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1 ELTs seni avaldamata.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
PÕHJENDUS 1

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

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

Justification

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

Muudatusettepanek 2
PÕHJENDUS 3

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

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

Justification

Securing innovative and competitive capacity is also an important aim. The need for 
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provisions to be compatible with the WTO is self-explanatory.

Muudatusettepanek 3
PÕHJENDUS 4 A (uus)

(4 a) REACHi tuleb kavandada ja 
rakendada nii, et Euroopa majanduse 
konkurentsivõime ei kannataks ning et ei 
takistataks kauplemist kolmandate 
riikidega. Seetõttu on otsustava tähtsusega, 
et riskid järjestataks vastavalt 
prioriteetidele ning et reeglistik ei kaasaks 
meie kaubanduspartnerite jaoks peale 
kehtivate WTO vabakaubanduse 
põhimõtete muid nõudmisi.

Muudatusettepanek 4
PÕHJENDUS 8 A (uus)

(8 a) Kõik tootjad, importijad või 
tootmisahela järgmise etapi kasutajad, kes 
toodavad, impordivad ja kasutavad ainet, 
valmistist või sellist ainet või valmistist 
sisaldavat toodet ja kes teavad või oleks 
pidanud mõistlikel eeldustel ette nägema, et 
selline käitlemine võib kahjustada inimeste 
tervist või keskkonda, peavad kohaldama 
kõiki neilt mõistlikult eeldatavaid meetmeid 
sellise kahjuliku mõju vältimiseks, 
piiramiseks või korvamiseks.

Justification

This "duty of care" principle should be stated more as a general principle than as an 
obligation.

Muudatusettepanek 5
PÕHJENDUS 17
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(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 34 A (uus)

(34 a) Loomkatsete alternatiivide 
edendamiseks peaksid komisjon, 
liikmesriigid ja tööstus eraldama rohkem 
vahendeid loomkatsete alternatiivide 
arendamiseks, valideerimiseks ja 
tunnustamiseks.

Justification

The Explanatory Memorandum lists 'promotion of non-animal testing' as an objective of the 
proposal, but the text does not include any measures to achieve that aim.  Specifically, there 
are no references to increasing funding for projects designed to replace animal tests.

Muudatusettepanek 7
PÕHJENDUS 47 A (uus)
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(47 a) Loomkatsete vältimiseks ja kulude 
kokkuhoidmiseks peaksid pädevad asutused 
selgroogsete loomadega tehtavate katsete 
ettepanekuid käsitledes konsulteerima 
Euroopa alternatiivsete meetodite 
valideerimise keskusega (ECVAM).

Justification

Expert up-to-date knowledge, experience and information on the development of alternative 
tests should be provided to the competent authorities when evaluating testing proposals, given 
the rapid advances in this field of science.

Muudatusettepanek 8
PÕHJENDUS 62

(62) Piirangute seadmist käsitleva ettepaneku 
koostamiseks ja õigusakti tõhusaks 
toimimiseks tuleb tagada hea koostöö, 
koordineeritus ja teabevahetus liikmesriikide, 
agentuuri, muude ühenduse asutuste, 
komisjoni ja huvitatud poolte vahel.

(62) Piirangute seadmist käsitleva ettepaneku 
koostamiseks ja õigusakti tõhusaks 
toimimiseks tuleb tagada hea koostöö, 
koordineeritus ja teabevahetus liikmesriikide, 
agentuuri, muude ühenduse asutuste, 
komisjoni ja huvitatud poolte vahel. Kogu 
selle menetluse eest vastutab agentuur.

Justification

Necessitated by other amendments.

Muudatusettepanek 9
PÕHJENDUS 104 A (uus)

(104 a) REACHi ettepaneku mõjusid ELis 
tegutsevatele ettevõtetele pole piisavalt 
uuritud, pidades seejuures silmas eelkõige 
tagajärgi rahvusvahelisele 
konkurentsivõimele. See kehtib eriti 
keemiliste ainete tootmisahela järgmise 
etapi kasutajate, VKEde ning kõige 
“juhuslikumate” ja kõige vähem kaitstud 
tootmistegevuste kohta.

Justification
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Probably the main flaw of the impact studies of REACH is the implicit assumption of the 
industry operating in a closed economy ignoring  all the changes in relative competitiveness 
of the EU industry (chemical and non-chemical) deriving from the entrance of "REACH-free" 
imported articles from abroad. The consequences on the location options of industrial 
investors and the consequent impact on unemployment in the EU should not have been 
disregarded. The absence of both this type of concerns in the initial outline of the 
Commission proposal and the absence of any reliable study in the subsequent phases gives 
rise to one of the most severe and insurmountable flaws of this proposal.

Muudatusettepanek 10
PÕHJENDUS 104 B (uus)

(104 b) Komisjon peab hoolitsema selle 
eest, et ELi turgude jätkuv avanemine 
tervest maailmast imporditavatele 
kaupadele tooks kaasa rangemad nõuded, 
pidades silmas õiglast kauplemist (ka WTO 
kontekstis); REACHi nõuded tuleb 
võimalikult kiiresti vastu võtta.

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

Muudatusettepanek 11
PÕHJENDUS 104 C (uus)

(104 c) Artiklid 6, 21 ja 26 tuleb veel kord 
läbi töötada, võttes arvesse Inglismaa, 
Ungari, Malta, Sloveenia ning ka Tööstus- 
ja Kaubanduskoja ettepanekuid, et 
tarbetuid kulusid ja bürokraatiat 
vähendataks miinimumini, tagataks 
REACHi sõnastatud eesmärkidest 
kinnipidamine inimese tervise ja 
keskkonna kaitseks ning loodaks võrdsed 
eeldused ühenduses tootmisele ja 
imporditud valmistoodetele.

Muudatusettepanek 12
Artikli 1 lõige 3
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3. Käesoleva määruse aluseks on põhimõte, 
et tootjad, importijad ja tootmisahela 
järgmise etapi kasutajad tagavad, et nad 
toodavad, viivad turule, impordivad või 
kasutavad selliseid aineid, mis ei kahjusta 
inimeste tervist või keskkonda.

välja jäetud

Justification

This "duty of care" principle should be stated more as a general principle than as an 
obligation.

