrollitud ja millega on vaja 
tegeleda ühenduse tasandil, palub komisjon 
agentuuril koostada XIV lisa nõuetele vastav 
toimik. Kui kõnealuses toimikus tõestatakse, 
et hoolimata olemasolevatest meetmetest on 
vajalik rakendada ühenduse tasandil uusi 
meetmeid, soovitab agentuur piirangute 
kehtestamise protsessi algatamiseks 
piiranguid.

1. Kui komisjon arvab, et aine tootmine, 
turuleviimine või kasutamine puhasainena, 
valmistise või toote koostises kujutab sellist 
lubamatut ohtu inimeste tervisele või 
keskkonnale, mis pole piisavalt kontrollitud 
ja millega on vaja tegeleda ühenduse tasandil, 
palub komisjon agentuuril koostada XIV lisa 
nõuetele vastav toimik. Kui kõnealuses 
toimikus tõestatakse, et hoolimata 
olemasolevatest meetmetest on vajalik 
rakendada ühenduse tasandil uusi meetmeid, 
soovitab agentuur piirangute kehtestamise 
protsessi algatamiseks piiranguid.

Agentuur viitab mis tahes liikmesriigi 
toimikule, kemikaaliohutuse aruandele või 
riskianalüüsile, mis on talle esitatud 
käesoleva määruse alusel. Samuti viitab 
agentuur mis tahes asjakohasele 
riskianalüüsile, mille on esitanud kolmandad 
isikud ühenduse teiste määruste ja 
direktiivide kohaldamisel. Selleks esitavad 
teised asutused, näiteks agentuurid, mis on 
asutatud ühenduse õiguse alusel ja täidavad 
sarnaseid ülesandeid, agentuurile sellekohase 
taotluse alusel teavet.

Agentuur viitab mis tahes liikmesriigi 
toimikule, kemikaaliohutuse aruandele või 
riskianalüüsile, mis on talle esitatud 
käesoleva määruse alusel. Samuti viitab 
agentuur mis tahes asjakohasele 
riskianalüüsile, mille on esitanud kolmandad 
isikud ühenduse teiste määruste ja 
direktiivide kohaldamisel. Selleks esitavad 
teised asutused, näiteks agentuurid, mis on 
asutatud ühenduse õiguse alusel ja täidavad 
sarnaseid ülesandeid, agentuurile sellekohase 
taotluse alusel teavet.

Agentuur teatab kohe/viivitamatult / oma 
võrgulehel, et liikmesriik või komisjon 
kavatseb algatada piirangute kehtestamise 
protsessi, ning teavitab asjaomase aine 
registreerijaid.
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2. Kui liikmesriik arvab, et aine tootmine, 
turuleviimine või kasutamine puhasainena, 
valmistise või toote koostises kujutab ohtu
inimeste tervisele või keskkonnale, mis pole 
piisavalt kontrollitud ja millega on vaja 
tegelda ühenduse tasandil, koostab 
liikmesriik toimiku, mis vastab XIV lisa 
nõuetele. Kui kõnealuses toimikus 
tõestatakse, et hoolimata olemasolevatest 
meetmetest on vajalik rakendada ühenduse 
tasandil uusi meetmeid, esitab liikmesriik 
toimiku agentuurile XIV lisas sätestatud 
vormis, et algatada piirangute kehtestamise 
protsessi.

2. Kui liikmesriik arvab, et aine tootmine, 
turuleviimine või kasutamine puhasainena, 
valmistise või toote koostises kujutab sellist 
lubamatut ohtu inimeste tervisele või 
keskkonnale, mis pole piisavalt kontrollitud 
ja millega on vaja tegelda ühenduse tasandil, 
koostab liikmesriik toimiku, mis vastab XIV 
lisa nõuetele. Kui kõnealuses toimikus 
tõestatakse, et hoolimata olemasolevatest 
meetmetest on vajalik rakendada ühenduse 
tasandil uusi meetmeid, esitab liikmesriik 
toimiku agentuurile XIV lisas sätestatud 
vormis, et algatada piirangute kehtestamise 
protsessi.

Justification

Substances selected should be selected strictly on the basis of agreed scientific criteria and 
restrictions should only be triggered in the case of 'unacceptable' risk and not just 'a' risk.

Restrictions apply even when tonnage is not restricted (i.e. to ‘quantities not exceeding 1 
tonne per year’). Companies which have already registered substances are entitled to 
information, as, moreover, are companies which are either not subject to a registration 
requirement (because they use ‘quantities not exceeding 1 tonne per year’) or not yet subject 
to such a requirement on account of the different deadlines applying according to tonnage.
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Artikli 66 lõige 2 a (uus)

2a. Agentuur teatab kohe/viivitamatult / 
oma võrgulehel, et liikmesriik või komisjon 
kavatseb algatada piirangute kehtestamise 
protsessi, ning teavitab asjaomase aine osas 
registreerimistaotluse esitajaid. 

Justification

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

Muudatusettepanek 195
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Artikli 66 lõike 3 esimene lõik

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

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

Justification

Dossiers may contain confidential business information or proprietary know-how. A final 
decision may not necessarily have been taken, and their content might consequently be open 
to misinterpretation or misuse until a final decision were forthcoming.

Three months is too short a time to allow for comments on complex subject matter, especially 
where SMEs are concerned..
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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 edastab huvitatud isikutele 
arvamuse projekti ja kutsub neid üles 
esitama oma märkusi agentuuri poolt 
määratud tähtajaks.

Justification

Forwarding the draft to interested parties does not prevent the Committee from taking the 
final decision. Interested parties, or at least those that have registered, should be able to 
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present observations. This amendment should be read in conjunction with the other 
amendments tabled to the articles contained in Title VIII: Restrictions on the manufacturing, 
marketing and use of certain dangerous substances and preparations.
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Artikli 69 lõige 2

2. Agentuur avaldab kahe komitee 
arvamused viivitamata oma võrgulehel.

2. Rikkumata artiklist 116 tulenevat 
konfidentsiaalsuse nõuet, avaldab agentuur 
kahe komitee arvamused viivitamata oma 
võrgulehel. Avaldatud arvamused ei tohi 
sisaldada konfidentsiaalset äriteavet.

Justification

Transparency must not be pursued at the expense of the protection of confidential business 
information.

Article 116 also applies here.
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Artikli 70 lõige 2

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 rakendusele omaseid 
üleminekuaegu ja tootetsükleid.

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.
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Artikli 72 lõike 1 punkt e
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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 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;
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Artikli 72 lõike 1 punkt g

g) sekretariaat, mis annab komiteedele ja 
foorumile tehnilist, teaduslikku ja haldusabi 
ning koordineerib nende omavahelist tööd. 
Sekretariaat teostab ka töid, mida agentuurilt 
nõutakse seoses eelregistreerimise, 
registreerimise ja hindamise vastastikuse 
tunnustamisega, samuti suuniste 
koostamise, andmebaasi hoolduse ja teabega 
varustamisega;

g) sekretariaat, mis annab komiteedele ja 
foorumile tehnilist, teaduslikku ja haldusabi 
ning koordineerib nende omavahelist tööd. 
Sekretariaat teostab ka töid, mida agentuurilt 
nõutakse seoses eelregistreerimise, 
registreerimise ja hindamisega, samuti 
suuniste koostamise, andmebaasi hoolduse ja 
teabega varustamisega;

Justification

In keeping with the amendment to Article 38, the issue of mutual recognition no longer arises.
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Artikli 72 lõike 1 punkt h a (uus)

ha) alternatiivsete katsemeetodite komitee, 
mis vastutab loomkatsete alternatiivide 
väljatöötamise, valideerimise ja 
aktsepteerimise ühtse strateegia koostamise 
eest ning registreerimislõivude kaudu 
saadud raha jaotamise eest. Komitee
koosneb Euroopa Alternatiivsete Meetodite 
Valideerimise Keskuse (ECVAM), loomade 
heaolu organisatsioonide ja teiste 
asjaomaste sidusrühmade ekspertidest. 
Komitee peab järgima käesolevas määruses 
sätestatud ajalisi piiranguid.

Justification
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The development, validation, and acceptance of alternative test methods are often hampered 
by a lack of strategic planning and coordination. The Committee should consist of experts in 
the field of alternative test methods in order to be able to develop such strategic planning, 
improve coordination, and allocate funding for alternative test methods. The Committee must 
comply with the time limits laid down in the Regulation.
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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. Määrusega hõlmatud 
juhtudel teeb agentuur õiguslikult siduvaid 
otsuseid.

Justification

This addition serves to clarify the Agency’s role as a decision-taking body, as described in the 
Commission communication entitled ‘The operating framework for the European Regulatory 
Agencies’ (COM(2002)0718).
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Artikli 73 lõige 1a (uus)

1a. Agentuur koostab 12 kuu jooksul 
pärast käesoleva määruse jõustumist 
kulude jagamise suunised juhtudeks, kui 
registreerijad omavahel kokkuleppele ei 
jõua.

Suunised avaldatakse ja kajastavad 
vähemalt:
a) registreerijate arvu;

b) iga registreerija tootmismahte;
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Artikli 73 lõige 1 b (uus)
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1b. Agentuur koostab 12 kuu jooksul 
pärast käesoleva määruse jõustumist 
kooskõlas I lisaga suunised kasutus- ja 
kokkupuutekategooriate kohaldamise 
kohta käesoleva määruse artikli 9 punkti a 
alapunkti iii teabele esitatud nõuetes.

Need suunised avaldatakse;
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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 osutab 
ettevõtjaile, eelkõige VKEdele reaalajas 
tugiteenust;

Justification

The Agency should also establish a help desk, in particular for SMEs. This helpdesk should 
be easily accessible, preferably by making use of ICT.
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Artikli 73 lõike 2 punkt i a (uus)

ia) loob riskikommunikatsiooni tippkeskuse 
ja hoiab seda käigus; pakub keskset ja 
koordineeritud ressurssi kemikaalide ja 
valmististe ohutu kasutamise teabe osas;
hõlbustab häid tavasid käsitlevate teadmiste 
vahetamist ohust teavitamise valdkonnas.

Justification

The development of an appropriate and consistent communication system based on risk will 
provide consumers with the necessary information and advice to enable them to use 
substances, preparations and products containing chemicals safely and effectively.
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Artikli 73 lõike 2 punkt i b (uus)

ia) arengumaade soovil annab neile 
vastastikku kokkulepitud tingimustel 
tehnilist abi ning abi kemikaalide aruka 
kasutamise alase suutlikkuse tõstmisel ning 
kemikaaliohutuse normidele vastamisel, et 
täita käesolevas määruses osutatud 
nõudeid.

Justification

The EU and its member states have to take account of the possible difficulties developing 
countries may encounter and help them by granting technical assistance.
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Artikli 73 lõike 2 punkt i c (uus)

ic) jälgib ühenduse ja tema liikmesriikide 
osutatavat tehnilist ja suutlikkuse tõstmise 
abi kemikaalide arukal kasutamisel ning 
kemikaaliohutuse nõuetele vastamisel 
arengumaades ja aitab kaasa ühenduse, 
liikmesriikide ning rahvusvaheliste 
organisatsioonide vahelisele 
koordineerimisele eespool mainitud 
valdkonnas.  