Muudatusettepanek 13
Artikli 6 lõige 1

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

1. 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) ainet 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 eralduv aine on valmistise osa, 
ainet leidub tootest eralduvas valmistises 
sisalduses, mis võrdub ühega järgmistest 
või ületab nende madalaimat taset:
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- direktiivi 67/548/EÜ I lisas täpsustatud 
sisaldused või
- direktiivi 1999/45/EÜ II lisa  osas A ja B 
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) turustusahelas ülalpool asuv tegutseja 
ei ole ainet antud kasutuseks 
registreerinud; ja

(cc) ainet ei ole vabastatud kohustuslikust 
registreerimisest vastavalt II ja III lisale.

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 14
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, mille kohaselt 
ainete tootja või importija esitab vastavalt 
sellele jaotisele iga nendes toodetes 
sisalduva aine kohta registreerimistaotluse, 
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
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(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) aine ei ole toote valmistamiseks 
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 
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 15
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 viidatud 
registreerimisnumbrit 
(registreerimisnumbreid), kui need on 
olemas;

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

(d) aine liigitust;
(e) toote kasutus(t)e lühikirjeldust;

(f) aine tonnaaži vahemikku, nt 1–10 tonni, 
10–100 tonni jne.
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Justification

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

Muudatusettepanek 16
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

Justification

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

Muudatusettepanek17
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 6(2).

Muudatusettepanek 18
<Article>Artikli 6 lõige 6</Article>

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 19
ARTIKLI 6 LÕIGE 7
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7. Lõigete 1–6 rakendamise mis tahes 
meetmed võetakse vastu vastavalt artikli 
130 lõikes 3 osutatud menetlusele.

7. Registreerimise kohta vastavalt lõikele 1
kehtivad puhasainetele või valmististe 
ainetele ettenähtud tähtajad.

Justification
This amendment is intended to ensure that substances in preparations are registered by the 
same deadlines as are also applicable to manufacturers in Europe. In this respect, at least, it 
will forestall a distortion of competition

Muudatusettepanek:20
ARTIKKEL 6 B (uus)

Artikkel 6 b

Euroopa kvaliteedimärk
Tarbijatele valikuvõimaluse andmiseks 
seatakse sisse spetsiaalne REACHile 
vastavuse märk. See märk antakse nendele 
ELis toodetud ja sinna imporditud 
kaupadele, mis vastavad kõigile REACHi 
nõuetele.

Justification

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

Muudatusettepanek 21
ARTIKLI 6 B (uus) PEALKIRI

Registreerimiste ja rühmaregistreerimiste 
üleandmine ning jaotamine

Justification

If a registrant no longer wishes to make use of his registration, it must be possible for him to
transfer the rights arising from it.

Muudatusettepanek 22
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ARTIKLI 6 B (uus) LÕIGE 1

1. Registreerimise kaudu saadud 
võõrandamatut õigust võib nii üle anda kui 
ka jaotada. Saaja astub esialgse 
registreerija õigustesse ja kohustustesse.
Kui registreerimist jaotatakse, siis annab 
agentuur uuele omanikule uue 
registreerimisnumbri.

Justification

If a registrant no longer wishes to make use of his registration, it must be possible for him to 
transfer the rights arising from it.

Muudatusettepanek 23
Artikli 6 B (uus) lõige 2

2. Kui tootja on teise juriidilise isiku 
(niinimetatud “emaettevõtte”) tütarettevõte, 
siis saab emaettevõte tütarettevõtte nimel 
teostada ning säilitada registreerimist.
Vastupidi võib ka tütarettevõte oma 
emaettevõtte eest või teise tütarettevõtte 
registreerimist teostada ning säilitada.
Sellistel juhtudel on vajalik ainult üks 
registreerimine. Juriidiline isik, kes 
määratakse rühma registreerimiseks, 
vastutab kohustuste täitmise eest vastavalt 
antud määrusele. Juriidiline isik, kes 
määratakse rühma registreerimiseks, peab 
olema registreeritud ELis.

Justification

Within conglomerates products are delivered from changing production plants to downstream 
users within the European Union who may belong to different subsidiaries. The delivery of 
products within a conglomerate is often coordinated by a unit which may be part of either the 
parent company or a subsidiary. The proposed collective registration would be an 
appropriate way of reducing costs and red tape.

Muudatusettepanek 24
Artikli 6 B (uus) lõige 3
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3. Samuti kohaldatakse lõiget 2, kui 
emaettevõte või tütarettevõte ei ole Euroopa 
Liidus registreeritud. Juriidiline isik, kes 
määratakse rühma registreerimiseks, peab 
olema registreeritud ELis.

Justification

Within conglomerates products are delivered from changing production plants to downstream 
users within the European Union who may belong to different subsidiaries. The delivery of 
products within a conglomerate is often coordinated by a unit which may be part of either the 
parent company or a subsidiary. The proposed group registration would be an appropriate 
way of reducing costs and bureaucracy.

Muudatusettepanek 25
ARTIKLI 10 LÕIKE 1 PUNKTID 1 KUNI 3

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

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

Komisjon peab selliste konsortsiumi 
moodustavate ettevõtete toetamiseks, mis 
peavad konkurentsiõiguse eeskirjadest 
nõuetekohaselt kinni, välja töötama 
siduvad juhtnöörid.

Konsortsiumi iga liige esitab eraldi artikli 9 
punkti a alapunktides i, ii, iii ja viii 
määratletud teabe.
Tootja või importija, kes esitab teavet 
konsortsiumi teiste liikmete nimel, esitab 
artikli 9 punkti a alapunktides iv, vi, vii ja ix 
määratletud teabe.

Tootja või importija, kes esitab teavet 
konsortsiumi teiste liikmete nimel, esitab 
artikli 9 punkti a alapunktides iv, vi, vii, viii
ja ix määratletud teabe. Iga konsortsium 
võib artikli 9 lõike 1 punkti a alapunktides i 
kuni iii määratletud teabe ühiselt esitada.

Justification

Guidelines are needed to support firms in setting up and in operating in consortia, and also 
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to forestall possible breaches of competition law. Where information is submitted jointly it 
must be sufficient for a manufacturer or importer who is acting on behalf of the other 
members of the consortium to submit a statement pursuant to Article 9(a)(viii). It should be 
also possible to jointly submit the information referred to in Article 9(1)(a)(i) to (iii) if the 
members of the consortium so wish. There should not be a rigid division (one-third) of 
registration costs, since the incentive to set up consortia might then well be limited to 
consortia comprising two parties, since only such consortia would benefit from the cost 
reduction. Cost-sharing without a fixed division, on the other hand, creates cost incentives for 
larger consortia, as well.