Justification

The EU and its member states have to take account of the possible difficulties developing 
countries may encounter and help them by granting technical assistance. This should be 
monitored properly.
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Artikli 73 lõike 3 punkt e a (uus)

ea) annab sekretariaadile nõu tema 
tehnilise abi ja suutlikkuse tõstmise abi 
kohta kemikaalide arukal kasutamisel ning 
kemikaaliohutuse normide täitmisel 
arengumaades;

Justification

The EU and its member states have to take account of the possible difficulties developing 
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countries may encounter and help them by granting technical assistance. This should be 
clarified in the tasks of the Committees. This follows from amendment 1 and 2. 
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Artikli 74 teise lõigu punkt d

d) agentuuri lõivusüsteemi. d) agentuuri lõivusüsteemi, tehes seda 
läbipaistval, mittediskrimineerival ja 
proportsionaalsel viisil. 

Justification

There should be minimum requirements for setting the Agency's fees.
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Artikli 74 punkt d a (uus)

da) mitmeaastase programmi.

Justification

In keeping with the amendments to Article 43a bis, taking account of the fact that 
responsibility for the rolling plan now rests with the Agency.

Amendment 212

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 kuuest nõukogu 
poolt nimetatud liikmesriikide esindajast ja 
kolmest komisjoni poolt nimetatud esindajast 
ning neljast komisjoni poolt nimetatud 
isikust, kes on valitud huvitatud poolte 
hulgast, kelle hulgas on vähemalt üks 
tööstuse, üks ametiühingute ja üks 
teadusringkondade esindaja.

Justification

The composition of the Management Board must be carefully balanced. The number of 
representatives nominated by the Commission must not be higher than the number of 
representatives nominated by other parties.
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Muudatusettepanek 213

Artikli 79 lõike 2 punkt e ja punkt j a (uus)

e) teenuste osutajatega vajalike lepingute 
sõlmimise ja nende lepingute haldamise eest;

e) teenuste osutajatega ja artiklis 83 
osutatud instituutidega vajalike lepingute 
sõlmimise ja nende lepingute haldamise eest;

ja) ainete hindamise esialgsete ja lõplike 
kavade koostamise ning nende uuendamise 
eest kooskõlas VI jaotisega, kui 
muudatusettepanekuid ei ole.
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Artikli 79 lõike 3 punkt a

a) agentuuri eelmise aasta tegevust käsitleva 
aruande eelnõu, mis sisaldab teavet laekunud 
registreerimistoimikute arvu, hinnatud ainete 
arvu, laekunud loataotluste arvu, 
piiranguettepanekute arvu ja agentuuri poolt 
avaldatud arvamuste arvu ning seonduvate 
menetluste täitmiseks kulunud aja kohta, loa 
saanud ainete, tagasilükatud toimikute ja 
ainete kohta, millele seati piiranguid, ning 
sisaldab laekunud kaebusi ja rakendatud 
meetmeid ning foorumi tegevuse ülevaadet;

a) agentuuri eelmise aasta tegevust käsitleva 
aruande eelnõu, mis sisaldab teavet laekunud 
registreerimistoimikute arvu, hinnatud ainete 
arvu, laekunud loataotluste arvu, 
piiranguettepanekute arvu ja agentuuri poolt 
avaldatud arvamuste arvu ning seonduvate 
menetluste täitmiseks kulunud aja kohta, loa 
saanud ainete, tagasilükatud toimikute ja 
ainete kohta, millele seati piiranguid, ning 
sisaldab laekunud kaebusi ja rakendatud 
meetmeid, arengumaades toimunud 
tehnilise abi ja suutlikkuse tõstmise 
tegevust ning foorumi tegevuse ülevaadet;

Justification

The EU and its member states have to take account of the possible difficulties developing 
countries may encounter and help them by granting technical assistance. This should be 
clarified in the duties of the Executive Director.
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Artikli 81 lõike 4 neljas lõik 
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Tegevdirektoril või tema esindajal ja 
komisjoni esindajatel on õigus võtta osa 
kõikidest agentuuri või selle komiteede poolt 
kokku kutsutud komiteede ja töörühmade 
koosolekutest. Vastavalt vajadusele võib 
komitee liikmete või haldusnõukogu 
taotlusel kutsuda koosolekutest vaatlejaina 
osa võtma ka sidusrühmade esindajaid.

Tegevdirektoril või tema esindajal ja 
komisjoni esindajatel on õigus võtta osa 
kõikidest agentuuri või selle komiteede poolt 
kokku kutsutud komiteede ja töörühmade 
koosolekutest. Koosolekutest  võivad 
vaatlejaina osa võtta ka sidusrühmade, 
sealhulgas tööstuse/VKEde esindajad.

Justification

The presence of an industry representative at meetings of the committee should not be by 
invitation only. There should be an observer position for representatives of industry and/or 
SMEs.
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Artikli 82 lõige 1

1. Iga liikmesriik määrab ametisse ühe 
foorumi liikme kolme aasta pikkuseks 
ametiajaks. Foorumi liikmeid võib uueks 
ametiajaks tagasi nimetada. Liikmeid 
ametisse nimetades võetakse arvesse nende 
kohustusi ja kogemusi kemikaale käsitlevate 
õigusaktide jõustamisel ning liikmed hoiavad 
alal asjaomaseid sidemeid liikmesriigi 
pädevate asutustega. 

1. Iga liikmesriik määrab ametisse ühe 
foorumi liikme kolme aasta pikkuseks 
ametiajaks. Foorumi liikmeid võib uueks 
ametiajaks tagasi nimetada. Liikmeid 
ametisse nimetades võetakse arvesse nende 
kohustusi ja kogemusi kemikaale käsitlevate 
õigusaktide jõustamisel ning liikmed hoiavad 
alal asjaomaseid sidemeid liikmesriigi 
pädevate asutustega.

Foorum peab püüdlema selle poole, et tema 
liikmetel oleksid laialdased asjakohased 
ekspertteadmised.  Sel eesmärgil võib 
foorum koopteerida maksimaalselt viis 
lisaliiget nende eripädevuse alusel.  
Kõnealused liikmed määratakse ametisse 
kolmeks aastaks ning neid võib ametisse 
tagasi nimetada.

(See muudatus ei mõjuta ingliskeelset 
versiooni.)

Foorumi liikmeid võivad abistada teadus- ja 
tehnikakonsultandid.

Foorumi liikmeid võivad abistada teadus- ja 
tehnikakonsultandid.

Agentuuri tegevdirektoril või tema esindajal 
ja komisjoni esindajatel on õigus osa võtta 
kõikidest foorumi ja selle töörühmade 
koosolekutest. Vastavalt vajadusele võib 
foorumi liikmete või haldusnõukogu 
taotlusel kutsuda koosolekutest vaatlejaina 
osa võtma ka sidusrühmade esindajaid.

Agentuuri tegevdirektoril või tema esindajal 
ja komisjoni esindajatel on õigus osa võtta 
kõikidest foorumi ja selle töörühmade 
koosolekutest. Koosolekutest võivad 
vaatlejaina osa võtta ka sidusrühmade, 
sealhulgas tööstuse/VKEde esindajad.
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Justification

The presence of an industry representative at meetings of the committee should not be by 
invitation only. There should be an observer position for representatives of industry and/or 
SMEs.
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Artikli 83 lõige 2

2. Liikmesriigid edastavad agentuurile 
ekspertide nimed, kellel on tõestatud 
kogemused kemikaalide riskianalüüside 
ja/või sotsiaal-majanduslike analüüside 
läbivaatamisel või muud vastavad 
teadusalased ekspertteadmised ning kes 
saavad osaleda komiteede töörühmades, 
märkides ära nende agentuurialase pädevuse 
ja konkreetsed eriteadmised.

2. Liikmesriigid edastavad agentuurile 
sõltumatute ekspertide nimed, kellel on 
tõestatud kogemused kemikaalide 
riskianalüüside ja/või sotsiaal-majanduslike 
analüüside läbivaatamisel või muud vastavad 
teadusalased ekspertteadmised ning kes 
saavad osaleda komiteede töörühmades, 
märkides ära nende ametialase pädevuse ja 
konkreetsed eriteadmised.

Agentuur säilitab ekspertide nimekirja ja 
hoiab seda ajakohasena. Nimikiri sisaldab 
esimeses lõigus osutatud eksperte ja teisi, 
otse sekretariaadi poolt määratletud 
eksperte.

Agentuur säilitab sõltumatute ekspertide 
nimekirja ja hoiab seda ajakohasena. 
Nimekiri sisaldab esimeses lõigus osutatud 
sõltumatuid eksperte ja teisi, otse 
sekretariaadi poolt määratletud eksperte.

Justification

The experts sent to the Agency must be confirmed to be independent.
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Artikli 83 lõige 2 a (uus)

2a. Haldusnõukogu koostab tegevdirektori 
ettepanekul avaliku nimekirja 
liikmesriikide määratud pädevatest 
instituutidest, kes võivad kas üksinda või 
võrgustikuna abistada agentuuri tema 
missioonides, eelkõige neis, mis on
agentuurile usaldatud VI jaotise alusel.
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Artikli 83 lõige 3
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3. Komitee liikmete või komiteede või 
foorumi töörühmades osalevate ekspertide 
poolset teenuste osutamist või muude 
agentuuri ülesannete täitmist reguleerib 
agentuuri ja asjaomase isiku või, kui see on 
asjakohane, siis agentuuri ja asjaomase 
isiku tööandja vaheline kirjalik leping.

3. Komitee liikmete, instituutide või 
komiteede või foorumi töörühmades 
osalevate ekspertide poolset teenuste 
osutamist või muude agentuuri ülesannete 
täitmist reguleerib agentuuri ja asjaomase 
isiku või, kui see on asjakohane, siis tema 
tööandja või asjaomaste instituutide 
vaheline kirjalik leping.

Asjaomast isikut või tema tööandjat
tasustatakse vastavalt haldusnõukogu 
kehtestatud rahastamiskorras 
kindlaksmääratud palgaastmestikule. Kui 
asjaomane isik ei täida oma kohustusi, on 
tegevdirektoril õigus lõpetada või peatada 
leping või pidada kinni tasu.

Eespool osutatud lepinguosalisi 
tasustatakse vastavalt haldusnõukogu 
kehtestatud rahastamiskorras 
kindlaksmääratud palgaastmestikule. Kui 
asjaomane isik ei täida oma kohustusi, on 
tegevdirektoril õigus lõpetada või peatada 
leping või pidada kinni tasu.

Muudatusettepanek 220
Artikli 85 lõige 1

1. Apellatsiooninõukogu koosneb esimehest 
ja kahest liikmest.

1. Apellatsiooninõukogu koosneb esimehest, 
kes on liikmesriigis kohtuniku 
kvalifikatsiooniga, ja kahest liikmest.

Justification

Given the scope of the tasks to be assigned to it, the Board of Appeal must be chaired by a 
judge.
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Artikli 85 lõige 3
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3. Haldusnõukogu määrab komisjoni poolt 
vastu võetud kvalifitseeritud kandidaatide 
nimekirjast ametisse esimehe, teised liikmed 
ja asendusliikmed nende asjakohaste 
ekspertteadmiste ja -kogemuste alusel, mida 
nad evivad kemikaaliohutuse, loodusteaduste 
või regulatiiv- ja kohtumenetluse valdkonnas.

3. Haldusnõukogu määrab ametisse esimehe, 
teised liikmed ja asendusliikmed.
Haldusnõukogu valib komisjoni esitatud 
nimekirjast sobiva kvalifikatsiooniga 
kandidaadid avaliku valikumenetluse 
alusel, olles avaldanud osalemiskutse 
Euroopa Liidu Teatajas, pressis ja 
Internetis. Apellatsiooninõukogu liikmed 
valitakse komisjoni poolt vastu võetud 
kvalifitseeritud kandidaatide nimekirjast 
nende asjakohaste ekspertteadmiste ja -
kogemuste alusel, mis neil on
kemikaaliohutuse, loodusteaduste või 
regulatiiv- ja kohtumenetluse valdkonnas. 
Vähemalt ühel apellatsiooninõukogu 
liikmel peab olema tõendatud asjakohane 
kogemus kohtumenetluse valdkonnas.