Muudatusettepanek 26
Artikli 10 lõige 2

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

2. Iga konsortsium otsustab sisemiselt 
registreerimistasude jagamise. Igal 
registreerijal või igal konsortsiumil, kes on 
registreerimistasu maksnud, on õigus 
vabalt otsustades ning oma 
hinnakujunduse järgi jagada kulud teistele, 
kes soovivad aine registreerimisel osaleda.
Seega peab ettevõtetel või konsortsiumidel 
olema võimalik registreerimiskulude 
jaotamist ise reguleerida.

Justification

If a consortium is set up voluntarily, its members should have the option of dividing the costs 
among themselves as they see fit.

Muudatusettepanek 27
Artikli 19 lõige 1

1. Vastavalt artiklile 21 ei toodeta aineid 
ühenduses ega impordita ühendusse, kui neid 
ei ole registreeritud vastavalt käesoleva 
jaotise vastavatele sätetele.

1. Vastavalt artiklile 21 ei toodeta aineid 
ühenduses ega impordita ühendusse, kui neid 
ei ole registreeritud vastavalt käesoleva 
jaotise vastavatele sätetele.

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

Kuni agentuur pole vastavalt artikli 18 
lõikele 2 teatanud kolme nädala jooksul 
alates registreerimiskuupäevast vastupidisest, 
võib registreerija alustada aine tootmist või 
importimist või seda ainet edasi toota või 
kasutada, ilma et see piiraks artikli 25 lõike 
4 neljanda lõigu kohaldamist.
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Järk-järgult registrisse kantavate ainete 
registreerimise korral, kus taotlus on esitatud 
artiklis 21 toodud tähtajale eelneva kahe kuu 
jooksul, nagu on osutatud artikli 18 lõikes 2, 
võib registreerija jätkata aine tootmist või 
importimist 3 kuu jooksul alates kõnealusest 
tähtajast või kuni agentuur lükkab 
registreerimistaotluse tagasi, olenevalt 
sellest, kumb on varasem.

Järk-järgult registrisse kantavate ainete 
registreerimise korral, kus taotlus on esitatud 
artiklis 21 toodud tähtajale eelneva kahe kuu 
jooksul, nagu on osutatud artikli 18 lõikes 2, 
võib registreerija jätkata aine tootmist või 
importimist 3 kuu jooksul alates kõnealusest 
tähtajast või kuni agentuur lükkab 
registreerimistaotluse tagasi, olenevalt 
sellest, kumb on varasem.

Järk-järgult registrisse kantavate ainete 
puhul, mis ei ole registreeritud, ka mitte 
erikasutuse jaoks, on tootjal või importijal 
vastavalt artiklis 21 nimetatud tähtaegadele 
aega 36 kuud, et ainet turult järk-järgult 
ära tuua, samuti ka erikasutuse jaoks.

Justification
Paragraph 2 indicates that the all production needs to stop until further notice. This will in 
effect disturb the market and with it the business policies of companies. Production lines 
needs to continue until the agency indicates otherwise.
De-selection from the market or de-selection for specific uses would affect a large number of 
preparations and production recipes requiring reformulation and validation work of long 
duration. Consequently, time is needed for downstream users to reformulate and validate 
their new recipes while continuing their production activities. The later can only be achieved 
if the suppliers are allowed a period of grace pending a deadline for which they will phase 
out the substance.

Muudatusettepanek 28
Artikli 23 lõige 1

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 registreerijatel tungivalt 
uurimistulemusi ja muid andmeid 
omavahel jagada.
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Muudatusettepanek 29
Artikli 23 lõige 2

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

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

Muudatusettepanek 30
Artikli 23 lõige 3

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

Andmete ühiskasutus on seotud 
hüvitismaksetega. Agentuur võib 
erandkorras artikli 25 alusel, kui on 
tegemist ainetega, mida ei kanta järk-
järgult registrisse, ja artikli 28 alusel, kui 
on tegemist ainetega, mis kantakse järk-
järgult registrisse, teha teistele 
registreerijatele või potentsiaalsetele 
registreerijatele vabalt kättesaadavaks 
uuringute kokkuvõtted või üksikasjalikud 
uuringuülevaated, mis puudutavad 
selgroogseid loomi hõlmavaid katseid ja 
mis on registreerimise raames esitatud 
vähemalt viisteist aastat tagasi.

Justification

In order to keep an incentive for innovation, mandatory data sharing should be restricted to 
summaries and robust study summaries of studies involving vertebrate animals. This is also 
the understanding of Art. 23.4. Forced data sharing should for reasons of property right 
always be subject to financial compensation. In order to align this legislation with similar one 
such as those governing biocides, the limit under which compensation must be offered should 
be extended to 15 years.

Muudatusettepanek 31
ARTIKLI 23 LÕIGE 4 A (uus)
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4 a. Igal tootjal, importijal või 
turustusahelas vahetult allpool oleval 
kasutajal on õigus nimetada kõikide 
käesolevast jaotisest tulenevate toimingute 
teostamisel enda esindajaks kolmas isik.

Justification

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

Muudatusettepanek 32
ARTIKLI 24 LÕIKED 1 JA 2

1. Enne selgroogsete loomadega katsete 
läbiviimist, mis on vajalik teabele 
esitatavate nõuete täitmiseks 
registreerimisel, kohaldatakse lõikeid 2, 3 
ja 4.

välja jäetud

2. Potentsiaalne registreerija vaatab 
artikli 73 lõike 2 punktis d osutatud 
andmebaasist järele, kas aine on juba 
registrisse kantud.

Justification

These paragraphs are superfluous, since under paragraph 3 the registrant must always make 
an inquiry to the Agency, even if he has already consulted the database.