Justification

In view of the remit of the Board of Appeal, at least one board member must have proven 
relevant experience in the area of judicial procedures. Given the nature of the board’s tasks, 
a transparent application procedure must be introduced.
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Artikli 87 lõige 1

1. Edasi võib kaevata agentuuri poolt 
vastavalt artiklile 7, artiklile 18, artikli 25 
lõike 4 kolmandale lõigule, artikli 28 lõike 2 
esimesele lõigule, artiklile 49, artikli 115 
lõikele 4 või artiklile 116 vastu võetud 
otsuseid.

1. Edasi võib kaevata agentuuri poolt 
vastavalt artiklile 7, artiklile 18, artikli 25 
lõike 4 kolmandale lõigule, artikli 28 lõike 2 
esimesele lõigule, artiklile 43a (uus), 
artiklile 49, artikli 115 lõikele 4 või artiklile 
116 vastu võetud otsuseid.
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Artikli 93 lõige 2

2. Agentuuri kuludeks on personalikulud, 
haldus- ja infrastruktuurikulud ning 
tegevuskulud.

2. Agentuuri kuludeks on personalikulud, 
haldus- ja infrastruktuurikulud ning 
tegevuskulud, sealhulgas kolmandate 
isikutega, eelkõige VI jaotise kohaselt 
hindamisi tegevate instituutidega sõlmitud 
lepingutest tulenevad kulud.
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Artikkel 106

Läbipaistvuse tagamiseks võtab 
haldusnõukogu tegevdirektori ettepanekul ja 
komisjoni nõusolekul vastu eeskirjad, mille 
eesmärgiks on teha avalikkusele 
kättesaadavaks kemikaaliohutust puudutav 
mittesalajane regulatiivne, teaduslik või 
tehniline teave.

Läbipaistvuse tagamiseks võtab 
haldusnõukogu tegevdirektori ettepanekul ja 
komisjoni nõusolekul vastu eeskirjad ja 
koostab registri, mille eesmärgiks on teha 
avalikkusele kättesaadavaks 
kemikaaliohutust puudutav (välja jäetud)
regulatiivne, teaduslik või tehniline teave 
kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1049/2001. 
Agentuuri, tema komiteede ja töörühmade 
töökord on avalikkusele kättesaadav 
agentuuris ja tema võrgulehel.

Justification

The provisions on transparency of the Agency’s work should be more precise.
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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
This has been moved to Article 2.2c(new).
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<Article>Artikli 110.1 esimene lõige </Article>

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:

1. Importija või tootja või importijate või 
tootjate rühm, kes viib turule direktiivi 
67/548/EMÜ kohaselt ohtlikuks liigitamise 
kriteeriumidele vastava aine puhasainena 
või valmistises, milles selle aine sisalduse 
piirmäär ületab direktiivi 1999/45/EÜ
sätestatut ja mistõttu valmistis liigitatakse 
ohtlikuks, peab esitama agentuurile järgneva 
teabe selle lisamiseks nimistusse vastavalt 
artiklile 111, kui seda pole registreerimise 
osana juba esitatud:

Justification
Follows from the above amendments to Article 2.2c (new) and the deletion of Article 109.
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Artikkel 112

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.

välja jäetud

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.
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Artikkel 113
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Artiklis 110 sätestatud kohustusi 
kohaldatakse alates artikli 21 lõikes 1
sätestatud tähtajast.

Artiklis 110 sätestatud kohustusi 
kohaldatakse alates artiklis 21 sätestatud 
tähtajast.

Justification

If the inventory is to be compiled on the basis of the pre-registration procedure, the time 
periods should be the same. This amendment should be taken in conjunction with the other 
amendments tabled to the articles of Title X: Classification and Labelling Inventory.
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Artikkel 114

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 territooriumidel, 
kaasa arvatud hindamist ja jõustamist 
puudutavad osad artiklis 108 sätestatud 
vormis. Aruanded peavad sisaldama teavet 
rakendatud seire- ja kontrollimeetodite, 
avastatud rikkumiste ja määratud 
karistuste ning määruse rakendamisel 
tekkinud probleemide kohta.

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

Esimene aruanne tuleb siiski esitada üks 
aasta pärast käesoleva määruse jõustumist.

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

2. Agentuur esitab iga kahe 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.

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

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

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

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

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.
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Artikkel 115 a (uus)

Artikkel 115a – Avalikkuse teavitamise 
erisätted:

1.  Abistamaks tarbijaid ainete ja 
valmististe ohutul ja säästlikul kasutamisel, 
teevad tootjad kättesaadavaks riskipõhise 
teabe tarbijale müümiseks turule viidud iga 
toote pakendil, millel on määratletud 
soovitatava kasutuse või prognoositava 
väärkasutamisega seonduvad riskid. Lisaks 
sellele tuleks ainet või valmistist käsitleva 
üksikasjalikuma ohutus- ja kasutusalase 
teabe edastamiseks täiendada vajaduse 
korral pakendite märgistamist muude 
teabekanalite, nt veebilehtede 
kasutamisega.
2.  Direktiive 1999/45/EÜ ja 
1967/548/EMÜ muudetakse vastavalt.

Justification

The development of an appropriate and consistent communication system based on risk will 
provide consumers with the necessary information and advice to enable them to use 
substances, preparations and products containing chemicals safely and effectively.
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Artikli 116 lõige 1

1. Konfidentsiaalseks ei loeta järgmist teavet: 1. Konfidentsiaalseks ei loeta aineid kui 
selliseid puudutavat järgmist teavet:

Justification

Clarifying amendment: information considered as non-confidential concerns only substances 
as such, not preparations and articles containing those substances. The legal implications for 
research of a pooling requirement should not be underestimated.
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Artikli 116 lõike 1 punkt k a (uus)

ka) aine või valmistise kasutuskategooriaid.

Justification

This information is not necessarily confidential and should be included in the list.
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Artikli 116 lõike 2 punkt d a (uus)

da) tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
poolt otse registreeritud kasutusi. 

Justification

In many industries the chemical components used are considered intellectual property.
Disclosure of a chemical could reveal confidential business information and hurt a business's 
competitiveness. As such, the identity of prior registrants to new registrants should be 
protected against disclosure. The same should apply to downstream users who should not be 
obliged to disclose their chemicals up the supply chain to the chemical manufacturer.
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Artikli 116 lõike 2 punkt d a (uus)

da) vastavalt VII või VIII lisale nõutavaid 
analüüsimeetodeid, mis võimaldavad 
avastada keskkonda sattunud ohtlikke 
aineid, samuti kindlaks teha inimese 
vahetut kokkupuutumist nendega;

Justification

Analytical methods should be treated as confidential and are of no significance to the general 
public. This amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled to 
the articles of Title XI: Information.
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Artikkel 117



AD\579754ET.doc 121/148 PE 353.595v03-00
Freelance-tõlge

ET

Olenemata artiklitest 115 ja 116, võib 
agentuuri poolt käesoleva määruse alusel 
saadud teavet avalikustada mis tahes 
kolmanda riigi valitsusele või asutusele või 
rahvusvahelisele organisatsioonile vastavalt 
lepingule, mis on sõlmitud ühenduse ja 
asjaomase kolmanda riigi vahel vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 
(EÜ) nr 304/200359 või asutamislepingu 
artikli 181a lõikele 3, eeldusel, et on täidetud 
mõlemad järgmised tingimused:

Olenemata artiklitest 115 ja 116, võib 
agentuuri poolt käesoleva määruse alusel 
saadud teavet avalikustada mis tahes 
kolmanda riigi valitsusele või 
valitsusasutusele või rahvusvahelisele 
organisatsioonile vastavalt lepingule, mis on 
sõlmitud ühenduse ja asjaomase kolmanda 
riigi vahel vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusele (EÜ) nr 304/200359 või 
asutamislepingu artikli 181a lõikele 3, 
eeldusel, et on täidetud mõlemad järgmised 
tingimused:

a) lepingu eesmärgiks on koostöö käesoleva 
määrusega reguleeritud kemikaale käsitlevate 
õigusaktide rakendamise või haldamise osas;

a) lepingu eesmärgiks on valitsuskoostöö
käesoleva määrusega reguleeritud kemikaale 
käsitlevate õigusaktide rakendamise või 
haldamise osas;

b) kolmas osapool kaitseb konfidentsiaalset 
teavet vastavalt vastastikusele kokkuleppele.

b) kolmas osapool kaitseb konfidentsiaalset 
teavet vastavalt vastastikusele kokkuleppele.

Justification

In order to prevent the fraudulent use of information, it should be clearly established that 
cooperation under Article 117 concerns only national and international government 
institutions.
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Artikkel 120

Liikmesriikide pädevad asutused teavitavad 
elanikkonda ainetega kaasnevatest riskidest, 
kui seda peetakse inimeste tervise või 
keskkonna kaitsmise seisukohast vajalikuks.

Liikmesriikide pädevad asutused teavitavad 
elanikkonda ainetega kaasnevatest riskidest 
kooskõlas agentuuri kehtestatud 
suunistega, 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.
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Artikkel 121
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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. Selle 
hulka kuulub eelkõige, kuid mitte ainult 
VKEde nõustamine nende käesolevast 
määrusest tulenevate nõuete täitmisel.

Justification

In particular SMEs may require special help so as to meet their obligations.
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Artikkel 122

Liikmesriigid haldavad ametlike kontrollide 
ja muude tegevuste süsteemi vastavalt 
asjaoludele.

Liikmesriigid haldavad ametlike kontrollide 
ja muude tegevuste süsteemi vastavalt 
asjaoludele. Agentuuril on õigus nõuda, et 
liikmesriigid teostaksid kontrolli ja muid 
tegevusi.

Justification

Management of the REACH system relies on uniform implementation of the provisions 
throughout the common market. The Agency must therefore be in a position to require the 
Member States to carry out certain controls or activities.
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Artikli 123 lõige 1
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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 kaheksateistkümne kuu möödumisel 
alates käesoleva määruse jõustumisest ja 
teavitavad komisjoni viivitamatult kõikidest 
hilisematest neid mõjutavatest muudatustest.

1. Liikmesriigid näevad agentuuri 
koostatavate 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 kõnealused sätted komisjonile 
hiljemalt kaheksateistkümne kuu möödumisel 
alates käesoleva määruse jõustumisest ja 
teavitavad komisjoni viivitamatult kõikidest 
hilisematest neid mõjutavatest muudatustest.

Justification

To leave the system of penalties to the Member States’ discretion alone would lead to the 
existence of differing penalties within the Union. If the objectives of REACH are to be 
attained, there must be a harmonised system of penalties and harmonised implementation.

Muudatusettepanek 240

Artikkel 128

Lisasid võib muuta artikli 130 lõikes 3 
sätestatud korras.

Lisasid võib muuta artikli 130 lõikes 3 
sätestatud korras.

Mitte hiljem kui 18 kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumist lisatakse II lisa algusse 
jaotis, kus sätestatakse objektiivsed 
kriteeriumid ainete ja/või ainerühmade 
osas erandite tegemiseks.