Muudatusettepanek 33
Artikli 24 lõige 3

3. Potentsiaalne registreerija esitab 
agentuurile päringu, et saada teada, kas 
aine kohta on juba registreerimistaotlus 
esitatud. Koos kõnealuse päringuga esitab ta 
agentuurile kogu järgmise teabe:

3. Enne selgroogsete loomadega katsete 
tegemist registreerimiseks vajaliku 
teavitamiskohustuse täitmise eesmärgil 
esitab potentsiaalne registreerija 
agentuurile päringu, et saada teada, kas 
selgroogsete loomadega katsete alusel on 
juba aine kohta olemas teave, mida ta 
vajab. Koos kõnealuse päringuga esitab ta 
agentuurile kogu järgmise teabe:
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(a) oma andmed;

(b) aine määratluse vastavalt IV lisa 
punktidele 2.1 ja 2.3;

(c) millised teabele esitatavad nõuded 
nõuavad temalt uute uuringute teostamist 
selgroogsete loomadega;

(d) millised teabele esitatavad nõuded 
nõuavad temalt teiste uute uuringute 
teostamist.

(a) oma andmed;

(b) aine määratluse vastavalt IV lisa 
punktidele 2.1 ja 2.3;

(c) millised teabele esitatavad nõuded 
nõuavad temalt uute uuringute teostamist 
selgroogsete loomadega.

Justification

The important thing is not whether a registration has been submitted for the substance.
Instead the search must be directed towards finding out whether vertebrate experiments have 
already been carried out. The results of such experiments carried out for other reasons must 
also be taken into account by the Agency (see Article 23(1)(3)).

The information that a substance had already been registered would also give the potential 
registrant making the inquiry information of competitive significance. Providing market 
research opportunities such as this must be avoided. Article 23a (new) applies in the case of 
studies involving invertebrates..

Muudatusettepanek 34
Artikli 24 lõige 4

4. Kui ainet ei ole varem registreeritud, 
teavitab agentuur sellest potentsiaalset 
registreerijat.

4. Kui agentuur on veendunud, et 
potentsiaalsel registreerijal on kavatsus 
hakata ainet tootma või importima, 
kontrollib ta järele, kas komisjonile on juba 
esitatud teave selgroogsete loomadega 
tehtud uuringute kohta vastavalt lõike 1 
punktile c või on juba esitatud eelnev 
järelepärimine vastavalt lõikele 1. Juhul 
kui see nii ei ole, teeb agentuur 
liikmesriikide pädevatele asutustele 
järelepärimise, kas neile on esitatud 
andmeid või muud teavet. Agentuur 
teavitab potentsiaalset registreerijat 
päringute tulemustest.

Justification

See the justification for paragraph 3(1). Market research is to be avoided. In addition, the 
arrangement would mean an unnecessary bureaucratic burden for the Agency.  It is important 
for the Agency to make certain that the applicant really intends to manufacture the substance 
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(avoiding market research).

It is ensured, however, that the applicant discovers whether certain studies on vertebrate
experiments already exist and were produced in response to similar inquiries by competitors.
This last piece of information is necessary if Article 25a is to be effective.

Muudatusettepanek 35
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 varasemale 
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.

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 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 36



AD\580143ET.doc 21/42 PE 355.467v03-00
Freelance-tõlge

ET

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 nime ja aadressi 
ning teavitab neid selgroogseid loomi 
hõlmavatest uuringutest, mida neilt vastavalt 
nõutakse, kui avaldamise suhtes ei kehti 
piiranguid vastavalt artiklile 102, artikli 
115 lõikele 2 ja artiklile 116.

Justification

Clarifies that disclosure of the identify of prior registrants of a chemical substances shall be 
limited by the duty of confidentiality set forth in Article 102, as defined in more detail in 
Articles 115(2) and 116. Because of the competitive nature of the electronics industry, many 
of the chemical substances used in manufacturing are highly confidential. These chemical 
“recipes” are considered intellectual property.  The disclosure of the use of one critical 
chemical can reveal confidential business information to competitors about the processes the 
manufacturer currently is running, and may even allow the competitor to reverse engineer 
their processes. As a result, the identity of prior registrants to new registrants should be
protected against disclosure. While limitation on the amount of vertebrate animal testing is 
desirable, it cannot be limited at the expense of disclosing confidential business information 
about prior registrants.  It should be up to the prior registrant to decide whether to share its 
identity and prior testing documentation with a new registrant.  Similarly, if downstream 
users go to the expense of registering a separate downstream use, that use should not have to 
be disclosed up the supply chain to the chemical substance manufacturer if that would defeat 
the purpose behind the separate registration.

Muudatusettepanek 37
Artikli 25 lõige 1

-1 Juhul kui selgroogsete loomadega 
uuringuid on juba tehtud või on teine 
registreerija uuringutega juba alustanud, ei 
tohi potentsiaalne registreerija neid korrata 
ega teha.
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- 1 a Kõnealustel juhtudel küsib agentuur 
või vastava riigi asutus selgroogsete 
loomadega tehtud katsete andmete 
valdaja(te)lt või sellelt, kes teeb
selgroogsete loomadega katseid, kas ta 
(nad) soovib (soovivad) enda kohta käivaid 
andmeid avaldada. Nõusoleku saamise 
korral teatab agentuur potentsiaalsele 
registreerijale viivitamata selgroogsete 
loomadega tehtud katsete andmete 
valdaja(te) või selgroogsete loomadega 
katsete tegija(te) nime(d) ja aadressi(d)
ning kas ja – sõltuvalt olukorrast – millised 
varasemate, selgroogseid loomi hõlmanud 
uuringute asjakohased kokkuvõtted või 
üksikasjalikud uuringuülevaated on juba 
esitatud.
-1 b Juhul kui nõusolekut ei anta, algatab 
agentuur järgnevates lõigetes osutatud 
toimingud, arvestades konfidentsiaalsuse 
nõuet vastavalt artiklile 116.

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

1. Varasema registreerija nõusoleku saamise 
korral küsib potentsiaalne registreerija 
varasemalt registreerijalt selgroogsete 
loomadega tehtud katseid puudutavat 
teavet, mida ta registreerimiseks vajab.

Justification
Under the COM proposal the identity of previous registrants is always disclosed to the 

potential registrant making the application. This arrangement fails to protect the identity of 
the previous registrant. Automatic disclosure of identity is not provided for in Article 116 
either. Instead, the question of disclosure of identity is to be decided on a case-by-case basis.
Under the system proposed here, the owner of experimental data is given the opportunity to 
keep his identity secret in individual cases.
This amendment also seeks to clarify that experiments on vertebrates must not be repeated.
The importance of this principle justifies a separate paragraph.  
The subsequent paragraphs, to which reference is made here, contain rules on the 
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confidential sharing of data and costs. Rules of this nature have proved their usefulness in 
practice in Germany (Chemicals Act).
The earlier rule permitting access free of charge to studies submitted more than 10 years 
previously is unfair. Current law on the registration of new substances provides for free use 
of registration data only for the basic set of data, not for the studies, which cost money to 
produce.

The sharing of non-animal experimental data is now governed by Article 23 a (new).

Muudatusettepanek 38
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 39
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.

Muudatusettepanek 40
ARTIKLI 25 LÕIGE 8

8. Varasema registreerija vastava taotluse 
korral pikendatakse uue registreerija 
artikli 19 lõikele 1 vastavat registreerimise 
ooteaega 4 kuu võrra.

8. Varasema registreerija vastava taotluse 
korral pikendatakse uue registreerija 
artikli 19 lõikele 1 vastavat registreerimise 
ooteaega ajavahemiku võrra, mis vastab 
asjakohaste uuringute tegemiseks ja nende 
tulemuste läbitöötamiseks vajalikule 
tegelikule ajakulule.

Justification

The period required should reflect the time needed to make tests and collect data.

Muudatusettepanek 41
ARTIKLI 25 LÕIGE 8 A (uus)

Agentuur koostab suunised kulude 
jagamiseks juhul, kui pooled ei jõua 
omavahel kokkuleppele. Sellised suunised 
peavad olema õiglased ja läbipaistvad ning 
kajastama nii osalejate arvu kui ka nende 
vastavat tootmismahtu.
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Muudatusettepanek 42
Artikli 26 lõige 1

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:

1. Järk-järgult registrisse kantava aine 
eelregistreerimiseks esitab tootja või 
importija, kes toodab või impordib ainet 
aastas vähemalt ühe tonni, agentuurile 
ainenimistute koostamiseks ja osaliseks 
andmebaasi kandmiseks 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) artikli 9 a punktide i ja ii alusel 
esitatava teabe tootja või importija kohta;

(b) registreerija nime ja aadressi ning 
kontaktisiku nime;

(b) artikli 9 a punkti iii alusel esitatava 
teabe kasutus(t)e kohta;

(c) registreerimise prognoositud 
tähtaja/tonnides väljendatud vahemiku;

(c) teadaolevate kasutuste liigituse kasutus- 
ja kokkupuutekategooriate alla vastavalt I 
aa lisale;

(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) tootja või importija käsutuses olevad või 
teadaolevad füüsikalised ja keemilised 
andmed ning toksikoloogilised andmed, 
mis sisaldavad vähemalt andmeid vastavalt 
V lisale;

(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) artikli 9 a punkti iv alusel esitatava 
teabe aine liigituse ja märgistuse kohta;

(ea) ettepanekud aine täiendavaks 
kontrollimiseks, selgitamaks välja 
teadaolev või võimalik risk, kui see on 
tootjale või importijale teada;

(eb) ettepaneku aine liigitamise kohta 
vastavalt artiklile 9 c.
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Potentsiaalne registreerija võib piirduda 
esimese lõigu alusel esitatava teabega 
selliste mõjutusobjektide/omaduste kohta, 
mille kohta nõuti katseid.

Justification

On the basis of the “one substance – one registration“ (OSOR) approach, the information 
requirements for risk-oriented pre-registration must be altered. However, at the same time, in 
view of the central integration role of the Agency, it is not necessary to require all 
information from every producer and importer, thus significantly reducing the burden on 
producers and importers, particularly when they are SMEs.  An initial fee is already charged 
at the point of pre-registration, because the Agency is already carrying out work at this point.
The level of the fee for registration can in some circumstances be reduced because of this.
The information will be compiled by the Agency, substance by substance, in lists of 
substances.

Muudatusettepanek 43
Artikli 26 lõige 2

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

2. Artiklis 21 osutatud tähtaegadest 
kinnipidamine eeldab, et teave esitatakse 
hiljemalt aasta 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;

(a) Ühe kuu jooksul pärast eelmise 
registreerimisetapi lõpuleviimist avaldab 
agentuur artikli 26 lõike 1 alusel 
deklareeritud ainete nimekirja, märkides 
aine nime, selle CASi numbri ning kas 
vähemalt üks tootja või importija peaks 
registreerima aine 5 aasta jooksul.

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

(b) Erandjuhtudel võivad tootjad või 
importijad kuue kuu jooksul pärast 
vastavalt lõike 2 punktile a järk-järgult 
registrisse kantavate ainete nimistu 
avaldamist esitada agentuurile täiendused 
või parandused. Nad põhjendavad 
pikendatud tähtaja kasutamist. Agentuur 
avaldab uuesti järk-järgult registrisse 
kantavate ainete lõpliku nimekirja ühe kuu 
jooksul.
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Justification

On the basis of the “one substance – one registration“ (OSOR) approach, the information 
requirements for risk-oriented pre-registration must be altered. However, at the same time, in 
view of the central integration role of the Agency, it is not necessary to require all 
information from every producer and importer, thus significantly reducing the burden on 
producers and importers, particularly when they are SMEs.  An initial fee is already charged 
at the point of pre-registration, because the Agency is already carrying out work at this point.
The level of the fee for registration can in some circumstances be reduced because of this.
The information will be compiled by the Agency, substance by substance, in lists of 
substances.

Muudatusettepanek 44
Artikli 26 lõige 3

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

3. Eelregistreerimisdokumentide esitamisel 
tasutakse summa, mida võib esitatud teavet 
arvestades vähendada.

Justification

On the basis of the “one substance – one registration“ (OSOR) approach, the information 
requirements for risk-oriented pre-registration must be altered. However, at the same time, in 
view of the central integration role of the Agency, it is not necessary to require all 
information from every producer and importer, thus significantly reducing the burden on 
producers and importers, particularly when they are SMEs.  An initial fee is already charged 
at the point of pre-registration, because the Agency is already carrying out work at this point.
The level of the fee for registration can in some circumstances be reduced because of this.
The information will be compiled by the Agency, substance by substance, in lists of 
substances.