Justification
The current Annex II is based on "historical precedent". As such it is inconsistent and builds 
on unclear criteria, leading to absurdities where one of two similar substances is excluded 
while the other is not (i.e. succrose and fructose). The Commission should be given a deadline 
within which it shall develop clear objective criteria for granting the exemptions contained in 
Annex II, so that a logical and comprehensive list of exempted substances can be developed.
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Artikkel 132 a (uus)

Artikkel 132 a
Mõjude vahe-järelhindamine
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1. Viie aasta möödudes käesoleva määruse 
jõustamisest, ilma et see piiraks artikli 133 
kohaldamist, korraldab komisjon käesoleva 
määruse mõjude vahe-järelhindamise. 
Vahe-järelhindamises analüüsitakse 
käesoleva määruse rakendamise olukorda, 
vastandatakse saavutatud tulemusi 
varasemate ootustega ning hinnatakse 
käesoleva määruse mõju siseturu 
toimimisele ja seal valitsevale 
konkurentsile.

2. Komisjon esitab mõjude järelhindamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
hiljemalt [kuue aasta möödumisel 
käesoleva määruse jõustumisest]. Komisjon 
teeb ettepaneku käesoleva määruse 
muudatuste kohta, mida peetakse mõjude 
vahe-järelhindamise põhjal vajalikuks.

Justification

Considering the importance of the regulatory system REACH sets up, it is necessary to 
evaluate the results achieved in the first years of implementation in order to check whether 
the initial targets can be met, and if not, to make the necessary adjustments.
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Artikkel 134

Direktiivid 76/769/EMÜ, 91/157/EMÜ, 
93/67/EMÜ, 93/105/EMÜ ja 2000/12/EÜ
ning määrused (EMÜ) nr 793/93 ja (EÜ) nr 
1488/94 tühistatakse.

Direktiivid 76/769/EMÜ, 90/394/EMÜ, 
91/155/EMÜ, 91/157/EMÜ, 93/67/EMÜ, 
93/105/EMÜ ja 2000/12/EÜ, 2002/95/EÜ ja 
2004/37/EÜ ning määrused (EMÜ) nr 
793/93 ja (EÜ) nr 1488/94 tühistatakse.

Justification
Duplication of rules should be avoided. The amendments to the previous articles make it 
possible to dispense with the above directives and regulations.
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Artikkel 135 a (uus)
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Direktiivi 98/24/EÜ artikli 1 lõikele 2 
lisatakse järgmised sõnad: 
“Käesolevast direktiivist tulenevaid nõudeid 
ei kohaldata määrusest (EÜ) nr xxx 
(REACHi määrus) tulenevate kohustuste 
korral.”

Justification

To clarify the fact that REACH takes priority and avoid duplication.
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Artikkel 135 b (uus)

Direktiivi 89/106/EÜ artikli 1 lõikele 1 
lisatakse järgmised sõnad: 
“Käesoleva direktiivi hügieeni-, tervishoiu- 
ja keskkonnakaitsenõudeid ei kohaldata 
ehitustoodetele, kui vastavad nõuded on 
kehtestatud määrusega (EÜ) nr xxx 
(REACHi määrus).”

Justification

To clarify the fact that REACH takes priority and avoid duplication.
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I lisa osa 0 punkt 0.2

0.2. Kemikaaliohutuse hindamise käigus 
vaadeldakse kõiki määratletud kasutusi. 
Hinnatakse aine kasutamist puhtal kujul 
(sealhulgas kõik peamised lisandid ja 
lisaained), valmistises või toodetes. 
Hindamisel käsitletakse aine kõiki 
määratletud kasutustes defineeritud 
olelustsükli etappe.  Kemikaaliohutuse 
hindamise aluseks on aine potentsiaalsete 
kahjulike mõjude võrdlemine mõjuga, mida 
antud aine teadaoleva või arvatava 
kokkupuute korral inimestele ja/või 
keskkonnale avaldab.

0.2. Kemikaaliohutuse hindamise käigus 
vaadeldakse kõiki määratletud kasutusi 1-
tonniste või suuremate koguste puhul 
aastas. Hinnatakse aine kasutamist puhtal 
kujul (sealhulgas kõik peamised lisandid ja 
lisaained), valmistises või toodetes. 
Hindamisel käsitletakse aine kõiki 
määratletud kasutustes defineeritud 
olelustsükli etappe.  Kemikaaliohutuse 
hindamise aluseks on aine potentsiaalsete 
kahjulike mõjude võrdlemine mõjuga, mida 
antud aine teadaoleva või arvatava 
kokkupuute korral inimestele ja/või 
keskkonnale avaldab.
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I lisa osa 4 punkt 4.2

Kui aine vastab kriteeriumitele, viiakse läbi 
heitkoguste kirjeldamine, mis koosneb 
punktis 5 kirjeldatud kokkupuute hindamise 
asjakohastest etappidest. Eeskätt sisaldab see 
hinnangut kõikide tootja või importija 
tegevuste või määratletud kasutuste kestel 
erinevatesse keskkonnakomponentidesse 
sattunud ainekoguste kohta, kõiki 
määratletud kasutusi ning inimese ja 
keskkonna ainega kokkupuute tõenäoliste 
viiside kindlakstegemist.

Kui aine vastab kriteeriumitele, viiakse läbi 
heitkoguste kirjeldamine, mis koosneb 
punktis 5 kirjeldatud kokkupuute hindamise 
asjakohastest etappidest. Eeskätt sisaldab see 
hinnangut kõikide tootja või importija 
tegevuste või määratletud kasutuste kestel 
erinevatesse keskkonnakomponentidesse 
sattunud ainekoguste kohta, kõiki 
määratletud kasutusi 1-tonniste või 
suuremate koguste puhul aastas ning 
inimese ja keskkonna ainega kokkupuute 
tõenäoliste viiside kindlakstegemist.
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I lisa osa 5.1 punkti 5.1.1 esimene lõik

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 
määratletud kasutuste jaoks 1-tonniste või 
suuremate koguste puhul aastas.
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:
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I lisa osa 5.2 punkti 5.2.4 esimene lõik

5.2.4 Koostatakse hinnang kõikide nende 
inimrühmade (töölised, tarbijad ja keskkonna 
vahendusel ainega kaudselt kokku puutuda 
võivad isikud) ja keskkonnakomponentide 
kokkupuutetasandite kohta, kelle või mille 
kokkupuude ainega on teada või 
põhjendatult prognoositav. Küsitletakse 
kõiki inimeste ainega kokkupuute viise 
(sissehingamine, allaneelamine, imendumine 
naha kaudu ja kombineeritult kõik 
asjakohased manustamisviisid). Nendes 
hinnangutes arvestatakse ka kokkupuuteviisi
ruumilisi ja ajalisi muutusi. Eelkõige 
arvestatakse kokkupuudet käsitlevas 
hinnangus järgmisi aspekte:

5.2.4 Koostatakse hinnang nende 
inimrühmade (töölised, tarbijad ja keskkonna 
vahendusel ainega kaudselt kokku puutuda 
võivad isikud) ja keskkonnakomponentide 
kokkupuutetasandite kohta, kelle või mille 
kokkupuude ainega on määratluse kohaselt 
kõrgeim. Käsitletakse kõige 
asjakohasemaid inimeste ainega kokkupuute 
viise (sissehingamine, allaneelamine, 
imendumine naha kaudu ja kombineeritult 
kõik asjakohased manustamisviisid). Nendes 
hinnangutes arvestatakse ka kokkupuuteviisi 
ruumilisi ja ajalisi muutusi. Eelkõige 
arvestatakse kokkupuudet käsitlevas 
hinnangus järgmisi aspekte:

Justification

Full exposure and risk assessment taking into account all uses is impractical and too 
complex, particularly for SMEs. Priority should be given to the highest risk exposure, as 
recommended by ECETOC (European Centre for Ecotoxicology and Toxicology) in the 
Chemicals Targeted Risk Assessment.
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I lisa osa 5.2 punkti 5.2.4 uus lõik pärast taandeid

Kui suurima kokkupuuteni viivast 
stsenaariumist tulenev kokkupuude ei ole 
inimeste ja keskkonna puhul piisavalt 
allapoole eeldatavaid mittetoimivaid 
tasemeid, tehakse põhjalikum kokkupuudet 
käsitlev hinnang.

Justification

Full exposure and risk assessment taking into account all uses is impractical and too 
complex, particularly for SMEs. Priority should be given to the highest risk exposure, as 
recommended by ECETOC (European Centre for Ecotoxicology and Toxicology) in the 
Chemicals Targeted Risk Assessment.
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I lisa osa 5.2 punkt 5.2.5 a (uus)
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5.2.5a. Kokkupuutetasemete kehtivat 
hinnangut on võimalik lihtsustada 
spetsiaalsete IT-vahendite abil, sealhulgas 
valdkonnaspetsiifiliste IT-vahendite abil, 
kui need on kättesaadavad.

Justification

To help SMEs to comply with their obligations, specific and specialised IT tools to assess 
exposure exist or can be developed.
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Ib lisa, esimene lõik pärast pealkirja

Valmistise keemilise ohutuse hindamine 
viiakse läbi vastavalt I lisale, tehes järgmised
muudatused:

Valmistise keemilise ohutuse hindamine, 
välja arvatud juhul, kui ained on vastavalt 
artikli 13 lõikele 2 välja jäetud, viiakse läbi 
vastavalt I lisa eesmärkidele, tehes näiteks 
järgmised muudatused:

Justification

For safety assessments of preparations, only data concerning substances which exceed 
certain minimum concentrations is relevant. Pursuant to Article 13(2), the chemical safety 
assessment need not be performed for a substance which is present in a preparation if the 
concentration of the substance in the preparation is less than the values shown in 
subparagraphs (a) to (e). In the interest of greater clarity, corresponding provisions should 
be inserted in Annex Ib, as the formulations in Annex Ib, e.g. 'each substance in the 
preparation' or 'all substances in the preparation', are misleading.

Preparations such as fragrances and flavours are highly complex mixtures, of which 
numerous variants are traded daily, and which are frequently modified. A chemical safety 
assessment as prescribed in Annex 1b is highly impractical. The objectives of Annex 1b can 
also be met in other, more practical ways tailored to specific categories of preparations, 
while taking into account the general nature of these preparations and maintaining the 
objectives of Annex 1b.
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II lisa, nimekirja lisa (uus)

EINECSi nr Keemiline nimetus/rühm CASi 
nr

EINECSi nr Keemiline nimetus/rühm CASi 
nr

231-096-4      Raud                  7439-89-6

265-995-8 Tselluloosi mass 65996-61-4
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232-350-7 Tärpentiniõli / puidu tärpentin 
8006-64-2
232-304-6 Toortallõli 8002-26-4

232-50-64 Kaltsiumlignosulfonaat 8061-52-
7

232-50-59 Naatriumlignosulfonaat 8061-
51-6

232-50-85 NH4-lignosulfonaat 8061-53-8

232-51-06 Lignosulfoonhape 8062-15-5

295-731-7     Mitteoksiidne klaas    92128-
37-5

305-415-3 Klaas, oksiid      94551-67-4

305-416-9 Klaas, oksiid 94551-68-5

266-046-0 Klaas, oksiid 65997-17-3
215-171-9 Magneesiumoksiid 1309-48-4

200-578-6 Etanool 64-17-5

231-959-9 Hapnik O2 7782-44-7
231-098-5 Krüptoon Kr 7439-90-9

231-110-9 Neoon Ne 7440-01-9

231-168-5 Heelium He 7440-59-7

231-172-7 Ksenoon Xe 7440-63-3
200-812-7 Metaan CH4 78-82-8

Justification

The substances added to Annex II are either already covered by existing legislation, are not 
considered dangerous, or are components of substances included in Annex III to the 
Regulation. Also, substances that have been used for several hundreds of years in a variety of 
different applications with negligible risk are excluded from registration to make the system 
more workable.
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III lisa punkt 1a (uus)

II lisas loetletud ained, mis toodetakse 
alternatiivse tootmisprotsessi käigus;

Justification
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It is illogical to exempt a substance if it is produced in one way but not in another. If the 
naturally occurring substance does not require registration, the manufactured version of the 
same substance should also be exempt. The manufacturing process itself is covered under 
other legislation.
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III lisa punkt 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. Looduses esinevad ained, sealhulgas 
artiklis 3 osutatud taimedest valmistatud 
ained, kui neid ei ole tootmise ajal 
keemiliselt modifitseeritud ning kui neid 
direktiivi 67/548 kohaselt ei liigitata 
ohtlikeks.

Justification

The way minerals and ores are now included in Annex III is unworkable. Both minerals and 
ores are difficult to classify due to the nature of the material and their varying composition.
Further, registration of minerals and ores is unnecessary since current legislation (e.g. the 
mining waste Directive, IPPC) covers them sufficiently.
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III lisa punkt 9a (uus)

9a. Mineraalid, maagid ja kontsentraadid 
ning teised nendest mineraloogiliste või 
füüsikaliste muundamisprotsesside teel 
saadud materjalid;

Justification

The way minerals and ores are now included in Annex III is unworkable. Both minerals and 
ores are difficult to classify due to the nature of the material and their varying composition.
Further, registration of minerals and ores is unnecessary since current legislation (e.g. the 
mining waste Directive, IPPC) covers them sufficiently.
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III lisa punkt 9 a (uus)

9a. Loodusliku gaasi kondensaadid, 
veeldatud naftagaas (LPG), kivisüsi ja 
metaan.
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Justification

These substances are already well regulated under current legislation. Their hazards are well 
known, and they are normally transformed before use into other substances, which are subject 
to registration. LPG should be included in Annex III to the REACH Regulation in view of its 
natural origins, its similarities with other natural products listed in Annex III, and its known 
effects as regards safety, health and the environment. Coke is a 'cleaner' version of coal 
(without impurities), which is already exempt from registration.
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III lisa punkt 9b (uus)

9b. Suured metalli- ja sulamikogused.

Justification

Disproportionate effort needed for registration: experience over decades indicates no risk to 
man or the environment.
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III lisa punkt 9c (uus)

9c. Tööstusgaasid nagu koksiahjugaas, 
kõrgahjugaas ja gaaskütus 
naftatöötlemistehastes ning nende 
komponendid.

Justification

Process gases (coke oven gas, blast furnace gas and fuel gas in oil refineries) are currently 
exempt from registration if used on site. However, when process gas leaves the site it is 
potentially subject to registration. This creates legal uncertainty and distorts the level playing 
field with other major fuels, such as natural gas, crude oil and coal, which are exempt from 
registration. This could unintentionally hamper the recycling and re-use of resources. Coke 
has fewer intrinsic hazardous properties than coal and should therefore be exempted, as coal 
is, from registration.
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III lisa punkt 9 d (uus)

9d. Taime- ja loomsed õlid ja rasvad;

Justification
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These substances are of natural origin. There is already considerable information on them, 
and experience in use, to indicate that their properties and risks are well known. The 
substances are considered to be safe to human health and the environment. Several oils are 
already included in Annex II and exempted from registration.
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III lisa punkt 9 e (uus)

9e. Tselluloos paberi tootmiseks.

Justification

Risk to man or the environment can be ruled out.
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IV lisa osa 6 a (uus)

6a. Teave kasutus- ja 
kokkupuutekategooriate kohta
6a.1 Kasutuskategooriad: 

6a.1.1. a) tööstuslik kasutus

b) kutsealane kasutus
c) tarbijapoolne kasutus

6a.1.2 Iga kategooria kasutuse täpsustus:

a) kasutamine suletud 
süsteemis

b) põhiainesse või -ainele 
lisamisest tulenev kasutus

c) mittedispergeeriv kasutus

d) dispergeeriv kasutus
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6a.2 Kokkupuutekategooriad

6a.2.1 Kokkupuude inimestega:
a) suukaudne,
b) nahakaudne
c) hingamisteede kaudne

6a.2.2 Kokkupuude keskkonnaga:
a) vesi
b) õhk
c) pinnas

6a.3 Kokkupuute kestus
a) juhuslik
b) ühekordne/lühiajaline
c) pidev/sage

Justification

The additional basic information on exposure helps companies to develop their safety data 
sheet or guidance on safe use and enables the Agency to screen dossiers submitted to identify 
priority substances in the tonnage range between 1 and 10 tonnes for which it is necessary to 
request additional information from Annex V.

Muudatusettepanek 262
V lisa osa 5.1.1
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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 
määratletud kasutuste jaoks kogustes üks 
tonn aastas või rohkem.
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:

Justification
It should be specified that only the uses where one tonne or more of the substance is involved 
are included.
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V lisa punkt 7 – Ökotoksikoloogiline teave, 1. tulp, alapunkt 1.1 a (uus)

7.1.1a. Kasvu pidurdumise katse vetikatega

Muudatusettepanek 264

V lisa punkt 7 a – Biolagundatavus (uus)

7 a. Biolagundatavus

7.1 Täielik biolagundatavus

Amendment 265

V lisa punkt 7.1.1, vasak tulp
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7.1.1. Mürgisuse lühiajaline katsetamine 
hiidkiivrikkudega:

7.1.1. Mürgisuse lühiajaline katsetamine 
hiidkiivrikkudega või kaladega:

Justification

Undertakings should be free to submit existing short-term toxicity tests on fish instead of 
toxicity on daphnia.
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V lisa punkt 6 – Toksikoloogiline teave, 1. tulp, punkt 6, alapunkt 1 (uus)

-1. Äge mürgisus
Üks järgmistest viisidest:

– suukaudne

– hingamisteede kaudne
– nahakaudne

Muudatusettepanek 267

VI lisa punktid 6.1.-6.4.3, tulp 1

6.1. Nahaärritus (selle punkti kõik osad) välja jäetud

6.2. Silmade ärritus (selle punkti kõik osad) välja jäetud

6.4. Mutageensus (selle punkti kõik osad) välja jäetud

(deleted and moved to Annex VII)

Justification

This is the first amendment of a set of amendments (43-49) specifying the information 
requirements for 10 to 100 tonnes which require enterprises to generate the information that 
is needed for adequate control of the risks to human health and environment from the use of 
their substances, and in a situation in which the requirements in the Commission proposal are 
likely to be disproportionate.

At the same time, these amendments will reduce the requirements for quantities of 10 to 
100 tonnes, where the risk of substances being withdrawn is likely to be high, with adverse 
consequences for downstream users, especially SMEs. These amendments therefore preserve 
an essential channel of innovation by reducing the risk of substances being withdrawn, with 
consequent high reformulation costs.

It is proposed that Annex VI, which includes information in addition to information required 
pursuant to Annex V, will be limited to information on acute toxicity and biodegradation. The 
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other information requirements laid down in Annex VI of the Commission proposal are moved 
to Annex VII, namely the requirements for higher-volume substances (100 tonnes and more).

These amendments should be seen as providing continuity with the approach proposed for the 
very-low-volume range of 1- 10 tonnes, where specific arrangements are proposed, and for 
the higher volumes in the range over 100 tonnes, where no reduction in data requirements is 
proposed, within the overall goal of sustainable development.

The first amendment, 21, focuses on this information, which is most important for developing 
adequate risk management measures while addressing the significant risk of substance 
withdrawal in the tonnage range between 10 and 100 tonnes created by the Commission 
proposal. The proposed amendment therefore moves the information requirements under 
points 6.1 – 6.4 to Annex VII.
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VII lisa punktide 6.1–6.4.3 veerud 1 ja 2 (lisa lõikele 6 enne punkti 6.4)

6.1. Nahaärritus

6.1.1. In vivo nahaärritus 6.1.1. Uuringuid ei ole tarvis teha, kui:

aine on söövitav või

aine on tugev hape (pH on väiksem kui 
2,0) või alus (pH on suurem kui 11,5) või

aine on toatemperatuuril õhus süttiv või

aine on kokkupuutel nahaga väga mürgine 
või
ägeda mürgisuse uuring naha kaudu 
manustamisega ei näita naha ärritust kuni 
piirannuse tasemeni (2000 mg / kehakaalu 
kg) või

V lisa punktis 6.1 ettenähtud 
katsetamisstrateegia abil kättesaadavad 
andmed on piisavad, et liigitada aine 
nahka söövitavaks või nahka ärritavaks.

6.2. Silmade ärritus
6.2.1. In vivo silmade ärritus 6.2.1. Uuringuid ei ole tarvis teha, kui:

aine on söövitav või

aine on tugev hape (pH on väiksem kui 
2,0) või alus (pH on suurem kui 11,5) või
aine on toatemperatuuril õhus süttiv või
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aine on nahaga kokkupuutel liigitatud 
ärritavaks, ning tingimusel, et registreerija 
liigitab selle silmi ärritavaks aineks või

V lisa punktis 6.2 ettenähtud 
katsetamisstrateegiaga saadud andmed on 
küllaldased aine liigitamiseks silmi 
ärritavaks.

6.4. Mutageensus

6.4.2. Imetajate rakkude in vitro 
tsütogeensusuuring

6.4.2. Uuringut ei ole tarvis teha, kui:

kui küllaldased in vivo tsütogeensuskatse 
andmed on kättesaadavad või

aine on teadaolevalt 1. või 2. kategooria 
kantserogeenne aine.

6.4.3. Imetajate rakkude in vitro 
geenmutatsiooniuuring, kui V lisa punkti 
6.4.1 ja VI lisa punkti 6.4.2 puhul on 
tulemus negatiivne

6.4.3. Uuringut ei ole vaja teha, kui on 
kättesaadavad küllaldased usaldusväärsed 
andmed imetajate in vivo mutatsioonikatse 
kohta.

6.4. Asjakohaseid mutageensuse in vivo 
uuringuid kaalutakse juhul, kui mis tahes 
V või VI lisa mutageensuskatsetes on 
saadud positiivseid tulemusi.

(Text moved from Annex VI; current column 2 and row 6.4 unchanged)

Justification

This amendment is a consequence of the amendment to Annex VI, as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal. For mutagenicity it ensures that, if there is a positive result from 
an in vitro study, it will be investigated further.
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VII lisa osa 6 punkt 6.4 tulbas 2
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6.4. Kui mis tahes mutageensuse uuringus on 
saadud positiivseid tulemusi V või VI lisa 
tasandil ja kättesaadavaid in vivo uuringu 
tulemusi ei ole, soovitab registreerija 
asjakohast in vivo mutageensuse uuringut. 
Kui on kättesaadavad mis tahes in vivo 
uuringu positiivsed tulemused, tehakse 
ettepanek täiendavate asjakohaste in vivo 
uuringute läbiviimiseks.

6.4. Kui mis tahes V lisa või eespool 
osutatud katsete mutageensuskatsetes on 
saadud positiivseid tulemusi ja in vivo 
uuringu tulemused pole kättesaadavad, teeb 
registreerija ettepaneku viia läbi asjakohane 
in vivo mutageensuse uuring. Kui on 
kättesaadavad mis tahes in vivo uuringu 
positiivsed tulemused, tehakse ettepanek 
täiendavate asjakohaste in vivo uuringute 
läbiviimiseks.