Muudatusettepanek 45
Artikli 26 lõige 4

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.

välja jäetud
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Justification

On the basis of the “one substance – one registration“ (OSOR) approach, the information 
requirements for risk-oriented pre-registration must be altered. However, at the same time, in 
view of the central integration role of the Agency, it is not necessary to require all 
information from every producer and importer, thus significantly reducing the burden on 
producers and importers, particularly when they are SMEs.  An initial fee is already charged 
at the point of pre-registration, because the Agency is already carrying out work at this point.
The level of the fee for registration can in some circumstances be reduced because of this.
The information will be compiled by the Agency, substance by substance, in lists of 
substances.

Muudatusettepanek 46
ARTIKLI 26 LÕIGE 5

(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 
võimaldab juurdepääsu aineid käsitlevatele 
olemasolevatele andmetele sellistele 
tootjatele ja importijatele, kes on esitanud 
vastava aine kohta teavet lõigete 1–4 
kohaselt, kui avaldamise suhtes ei kehti 
piiranguid vastavalt artiklile 102, artikli 
115 lõikele 2 ja artiklile 116. Kõnealustele 
andmetele on juurdepääs ka liikmesriikide 
pädevatel asutustel ja tootmisahela järgmise 
etapi kasutajatel.

Muudatusettepanek 47
ARTIKKEL 26A (uus)

Artikkel 26A
Pädevus ja õiguskaitse

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.
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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 48
ARTIKKEL 27

Artikkel 27

Foorumid aineid käsitleva teabe 
vahetamiseks

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.

välja jäetud

2. Ainete kohta peetavate 
teabevahetusfoorumide eesmärgiks on viia 
teabe vahetamise kaudu miinimumini 
katsete kordamist. Teabevahetusfoorumil 
osalejad edastavad teistele osalejatele 
olemasolevaid uuringuandmeid, vastavad 
teiste osalejate poolt esitatud teabenõuetele, 
määratlevad üheskoos edasiste uuringute 
vajaduse ja korraldavad nende läbiviimise.

Justification

Because of the central role of the Agency in collating information on substances, this article 
can be deleted. In this way, too, the very controversial connected problems, mainly of a civil 
law nature, become irrelevant.

Muudatusettepanek 49
ARTIKLI 29 LÕIKE 1 PUNKT 1A (uus)

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

It is disproportionate to require a safety data sheet to be issued for minimal quantities or for 
a one-off consignment.

Muudatusettepanek 50
ARTIKLI 29 LÕIKE 3 PUNKT 1

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

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

Justification

When hazardous substances are involved, a safety data sheet should be sent automatically to 
downstream users.

Muudatusettepanek 51
ARTIKLI 29 LÕIKE 6 PUNKT 2

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

Kui teostatakse kemikaaliohutuse hinnang, 
tuleb asjakohased kasutus- ja 
kokkupuutekategooriad koos 
kokkupuutestsenaariumide kirjeldusega 
esitada ohutuskaardi lisana ja teha need 
kättesaadavaks elektroonilisel teel.

Justification
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Use and exposure categories are the main instrument of a structured transfer of information 
on risk management measures, exposure target values and conditions of use .

Muudatusettepanek 52
ARTIKLI 29 LÕIKE 8 SISSEJUHATAV OSA

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

8. Ohutuskaart esitatakse paberkandjal või 
elektrooniliselt hiljemalt aine esimese tarne 
ajal, mis järgneb käesoleva määruse 
jõustumisele, juhul kui ohutuskaarti ei 
esitatud artikli 29 lõikes 6 sätestatud nõuete 
alusel juba enne käesoleva määruse 
jõustumist. Tarnijad ajakohastavad 
ohutuskaarti viivitamata järgmistel juhtudel:

Justification

Needless expenditure would be incurred if safety data sheets had to be sent out again purely 
because the regulation had entered into force, even when users already had them.

Muudatusettepanek 53
ARTIKLI 30 LÕIKE 1 PUNKTID A kuni D

(a) artikli 18 lõikes 1 nimetatud 
registreerimisnumber(registreerimisnumbri
d), kui see (need) on olemas;
(b) kas selles turustusahelas kohaldatakse 
aine suhtes loa andmise menetlust ning 
üksikasjad VII jaotise alusel antud loa või loa 
andmisest keeldumise kohta;

(b) kas selles turustusahelas kohaldatakse 
aine suhtes loa andmise menetlust ning 
üksikasjad VII jaotise alusel antud loa või loa 
andmisest keeldumise kohta;

(c) üksikasjad VIII jaotise alusel kehtestatud 
piirangute kohta;

(c) üksikasjad VIII jaotise alusel kehtestatud 
piirangute kohta;

(d) muu kättesaadav ja asjakohane teave aine 
kohta, mis on vajalik asjakohaste 
riskijuhtimismeetmete määratlemiseks ja 
rakendamiseks.

(d) muu kättesaadav ja asjakohane teave aine 
kohta, mis on vajalik asjakohaste 
riskijuhtimismeetmete määratlemiseks ja 
rakendamiseks tootmisahela järgmise etapi 
kasutajate puhul.

Justification

It is inconsistent for the registration numbers of non-classified substances to be included in 
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the safety data sheet, where this does not seem to be required for classified substances. There 
may be a question of confidential data relating for example to preparations.

Muudatusettepanek 54
ARTIKLI 30 LÕIKE 2 ESIMENE LÕIK

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) kui aine on registrisse kantud;

(c) pärast loa andmist või andmisest 
keeldumist;

(c) kui luba on antud või loa andmisest 
keelduti;

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

Justification

Adapting to new technologies.

Muudatusettepanek 55
ARTIKLI 31 SISSEJUHATAV OSA

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 sel viisil ei saa teatavaks 
konfidentsiaalne, artikli 116 alusel kaitstav 
teave:

Justification

An exemption from reporting up the supply chain must be provided to downstream users if the 
reporting would reveal confidential information about the downstream user or its particular 
use of the chemical substance.  For example, if a downstream user has identified a unique use 
of a chemical substance, and the downstream user determines it will register that use 
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separately so as not to alert the chemical manufacturer of the specific use and 
protect it from having the manufacturer pass information about such use to the downstream 
user’s competitors.