Justification

This amendment is a consequence of the amendment to Annex VI, as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal. For mutagenicity it ensures that, if there is a positive result from 
an in vitro study, it will be investigated further.
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VI lisa punktid 6.1.-6.4, tulp 2

6.1.1. (selle punkti kogu tekst) välja jäetud

6.2.1. (selle punkti kogu tekst) välja jäetud

6.4.2. (selle punkti kogu tekst) välja jäetud

6.4.3. (selle punkti kogu tekst) välja jäetud

6.4. (selle punkti kogu tekst) välja jäetud

(deleted and moved to Annex VII)
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VI lisa punkti 6.5, tulp 1

6.5 Äge mürgisus 6.5 Äge mürgisus

Uuring tehakse ühe manustamisviisi, 
eelistatavalt suu kaudu manustamise 
kohta, kui registreerija ei pea teist 
manustamisviisi asjakohasemaks.

Gaaside ja lenduvate vedelike puhul 
(aururõhk üle 10-2 Pa temperatuuril 20 °C) 
esitatakse teave sissehingamisega 
manustamise kohta (6.5.2).

Gaaside ja lenduvate vedelike puhul 
(aururõhk üle 10-2 Pa temperatuuril 20 °C) 
esitatakse teave sissehingamisega 
manustamise kohta (6.5.2).
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Mittegaasiliste ainete puhul esitatakse 
punktides 6.5.1.- 6.5.3. osutatud teave 
vähemalt kahe manustamisviisi kohta, millest 
üks on manustamine suu kaudu. Teise viisi 
valik oleneb aine laadist ja inimeste ainega 
kokkupuute tõenäolisest viisist. Kui on vaid 
üks kokkupuuteviis, esitatakse teavet üksnes
selle kohta.

Mittegaasiliste ainete puhul üldkoguses 100 
või rohkem tonni aastas tootja või importija 
kohta esitatakse punktides 6.5.1–6.5.3 
osutatud teave vähemalt kahe 
manustamisviisi kohta, millest üks on 
manustamine suu kaudu. Teise viisi valik 
oleneb aine laadist ja inimeste ainega 
kokkupuute tõenäolisest viisist. Kui on vaid 
üks kokkupuuteviis, esitatakse teavet üksnes 
selle kohta.

Justification

The risk of substance withdrawal in the tonnage range between 10 and 100 tonnes created by 
the Commission proposal requires a reduction in the information requirements. This 
amendment therefore focuses on the information which is most important for developing 
adequate risk management measures, and thereby safeguards health and the environment.
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VI lisa punktid 6.5–6.5.3, tulp 1

6.5. Äge mürgisus (punkti 6.5 veeru 1 kogu 
tekst ja punktid))

välja jäetud

Justification

As this information requirement is now included in Annex V, it can be deleted here.
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VI lisa punktid 6.5.–6.5.3, tulp 2

6.5. (punkti 6.5 veeru 2 kogu tekst ja 
punktid)

välja jäetud

Justification

As this information requirement is now included in Annex V, it can be deleted here.
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VI lisa punktid 6.6–6.8.1, tulp 1

6.6. Kordusdoosi mürgisus (punkti 6.6 
veeru 1 kogu tekst ja punktid)

välja jäetud
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6.7. Paljunemisvõimet kahjustav mürgisus 
(punkti 6.7 veeru 1 kogu tekst ja punktid)

välja jäetud

6.8 Toksikokineetika (ka punkti 6.8 veerg 1) välja jäetud

(deleted and moved to Annex VII)

Justification

This amendment focuses on the information which is most important for developing adequate 
risk management measures, while addressing the significant risk of substance withdrawal in 
the tonnage range between 10 and 100 tonnes created by the Commission proposal. The 
proposed amendment therefore moves the information requirements under points 6.6 – 6.8 to 
Annex VII.
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VI lisa punktid 6.6.1–6.7.2, tulp 2

6.6.1. (veeru 2 kogu tekst) välja jäetud

6.7. (punkti 6,7 veeru 2 kogu tekst ja 
punktid)

välja jäetud

(deleted and moved to Annex VII)

Justification

This amendment focuses on the information which is most important for developing adequate 
risk management measures, while addressing the significant risk of substance withdrawal in 
the tonnage range between 10 and 100 tonnes created by the Commission proposal. The
proposed amendment therefore moves the information requirements under points 6.6 – 6.8 to 
Annex VII.
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VII lisa punkti 6.6.1 veerud 1 ja 2 (uued, toodud üle VI lisast asendama olemasolevat punkti 
6.6.1)

Komisjoni ettepanek
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6.6.1. Kordusdoosi mürgisuse lühiajaline 
uuring (28 päeva), üks liik, isas- ja 
emasloom, kõige asjakohasem 
manustamisviis inimeste tõenäolist 
kokkupuuteviisi silmas pidades, kui seda ei 
nõuta juba VI lisas või kui on tehtud 
ettepanek katsete läbiviimise kohta punkti 
6.6.2 kohaselt. Sel juhul IX lisa punkti 3 ei 
kohaldata.

Parlamendi muudatusettepanek

6.6.1. Kordusdoosi mürgisuse lühiaegne 
uuring (28 päeva), üks liik, isas- ja 
emasloom, kõige asjakohasem 
manustamisviis inimeste tõenäolist 
kokkupuuteviisi silmas pidades.

6.6.1. Lühiaegse mürgisuse uuringut (28 
päeva) ei ole tarvis teha, kui:

- usaldusväärne subkroonilise (90 päeva) 
või kroonilise mürgisuse uuring on 
kättesaadav ning selles on kasutatud 
asjakohast liiki ja manustamisviisi või

- aine laguneb kohe ja on piisavalt tõendeid 
lagunemissaaduste kohta või

– inimeste ulatuslikke kokkupuuteid ainega 
on võimalik vältida.

Asjakohase manustamisviisi valikul 
lähtutakse järgmisest:

nahakaudse manustamise viisi kasutamine 
katsetamisel on asjakohane, kui:

1) aine kokkupuude nahaga on tõenäoline 
aine valmistamise ja/või kasutamise käigus 
ja

2) füüsikalis-keemilised omadused 
võimaldavad olulist imendumist naha 
kaudu ja
3) üks järgmistest tingimustest on täidetud:

- nahakaudse mõjuga ägeda mürgisuse 
katses on täheldatud mürgisust väiksemate 
annuste juures kui suu kaudu 
manustamisega mürgisuse katses või
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– naha- ja/või silmade ärrituse uuringutes 
on täheldatud imendumise süsteemset 
toimet või leitud muid tõendeid selle kohta 
või

- in vitro katsed näitavad olulist 
nahakaudset imendumist või
sarnase struktuuriga ainete puhul on 
täheldatud olulist nahakaudset mürgisust 
või nahast läbitungimist.

Nahakaudse manustamise viisi kasutamine 
katsetamisel ei ole asjakohane, kui 
imendumine naha kaudu on 
ebatõenäoline, arvestades molekulmassi 
(MM on suurem kui 800 või molekuli 
läbimõõt on suurem kui 15 Å) ja madalat 
lahustuvust rasvas (log Kow on väiksem 
kui -1 või suurem kui 4).

Hingamisteede kaudu manustamise viisi 
kasutamine katsetamisel on asjakohane, 
kui:
1) inimeste kokkupuude ainega selle 
sissehingamise teel on tõenäoline ja

2) üks järgmistest tingimustest on täidetud:

aine aururõhk on üle 10-2 Pa temperatuuril 
20 °C või
- aine on pulber, mis sisaldab üle 1 
massiprotsendi osakesi, mille suurus 
masskeskmise aerodünaamilise diameetri 
järgi (MMAD) on väiksem kui 100 μm või
ainet kasutatakse viisil, mis tekitab 
sissehingatavas suuruses aerosoole, osakesi 
või piisakesi (üle 1% massiprotsendi on 
osakesi, mille MMAD on väiksem kui 100 
μm). Vastunäidustuste puudumisel 
eelistada manustamist suu kaudu.

Registreerija teeb ettepaneku subkroonilise 
mürgisuse uuringu (90 päeva) (VII lisa 
punkt 6.6.2) korraldamiseks, kui:
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- inimestega kokkupuute sagedus ja kestus 
näitavad, et pikemaajaline uuring on 
asjakohane, ja on täidetud üks järgmistest 
tingimustest:

- muud kättesaadavad andmed näitavad, et 
ainel võib olla ohtlikke omadusi, mida 
lühiajalise mürgisuse uuringuga ei ole 
võimalik avastada või

- asjakohaselt kavandatud 
toksikokineetilised uuringud näitavad aine 
või selle metaboliitide akumuleerumist 
teatavates kudedes või organistes, mis võib 
tõenäoliselt jääda avastamata lühiajalises 
mürgisuse uuringus ja mille kahjulik toime 
avaldub alles pärast pikemaajalist 
kokkupuudet.
Registreerija teeb ettepaneku korraldada 
täiendavad uuringud või nõuab selliste 
uuringute korraldamist hindava 
liikmesriigi pädev ametiasutus artiklite 39, 
40 või 44 kohaselt, kui:
- 28-päevases uuringuga ei ole suudetud 
NOAELi identifitseerida, kusjuures selle 
põhjuseks ei ole kahjulike mürgiste mõjude 
puudumine või

- teatud raskusastmega mürgisus (näiteks 
tõsised/rasked mõjud) või

- näidud mõju kohta, mille 
toksikoloogiliseks ja/või 
riskiiseloomustuseks vajalik kättesaadav 
tõestusmaterjal on ebapiisav. Sellistel 
juhtudel on ehk otstarbekam teha 
spetsiifilised toksikoloogilised uuringud, 
mis on nende mõjude uurimiseks 
kavandatud (näiteks immunotoksilisus, 
neurotoksilisus) või

- esialgses kordusannuse uuringus 
kasutatud kokkupuuteviis ei olnud 
asjakohane, pidades silmas inimeste 
tõenäolist kokkupuudet antud ainega, ning 
ekstrapolatsiooni kasutusviisilt 
kasutusviisile ei ole võimalik teha või
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- kokkupuude on eriti murettekitav (näiteks 
kasutamine tarbekaupades, mistõttu 
kokkupuute ulatus on lähedane 
annusetasemetele, mille puhul võib juba 
oletada mürgisust inimesele) või

28-päevases uuringus ei avastatud mõjusid, 
mida oli täheldatud ainete uurimisel, mille 
molekulaarstruktuur oli antud aine omaga 
selgelt sarnane.

(new, moved from Annex VI)

Justification

This amendment is a consequence of the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal.
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VII lisa punkti 6.7 veerud 1 ja 2

Komisjoni ettepanek

6.7. Paljunemisvõimet kahjustav mürgisus 6.7. Uuringut ei ole tarvis läbi viia, kui:

– aine on teadaolevalt genotoksiline 
kantserogeen ja on rakendatud asjakohased 
riskijuhtimismeetmed või

– aine on teadaolevalt sugurakkude 
mutageen ja on rakendatud asjakohased 
riskijuhtimismeetmed.

6.7.2. Arenguhäireid põhjustava mürgisuse 
uuring, üks liik, kõige asjakohasem 
manustamisviis inimeste tõenäolist 
kokkupuuteviisi silmas pidades (X B lisa 
punkt 31 või OECD 414), kui seda ei nõuta 
juba VI lisas.

6.7.2  Esialgu tehakse katse ühe liigiga. 
Esimese katse tulemuste põhjal otsustatakse, 
kas katse teise liigiga on vajalik.
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6.7.3. Kahe sugupõlve paljunemisvõimet 
kahjustava mürgisuse uuring, üks liik, isas- ja 
emasloom, kõige asjakohasem 
manustamisviis, pidades silmas inimeste 
tõenäolist kokkupuuteviisi, kui 28-päevane 
või 90-päevane uuring on näidanud 
kahjulikke mõjusid suguorganitele või 
kudedele. 

Parlamendi muudatusettepanek

6.7. Paljunemisvõimet kahjustav mürgisus 6.7. Uuringut ei ole tarvis läbi viia, kui:

– aine on teadaolevalt genotoksiline 
kantserogeen ja on rakendatud asjakohased 
riskijuhtimismeetmed või

– aine on teadaolevalt sugurakkude mutageen 
ja on rakendatud asjakohased 
riskijuhtimismeetmed või

– inimeste ulatuslikke kokkupuuteid ainega 
on võimalik vältida.

6.7.1. Sõelumine paljunemisvõimet 
kahjustava mürgisuse/arenguhäireid 
põhjustava mürgisuse puhul, üks liik 
(OECD 421), kui ei ole sarnase struktuuriga 
ainete andmetest, (Q)SARi hinnangutest või 
in vitro meetoditest pärinevaid tõendeid selle 
kohta, et aine võib olla arenguhäiret 
põhjustava toksilisusega.

6.7.1. Antud etapil tuleb sõelumise 
positiivset tulemust kinnitada arenguhäireid 
põhjustava mürgisuse uuringuga, üks liik, 
kõige asjakohasem manustamisviis, pidades 
silmas inimeste kokkupuuteviise antud 
ainega (VII lisa punkt 6.7.2).

6.7.2. Arenguhäireid põhjustava mürgisuse 
uuring, üks liik, kõige asjakohasem 
manustamisviis inimeste tõenäolist 
kokkupuuteviisi silmas pidades (X B lisa 
punkt 31 või OECD 414)

6.7.2. Esialgu tehakse katse ühe liigiga.
Esimese katse tulemuste põhjal otsustatakse, 
kas katse teise liigiga on vajalik.

Registreerija teeb ettepaneku kahe 
generatsiooni paljunemisvõimet kahjustava 
mürgisuse uuringu (6.7.3) tegemise kohta, 
kui kordusannuse mürgisuse uuring (90 
päeva) on näidanud paljunemisvõimet 
kahjustava mürgisuse võimalikkust (näiteks 
histopatoloogiline mõju sugunäärmetele) 
või on aine struktuur väga sarnane 
teadaolevate paljunemisvõimet kahjustavate 
ainetega.
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6.7.3. Kahe sugupõlve paljunemisvõimet 
kahjustava mürgisuse uuring, üks liik, isas- ja 
emasloom, kõige asjakohasem 
manustamisviis, pidades silmas inimeste 
tõenäolist kokkupuuteviisi, kui 28-päevane 
või 90-päevane uuring on näidanud kahjulikke 
mõjusid suguorganitele või kudedele. 

(new, moved from Annex VI)

Justification

This amendment is a consequence of the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal.
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VII lisa punkti 6.8 veerg 1 (uus, toodud üle VI lisast)

6.8 Toksikokineetika 6.8 Toksikokineetika

6.8.1. Ühe aine toksikokineetilise käitumise 
hindamine asjakohase kättesaadava teabe 
ulatuses

6.8.1. Ühe aine toksikokineetilise käitumise 
hindamine asjakohase kättesaadava teabe 
ulatuses

(new, moved from Annex VI)

Justification

This amendment is a consequence of the amendment to Annex VI, as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal.
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VI lisa punkt 7.1, punktid 7.2.2–7.3.1, veerg 1

7.1. Vee mürgisus välja jäetud
7.2.2. Abiootiline (punkti 7.2.2 veeru 1 kogu 
tekst ja punktid)

välja jäetud

7.3. Säilimine ja käitumine keskkonnas
(punkti 7.3 veeru 1 kogu tekst ja punktid)

välja jäetud

(deleted and moved to Annex VII)
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Justification

The risk of substance withdrawal in the tonnage range between 10 and 100 tonnes created by 
the Commission proposal requires a reduction in the information requirements. The proposed 
amendment therefore moves the information requirements under points 7.1, 7.2.2 and 7.3 to 
Annex VII.
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VI lisa, punkti 7.1.2 alapunktid 7.2.2.1–7.3.1, tulp 2

7.1.2 (veeru 2 kogu tekst) välja jäetud

7.2.2.1 (veeru 2 kogu tekst) välja jäetud

7.3.1 (veeru 2 kogu tekst) välja jäetud

(deleted and moved to Annex VII)

Justification

The risk of substance withdrawal in the tonnage range between 10 and 100 tonnes created by 
the Commission proposal requires a reduction in the information requirements. The proposed 
amendment therefore moves the information requirements under points 7.1, 7.2.2 and 7.3 to 
Annex VII.
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VII lisa punkti 7.1 veerud 1 ja 2

Komisjoni ettepanek

7.1. Vee mürgisus 7.1. Registreerija teeb ettepaneku mürgisuse 
pikaajalise katsetamise kohta, kui 
kemikaaliohutuse hindamine I lisas sätestatu 
kohaselt osutab veeorganismidele avaldatava 
mõju täiendava uurimise vajadusele. 
Katse(te) valik sõltub ohutushindamise 
tulemustest.

7.1.5. Pikaajalise mürgisuse katsetamine 
hiidkiivrikkudega (Daphnia), kui seda ei 
nõuta juba V lisas

7.1.5. Uuringuid ei ole tarvis teha, kui:

– ei ole tõenäoline, et aine tungib läbi 
bioloogilise kesta (MM > 800 või molekuli 
diameeter > 15 Å).
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– veekeskkonna otsene või kaudne 
kokkupuude ainega on ebatõenäoline.

7.1.6. Pikaajalise mürgisuse katsetamine 
kaladega, kui seda ei nõuta juba VI lisas

7.1.6. Uuringuid ei ole tarvis teha, kui:

– ei ole tõenäoline, et aine tungib läbi 
bioloogilise kesta (MM > 800 või molekuli 
diameeter > 15 Å).

– veekeskkonna otsene või kaudne 
kokkupuude ainega on ebatõenäoline.

Teave esitatakse punktidest 7.1.6.1, 7.1.6.2 
või 7.1.6.3 ühe kohta

7.1.6.1 Kala varajasel eluetapil tehtav 
(FELS) mürgisuse katse (OECD 210)

7.1.6.1. Biokumulatsioonipotentsiaaliga aine 
puhul teeb registreerija ettepaneku FELSi 
mürgisuse katse läbiviimise kohta või nõuab 
seda hindava liikmesriigi pädev ametiasutus.

7.1.6.2 Kala embrüo ja rebukotiga vastsega 
tehtav lühiajaline mürgisuse katse ( X C lisa 
punkt 15 või OECD 212)

7.1.6.3 Noorkalade kasvukatse ( X C lisa 
punkt 14 või OECD 215)

Parlamendi muudatusettepanek

7.1. Vee mürgisus 7.1. Registreerija teeb ettepaneku mürgisuse 
pikaajalise katsetamise kohta, kui 
kemikaaliohutuse hindamine I lisas sätestatu 
kohaselt osutab veeorganismidele avaldatava 
mõju täiendava uurimise vajadusele. 
Katse(te) valik sõltub ohutushindamise 
tulemustest.

7.1.2. Kasvu pidurdumise katse vetikatega 7.1.2. Uuringuid ei ole tarvis teha, kui:

aine on väga raskesti lahustuv (vees 
lahustuvus < 10 μg/l) või
ei ole tõenäoline, et aine tungib läbi 
bioloogilise kesta (MM > 800 või molekuli 
diameeter > 15 Å).

7.1.3. Mürgisuse lühiajaline katsetamine 
kaladel:  Registreerija võib kaaluda 
lühiajalise katsetamise asemel pikaajalist 
katsetamist.  

7.1.3. Uuringuid ei ole tarvis teha, kui:
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aine on väga raskesti lahustuv (vees 
lahustuvus < 10 μg/l) või
– ei ole tõenäoline, et aine tungib läbi 
bioloogilise kesta (MM > 800 või molekuli 
diameeter > 15 Å).

mürgisuse pikaajaline uuring on 
kättesaadav.

Registreerija teeb ettepaneku pikaajalise 
vee mürgisuse uuringu tegemiseks 
kaladega (VII lisa punkt 7.1.6) või nõuab 
seda hindava liikmesriigi pädev 
ametiasutus kooskõlas artiklitega 39, 40 või 
44, kui keskkonna (prognoositava) 
kokkupuute võrdlemine vee mürgisuse 
lühiajalise uuringu tulemustega näitab, et 
mõju veeorganismidele on vaja täiendavalt 
uurida.

Kui aine lahustub vees halvasti, kaalutakse 
pikaajalise vee mürgisuse uuringu tegemist 
kaladega (VII lisa punkt 7.1.6) (lahustuvus 
vees on väiksem kui 1 mg/l).

7.1.4. Aktiivmuda hapnikutarbe 
inhibeerimise katsetamine, väljaarvatud 
juhud, kui heitkoguste 
reoveekäitlussüsteemi sattumise võimalus 
on väike.

7.1.4. Uuringuid ei ole tarvis teha, kui:

aine on väga raskesti lahustuv (vees 
lahustuvus < 10 μg/l) või
on leitud, et aine on hästi biolagunev ja 
kohaldatavad katsekontsentratsioonid on 
eeldatavasti sama taseme ulatusega kui 
reoveekäitlusettevõttesse sissevoolul.

Uuringu võib asendada nitrifikatsiooni 
inhibeerimise katsega, kui kättesaadavad 
andmed näitavad, et aine on tõenäoliselt 
mikroobide kasvu või funktsioonide 
inhibiitor.

7.1.5. Pikaajalise mürgisuse katsetamine 
hiidkiivrikkudega (Daphnia), kui seda ei 
nõuta juba V lisas

7.1.5. Uuringuid ei ole tarvis teha, kui:
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– ei ole tõenäoline, et aine tungib läbi 
bioloogilise kesta (MM > 800 või molekuli 
diameeter > 15 Å).

– veekeskkonna otsene või kaudne 
kokkupuude ainega on ebatõenäoline.

7.1.6. Pikaajalise mürgisuse katsetamine 
kaladega, kui seda ei nõuta juba VI lisas

7.1.6. Uuringuid ei ole tarvis teha, kui:

– ei ole tõenäoline, et aine tungib läbi 
bioloogilise kesta (MM > 800 või molekuli 
diameeter > 15 Å).

– veekeskkonna otsene või kaudne 
kokkupuude ainega on ebatõenäoline.

Teave esitatakse punktidest 7.1.6.1, 7.1.6.2 
või 7.1.6.3 ühe kohta

7.1.6.1 Kala varajasel eluetapil tehtav 
(FELS) mürgisuse katse (OECD 210)

7.1.6.1. Biokumulatsioonipotentsiaaliga aine 
puhul teeb registreerija ettepaneku FELSi 
mürgisuse katse läbiviimise kohta või nõuab 
seda hindava liikmesriigi pädev ametiasutus.

7.1.6.2 Kala embrüo ja rebukotiga vastsega 
tehtav lühiajaline mürgisuse katse ( X C lisa 
punkt 15 või OECD 212)

7.1.6.3 Noorkalade kasvukatse ( X C lisa 
punkt 14 või OECD 215)

(new, moved from Annex VI)

Justification

This amendment is a consequence of the amendment to Annex VI, as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal.
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VII lisa punkti 7.2.1 a (uus) veerud 1 ja 2

Parlamendi muudatusettepanek

7.2.1a Abiootiline

7.2.1a.1. Hüdrolüüs pH funktsioonina 7.2.1a.1 Uuringut ei ole tarvis teha, kui:
aine on täielikult biolagunev või

aine lahustuvus vees on alla 10 μg/l.
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(new, moved from Annex VI)

Justification

This amendment is a consequence of the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal.
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VII lisa punkti 7.3 veerud 1 ja 2

Komisjoni ettepanek

7.3. Säilimine ja käitumine keskkonnas

7.3.2. Biokontsentratsioon (ühes) veeliigis, 
eelistatavalt kalas

7.3.2. Uuringut ei ole tarvis teha, kui:

– aine bioakumulatsioonipotentsiaal on madal 
(st log Kow on väiksem kui 3) või

– ei ole tõenäoline, et aine tungib läbi 
bioloogilise kesta (MM > 800 või molekuli 
diameeter > 15 Å).