Muudatusettepanek 56
ARTIKKEL 31 A (uus)

Artikkel 31a
Teabe edastamise kohustus toodetes 

sisalduvate ainete kohta 

1. Ainete ja valmististe turustusahelas 
osaleja, kes kasutab tootes artikli 54 
punktide a–d kriteeriumidele vastavat või 
artikli 54 punkti f alla liigitatud või 
artiklite 29 ja 30 alusel ohutuskaartide 
ja/või teabe koostamise kriteeriumidele 
vastavat ainet, edastab kõnealuse teabe 
koos ohutuskaardiga toodet edasi 
töötlevatele tööstustarbijatele, kui tarbijad 
teavet nõuavad.
2. Kui aine vastab loa andmise 
kriteeriumidele artikli 54 alusel või teabe 
koostamise kriteeriumidele artiklite 29 ja 
30 alusel ja kui tarbija antud juhul teavet 
nõuab, edastab toote tarnija tarbijale teabe 
aine sisalduse kohta tootes.

Justification

REACH demands an information flow through the supply chain from the chemical producer 
to downstream users of chemicals. This amendment ensures necessary information across the 
supply chain to improve risk management and compliance with other Community legislation.

Muudatusettepanek 57
ARTIKKEL 33
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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.

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 (välja jäetud) agentuurile;
ilma et see piiraks II ja VI jaotise 
kohaldamist.

Justification

The obligation to keep all REACH information for ten 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.

Muudatusettepanek 58
ARTIKLI 34 LÕIGE 1 A (uus)

1 a. Enne aine kasutusse võtmist veendub 
turustusahela järgmise etapi kasutaja, kas 
kasutus vastab registreerimise käigus 
hinnatud või vastavalt artikli 26 a lõigetele 
3–5 ainenimistusse kantud kasutus- ja 
kokkupuutekategooriale.

Justification

The downstream user must make sure that his use corresponds to a registered or 
pre-registered use and exposure category.

Muudatusettepanek 59
Artikli 34 lõige 2
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2. Igal tootmisahela järgmise etapi kasutajal 
on õigus kirjalikult teavitada teda ainega 
varustavat tootjat, importijat või 
tootmisahela järgmise etapi kasutajat 
kasutusest, eesmärgiga muuta see 
määratletud kasutuseks. Seda tehes esitab 
tootmisahela järgmise etapi kasutaja piisavalt 
teavet, et tarnijal oleks võimalik koostada 
kemikaaliohutuse hinnangus vastava kasutuse 
jaoks kokkupuutestsenaarium.

2. Igal tootmisahela järgmise etapi kasutajal 
on õigus kirjalikult teavitada teda ainega 
varustavat tootjat, importijat või 
tootmisahela järgmise etapi kasutajat 
kasutusest, mis ei vasta hinnatud või 
eelregistreeritud kasutus- või 
kokkupuutekategooriale, eesmärgiga muuta 
see määratletud kasutuseks artikli 3 lõike 25 
ja artikli 3 lõike 30 tähenduses. Seda tehes 
esitab tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
piisavalt teavet, et tarnijal oleks võimalik 
kemikaaliohutuse hinnangus või 
ohutuskaardi koostamisel liigitada kasutus 
kasutus- ja kokkupuutekategooria alla 
vastavalt I aa lisale ning koostada vastava 
kasutuse jaoks kokkupuutehinnang.

Justification
This amendment is linked to the amendment to Article 34(1)(a).

Muudatusettepanek 60
ARTIKLI 34 LÕIKE 4 PUNKTID 1 JA 2

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

4. Puhasaine või valmistise koostisesse 
kuuluva aine tootmisahela järgmise etapi 
kasutaja koostab iga kasutuse kohta, mis ei 
vasta talle edastatud ohutuskaardi kasutus- 
ja kokkupuutekategooriatele artikli 3 
punkti 30 tähenduses, oma ohutuskaardi 
kooskõlas Ia lisaga, võttes arvesse seda 
erinevat kasutust. Sealjuures liigitab ta
mittevastava kasutuse kasutus- ja 
kokkupuutekategooria alla vastavalt I aa 
lisale. See kehtib ainult nende ainete kohta, 
mille kogus on vähemalt 1 tonn aastas.

Kui tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
rakendab või soovitab 
kokkupuutestsenaariumit, mis sisaldab 
vähemalt neid tingimusi, mida on 
kirjeldatud talle edastatud 
kokkupuutestsenaariumis, ei ole tal vaja 
kemikaaliohutuse aruannet koostada.

Kui tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
kasutab või soovitab ainet nimistusse 
kantud kokkupuutestsenaariumi raames, ei 
ole tal vaja kemikaaliohutuse aruannet 
koostada.
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Justification

It is asking far too much to expect a downstream user to draw up a substance safety report;
drawing up a safety data sheet is enough.

Muudatusettepanek 61
ARTIKLI 34 LÕIGE 5

5. Iga tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
määratleb, rakendab ja, kui see on 
asjakohane, soovitab asjakohaseid meetmeid 
niisuguste riskide piisavaks juhtimiseks, mis 
on määratletud järgnevaga:

5. Iga tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
määratleb, rakendab ja, kui see on 
asjakohane, soovitab asjakohaseid meetmeid 
niisuguste riskide piisavaks juhtimiseks, mis 
on määratletud tema ohutuskaardil.

a) talle esitatud ohutuskaardil 
(ohutuskaartidel);

b) tema enda kemikaaliohutuse hinnangus.

Justification

The amendment is linked to the amendment to Article 34(4) (above).

Muudatusettepanek 62
Artikli 34 lõige 6

6. Tootmisahela järgmise etapi kasutajad 
hoiavad oma kemikaaliohutuse aruanded
kättesaadavatena ja ajakohastavad neid.

6. Tootmisahela järgmise etapi kasutajad 
hoiavad oma ohutuskaardid
kättesaadavatena ja ajakohastavad neid.

Justification

The amendment is linked to the amendment to Article 34(4) (above).

Muudatusettepanek 63
ARTIKLI 34 LÕIGE 7

7. Artikli 13 lõikeid 2 ja 5 kohaldatakse 
mutatis mutandis.

välja jäetud

Justification
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The amendment is linked to the amendment to Article 34(4) (above).

Muudatusettepanek 64
ARTIKKEL 34 A (uus)

Artikkel 34 a
Loomkatseid asendavate meetodite 

edendamine

Loomkatseid asendavate meetodite 
edendamise eesmärki järgides 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 65
ARTIKLI 35 PEALKIRI JA LÕIGE 1

Tootmisahela järgmise etapi kasutajate teabe 
esitamise kohustus

Tootmisahela järgmise etapi kasutajate teabe 
esitamise kohustus agentuurile

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. Juhul kui artikli 34 lõike 2 alusel on ette 
nähtud tootja või importija poolt 
määratletud kasutus- ja 
kokkupuutekategooriale mittevastav 
kasutus, edastatakse agentuurile enne 
mittevastavat kasutust vastav teade.