– veekeskkonna otsene või kaudne 
kokkupuude ainega on ebatõenäoline.

7.3.3. Täiendavad 
adsorptsiooni/desorbtsiooniuuringud, kui VI 
lisas nõutud uuringu tulemused seda vajavad

7.3.3. Uuringut ei ole tarvis teha, kui:

– aine füüsikalis-keemiliste omaduste tõttu 
on selle adsorptsioonivõime prognoositavalt 
madal (näiteks on ainel madal 
jaotuskoefitsient oktanool/vesi) või

– aine laguneb kiiresti.

Parlamendi muudatusettepanek

7.3. Säilimine ja käitumine keskkonnas

7.3.1. Adsorptsiooni/desorptsiooni 
sõelumisuuring

7.3.1. Uuringuid ei ole tarvis teha, kui:



PE 353.595v03-00 152/148 AD\579754ET.doc
Freelance-tõlge

ET

– aine füüsikalis-keemiliste omaduste tõttu 
on selle adsorptsioonivõime prognoositavalt 
madal (näiteks on ainel madal 
jaotuskoefitsient oktanool/vesi) või

– aine laguneb kiiresti.
7.3.2. Biokontsentratsioon (ühes) veeliigis, 
eelistatavalt kalas

7.3.2. Uuringut ei ole tarvis teha, kui:

– aine bioakumulatsioonipotentsiaal on madal 
(st log Kow on väiksem kui 3) või

– ei ole tõenäoline, et aine tungib läbi 
bioloogilise kesta (MM > 800 või molekuli 
diameeter > 15 Å).

– veekeskkonna otsene või kaudne 
kokkupuude ainega on ebatõenäoline.

7.3.3. Täiendavad 
adsorptsiooni/desorbtsiooniuuringud, kui VI 
lisas nõutud uuringu tulemused seda vajavad

7.3.3. Uuringut ei ole tarvis teha, kui:

– aine füüsikalis-keemiliste omaduste tõttu 
on selle adsorptsioonivõime prognoositavalt 
madal (näiteks on ainel madal 
jaotuskoefitsient oktanool/vesi) või

– aine laguneb kiiresti.

(new, moved from Annex VI)

Justification

This amendment is a consequence to the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal.
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XI lisa lõike 3 esimene lõik

Katsetamise vastavalt VII ja VIII lisale võib 
ära jätta, tuginedes kemikaaliohutuse 
aruandes koostatud 
kokkupuutestsenaariumile/kokkupuutestsena
ariumitele.

Katsetamise vastavalt VI –VIII lisale võib ära 
jätta, tuginedes kemikaaliohutuse aruandes 
koostatud 
kokkupuutestsenaariumile/kokkupuutestsena
ariumitele või kasutus- ja 
kokkupuutekategooriatele.
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3.2 Teabe väljajätmine loetakse 
vastuvõetavaks, kui:
i) kontsentratsioon töökohas ümbritsevas 
õhus ei ületa 50 µg/m³.

ii) aine tootmine ja määratletud 
kasutus(ed) toimub (toimuvad) üksnes 
autonoomsetes ruumides. 

iii) ainet kasutatakse tööstus- või 
kaubandussektoris valmistises, mille 
maksimaalne massikontsentratsioon on 
0,1%.
iv) ainet kasutavad eratarbijad 
kontsentratsioonides, mis ei ületa 0,1%.

v) ainet kasutatakse tarbekaupade tootmisel 
ja:
a) aine kaob toote tootmisel täielikult või

b) aine seotakse alaliselt toote koostises 
olevasse ühendisse või seotakse muul moel 
täielikult tootesse.

Igal juhul tuleb esitada piisav põhjendus ja 
dokumentatsioon.

3.3 Kõikidel muudel juhtudel tuleb esitada 
piisav põhjendus ja dokumentatsioon, 
sealhulgas:

i) keskkonnakomponentide liigid;
ii) kokkupuutuvad inimrühmad; 

iii) riskijuhtimismeetmed;

iv) kokkupuute viisid

v) kokkupuute kestus ja sagedus
vi) loomade elu kaitse.
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IX lisa osa 1.1.2 

Andmeid peetakse võrdväärseteks X lisas 
sätestatud vastavate katsete andmetega, kui 
järgmised tingimused on täidetud: 

Ühe või mitme katse andmeid peetakse 
võrdväärseteks X lisas sätestatud vastavate 
katsete andmetega, kui järgmised tingimused 
on täidetud:
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1) piisavus liigitamise ja märgistamise ja 
riskihindamise jaoks,

1) piisavus liigitamise ja märgistamise ja 
riskihindamise jaoks, kui mõjutusobjekt on 
oluline,

2) vastavale X lisa katsele ette nähtud 
uurimise põhiparameetrite piisav ja 
usaldusväärne hõlmatus,

2) vastavale X lisa katsele ette nähtud 
uurimise põhiparameetrite piisav ja 
usaldusväärne hõlmatus,

3) kokkupuute kestus on X lisa katse omaga 
võrdne või pikem, kui kokkupuute kestus on 
oluline parameeter ja

3) kokkupuute kestus on X lisa katse omaga 
võrdne või pikem, kui kokkupuute kestus on 
oluline parameeter ja

4) uuringu kohta on esitatud piisav ja 
usaldusväärne dokumentatsioon.

4) uuringu kohta on esitatud piisav ja 
usaldusväärne dokumentatsioon. Igal juhul 
tuleb esitada piisav ja usaldusväärne 
dokumentatsioon.

Justification

The current text requires that data from any single test meet four criteria. This is unnecessary 
when there is weight of evidence of hazards from tests performed:

- under less severe conditions, or 

- when an endpoint shows no hazard or risk.

Multiple tests can achieve the purpose of one test, when combined.
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IX lisa osa 1.5 

Aineid, mille füüsikalis-keemilised, 
toksikoloogilised ja ökotoksikoloogilised 
omadused on tõenäoliselt sarnased või mis 
käituvad oma struktuurse sarnasuse tõttu 
teatud kindla mudeli kohaselt, võib käsitada 
ühe rühmana või ainete “kategooriana”.  
Rühma mõiste rakendamine eeldab, et 
füüsikalis-keemilisi omadusi, inimtervisele ja 
keskkonnale avaldatavat mõju või säilimist 
keskkonnas võib viiteaine andmete põhjal 
rühmasisesest interpolatsiooni kasutades 
prognoosida teise samasse rühma kuuluva 
aine kohta (ülekandev lähenemisviis). 
Seetõttu ei ole vaja katsetada igat ainet iga 
mõjutusobjekti suhtes.

Aineid, mille füüsikalis-keemilised, 
toksikoloogilised ja ökotoksikoloogilised 
omadused on tõenäoliselt sarnased või mis 
käituvad oma struktuurse sarnasuse tõttu 
teatud kindla mudeli kohaselt, võib käsitada 
ühe rühmana või ainete kategooriana. 
Rühma mõiste rakendamine eeldab, et 
füüsikalis-keemilisi omadusi, inimtervisele ja 
keskkonnale avaldatavat mõju või säilimist 
keskkonnas võib viiteaine andmete põhjal 
rühmasisesest interpolatsiooni kasutades 
prognoosida teise samasse rühma kuuluva 
aine kohta (ülekandev lähenemisviis). 
Seetõttu ei ole vaja katsetada igat ainet iga 
mõjutusobjekti suhtes.

Sarnasuse aluseks võib olla: Sarnasuse aluseks võib olla:
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1) ühine funktsionaalne rühm, 1) ühine funktsionaalne rühm,

2) ühised lähteained ja/või kemikaalide 
struktuuri sarnasusest tingitud füüsikaliste ja 
bioloogiliste protsesside käigus saadavate 
tavaliste lagunemissaaduste sarnasus või

2) ühised lähteained ja/või kemikaalide 
struktuuri sarnasusest tingitud füüsikaliste ja 
bioloogiliste protsesside käigus saadavate 
tavaliste lagunemissaaduste sarnasus või

3) omaduste tugevuse muutumise püsimuster 
kategooria raames.

3) omaduste tugevuse muutumise püsimuster 
kategooria raames ja ühine 
toimimismehhanism

Rühma mõiste rakendamisel liigitatakse ained 
ja märgistatakse sellest lähtuvalt. 

Rühma mõiste rakendamisel liigitatakse ained 
ja märgistatakse sellest lähtuvalt. Keeruliste 
ja muutuva koostisega ainete 
mõjutusobjektid võidakse liigitamiseks ning 
märgistamiseks ja riskihindamiseks 
määratleda nende oluliste koostisosade 
andmete alusel, kasutades nende suurimat 
kontsentratsiooni aines. Agentuur ja iga 
asjaomane tööstus lepivad kokku 
üksikasjaliku metodoloogia kahe aasta 
jooksul õigusaktide vastuvõtmisest.

Igal juhul tuleb esitada piisav ja 
usaldusväärne dokumentatsioon.

Igal juhul tuleb esitada piisav ja 
usaldusväärne dokumentatsioon.

Justification

This amendment will increase the workability of REACH. It allows for the grouping of 
substances with the same toxicity profiles and for the use of a read-across approach.
Furthermore, it improves the reliability of data concerning substances that are complex and 
of variable composition.
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Käesoleva lisa eesmärk on sätestada, kuidas 
tootmisahela järgmise etapi kasutajad peavad 
hindama ja dokumenteerima, et nende 
kasutatava(te)st aine(te)st tulenevad ohud on 
adekvaatselt kontrolli all aine(te) 
ohutuskaardil osutatust erineval kasutusel 
ning et tootmisahela järgmise etapi kasutajad 
suudavad ohtusid piisavalt kontrolli all hoida. 
Hindamine hõlmab aine olelustsükli kõiki 
etappe alates vastuvõtust tootmisahela 
järgmise etapi kasutaja poolt omakasutuseks 
ja määratletud kasutuseks tootmisahela 
järgmistes etappides. Hinnatakse aine 
kasutamist puhtal kujul, valmistises või 
toodetes.

Käesoleva lisa eesmärk on sätestada, kuidas 
tootmisahela järgmise etapi kasutajad peavad 
hindama ja dokumenteerima, et nende 
kasutatava(te)st aine(te)st tulenevad ohud on 
adekvaatselt kontrolli all aine(te) 
ohutuskaardil osutatust erineval kasutusel 
ning et tootmisahela järgmise etapi kasutajad 
suudavad ohtusid piisavalt kontrolli all hoida. 
Hindamine hõlmab aine olelustsükli kõiki 
etappe alates vastuvõtust tootmisahela 
järgmise etapi kasutaja poolt omakasutuseks 
ja määratletud kasutuseks tootmisahela 
järgmistes etappides 1-tonnises või 
suuremas koguses aastas. Hinnatakse aine 
kasutamist puhtal kujul, valmistises või 
toodetes.

Justification

Improves workability by limiting uses that have to be considered in the chemical safety report 
to those in 1 tonne and more. According to the Commission proposal a use would have to be 
dealt with even in very small quantities.
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