Justification
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Linked to amendment to Article 34.

Muudatusettepanek 66
Artikli 35 lõige 2

2. Tootmisahela järgmise etapi kasutaja poolt 
esitatav teave sisaldab agentuuri poolt 
vastavalt artiklile 108 ette nähtud vormis 
järgmist teavet:

2. Tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
poolt esitatav teave sisaldab agentuuri poolt 
vastavalt artiklile 108 ette nähtud vormis 
järgmist teavet:

(a) oma andmeid ja kontaktandmeid; (a) oma andmeid ja kontaktandmeid;

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

(b) artikli 18 lõikes 1 nimetatud 
registreerimisnumbrit
(registreerimisnumbreid) või artikli 26 a 
lõikes 1 nimetatud 
eelregistreerimisnumbrit, kui need on 
olemas;

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

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

(d) kui need on teada, siis andmeid tootja(te) 
või importija(te) kohta;

(d) kui need on teada, siis andmeid 
tootja(te) või importija(te) kohta;

(e) kasutus(t)e üldist lühikirjeldus; (e) kasutus(t)e üldist lühikirjeldust koos 
vastavate kasutus- ja 
kokkupuutekategooriatega vastavalt I aa 
lisale;

Justification

Linked to the amendment to Article 34.
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Muudatusettepanek 67
Artikli 64 lõige 1

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.

Justification

No maximum quantity should be laid down. Instead, tonnage restrictions should be 
determined according to intended uses.

Muudatusettepanek 68
Artikli 66 lõige 3

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 kõigi 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:

(a) märkusi toimikute ja soovitatud 
piirangute kohta;

(a) märkusi toimikute ja soovitatud 
piirangute kohta;

(b) soovitatud piirangute eeliseid ja 
puudusi uurivat sotsiaal-majanduslikku 
analüüsi või teavet, mis võib kaasa 
aidata sotsiaal-majanduslikule analüüsi 
teostamisele. Analüüs peab vastama XV 
lisa nõuetele.

(b) soovitatud piirangute eeliseid ja puudusi 
uurivat sotsiaal-majanduslikku analüüsi või 
teavet, mis võib kaasa aidata sotsiaal-
majanduslikule analüüsi teostamisele.
Analüüs peab vastama XV lisa nõuetele.
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(ba) Agentuur teatab kohe/viivitamatult / 
oma võrgulehel, et liikmesriik või komisjon 
kavatseb algatada piirangute kehtestamise 
protsessi, ning teavitab asjaomase aine 
osas registreerimistaotluse esitajaid.

Justification

The dossiers may contain confidential business /proprietary information. Their content does 
not preclude the final decision which may be taken and therefore their content may be 
misinterpreted or misused before any final decision.

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

Muudatusettepanek 69
Artikli 69 lõige 2

2. Agentuur avaldab kahe komitee 
arvamused viivitamata oma võrgulehel.

2. Agentuur avaldab kahe komitee 
arvamused viivitamata oma võrgulehel.
Avaldatud arvamused ei tohi sisaldada 
tundlikku äriteavet.

Muudatusettepanek 70
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/authorization 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 maximize benefits, decisions must take into account these factors.
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Muudatusettepanek 71
ARTIKLI 116 LÕIKE 1 SISSEJUHATAV OSA

1. Konfidentsiaalseks ei loeta järgmist teavet: 1. Konfidentsiaalseks ei loeta järgmist teavet, 
välja arvatud juhul, kui selleks on 
konkreetse tootja või importija puhul alust:

Justification

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

Muudatusettepanek 72
ARTIKLI 116 LÕIKE 1 PUNKT C

(c) kui see on kohaldatav, siis aine 
EINECSi loetelu järgset nimetust;

välja jäetud

Justification

Information on substances on the Einecs list is already publicly accessible. It should not be 
transferred into another database. This avoids duplication of effort.

Muudatusettepanek 73
ARTIKLI 116 LÕIKE 2 PUNKT D

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

(d) sidemeid tootja või importija ja tema 
tootmisahela järgmise etapi kasutajate vahel 
turustusahelas nii üles- kui ka allapoole 
ning kõigi ahelas tegutsejate vahel.

Justification

REACH does not provide for confidentiality between all actors in the supply chain. This shall 
be considered and provided for.
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Muudatusettepanek 74
ARTIKLI 116 LÕIKE 2 PUNKT D A (uus)

(da) keemilise aine konkreetset määratlust 
või varasemaid registreerijaid;

Muudatusettepanek 75
ARTIKLI 116 LÕIKE 2 PUNKT D B (uus)

(db) tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
poolt otse registreeritud kasutusi.

Muudatusettepanek 76
ARTIKLI 117 SISSEJUHATAV OSA JA PUNKT A

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 
valitsusorganisatsioonile 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;

Justification

In order to prevent fraudulent use of the information, it should be clearly stated that Art. 117-
cooperation only covers governmental national and international institutions.

Muudatusettepanek 77
ARTIKKEL 120
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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 
vastavalt agentuuri kehtestatud suunistele, 
kui seda peetakse inimeste tervise või 
keskkonna kaitsmise seisukohast vajalikuks.

Justification

Information of the general public through the national competent authorities should, firstly 
not take place in an un-coordinated manner, allowing each single competent authority to 
inform in their own separate way. Secondly, there should be guidelines for the competent 
authorities informing on how to inform, in which situations to inform and how to describe 
protective measures to be taken.

Muudatusettepanek 78
ARTIKKEL 121

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

Pädevad asutused annavad lisaks agentuuri 
poolt artikli 73 lõike 2 punkti f alusel 
edastatavatele tegutsemisjuhistele 
käesolevast määrusest tulenevate kohustuste 
osas nõu tootjatele, importijatele, 
tootmisahela järgmise etapi kasutajatele ja 
kõikidele teistele huvitatud pooltele. Eriti 
peaks kaasama ja teavitama väikeseid ja 
keskmise suurusega ettevõtteid (VKEd) 
ning tootmisahela järgmise etapi 
kasutajaid.

Justification

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