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SHORT JUSTIFICATION

The aim of a common chemicals policy within the single European market is not a subject of 
dispute.

This aim has to be achieved in a practicable and cost-effective way so as to safeguard 
competitiveness, innovation potential, and legal certainty on the one hand and, secondly, to 
protect health and the environment.

The problems entailed in the Commission proposal lie chiefly in its economic implications: the 
proposal is too bureaucratic, elaborate, and costly.

It is becoming clear that the quantity-based approach for which the Commission has opted will 
need to be abandoned in favour of an altogether different approach, namely, to mention some 
specific examples, OSOR (one substance – one registration), a risk-based approach combined 
as and where appropriate with a quantity-based approach (instead of rigid data requirements 
corresponding to quantity thresholds, the scope of testing requirements would be determined 
according to exposure), or prioritisation according to exposure categories, in the light of the 
potential risk.

Given the increasingly likely prospect of sweeping change, it would probably not be sensible 
for each of the committees consulted to embark on exhaustive discussion of the above points.
The new approaches, incidentally, will in turn raise new questions – not least of a legal nature 
– that will need to be considered in due course.

The Committee on Legal Affairs therefore wishes to comment only on those areas falling 
especially within its remit.

Legal aspects

The Committee approves of the choice of legal basis, Article 95 TEC, and legal instrument, a 
regulation.

Chemicals are traded across borders and can cause transboundary contamination. The goals 
laid down cannot be attained by the Member States on their own. The subsidiarity principle 
will consequently not be undermined.

The very substantial economic considerations affecting not just the chemical industry, but the 
European economy as a whole (competitive disadvantages for all products manufactured using 
chemicals) are significant – not least from the legal point of view – to the extent that they can 
involve infringement of the proportionality principle.

This applies especially when, because of stringent requirements, small volumes become 
inordinately expensive and hence to all intents and purposes impossible to produce.

Particular attention must be focused on legislative clarity and the protection of intellectual 
property.
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The new approaches being discussed may help to deal with the objections – including the legal 
misgivings – on precisely these points.

Individual matters

1) Relationship to other Community acts

The Committee is proposing that all areas already covered by other European legislation be 
removed from the scope of REACH, as defined in Article 2, so as to avert duplicate regulation 
and competition difficulties.

2) Downstream users

The Commission proposal significantly affects downstream users as well. When users are 
involved in a manufacturer’s registration procedure, they may be compelled to disclose 
formulae and trade secrets. If they wished to avoid doing so, they would have to register the 
substance themselves. The huge costs entailed go beyond acceptable limits.

3) Position of the Agency

The position of the Agency should be strengthened so as to enable the regulation to be 
implemented consistently.

4) Legal remedies

To protect legal rights, every Agency decision must be open to challenge by the party 
concerned.

5) Animal testing

The Committee welcomes the fact that the number of animal experiments is to be reduced by 
sharing test data. On the other hand, the disclosure of data relating to tests on vertebrate 
animals constitutes a considerable encroachment on proprietary rights. The time-frame 
applying to disclosure should be lengthened to 15 years.

6) Data protection/protection of know-how

When dealing with the data to be generated, it is necessary to weigh the need for transparency 
regarding dangerous substances against data protection and proprietary rights. It must be 
ensured that confidential data will not be published or passed on and business and trade secrets 
will be protected.

In addition, a registrant must be allowed to class particular information as confidential if its 
publication would damage him economically and would not serve the public interest.

The progress of discussions in the Commission, Council, and Parliament now needs to be 
followed carefully so as to ensure that the three institutions together will be able in the end to 
determine and implement the best possible approach. A further review may be required in due 
course.
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1 ELT C, ..., lk   .

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

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

c a) ained, valmistised või tooted, mida 
nõukogu 18. märtsi 1991. aasta direktiivis, 
millega muudetakse direktiivi 75/442/EMÜ
jäätmete kohta,1 määratletakse jäätmetena 
või jäätmete taaskasutamistoimingutest 
saadud teisese toorainena või 
energiaallikana kasutatavate jäätmetena 
direktiivi 91/156/EMÜ artikli 3 lõike 1 
punkti b kohaselt.
1EÜT L 78, 26.03.1991, lk 32.

Justification

The sectoral legislation on waste is in keeping with the provisions of REACH in terms of 
human health and environmental protection. Moreover, waste is exempted from authorisation 
and restrictions, but not from registration. The registration of waste serves no purpose, and it 
should be exclude from the scope of REACH. In the same way, secondary raw materials are 
already regulated by Directive 91/156/EEC.

Muudatusettepanek 2
Artikli 2 lõige 2 a (uus)

2 a. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
ainete suhtes, mida kasutatakse:
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a) inimtervishoius ja veterinaarias 
kasutatavates ravimites nõukogu määruse 
(EMÜ) nr 2309/93, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 726/2004 ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivide 2001/82/EÜ ja 2001/83/EÜ
tähenduses;
b) toiduainetes komisjoni määruse (EÜ) nr 
1788/2002 tähenduses, sealhulgas 
toiduainete lisaained nõukogu direktiivi 
89/107/EMÜ tähenduses ja lõhnaained 
vastavalt komisjoni otsuse 1999/217/EÜ
määratlusele ning toiduainetena määruse 
(EÜ) nr 1788/2002 kohaselt;

c) loomasöödas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 
tähenduses, sealhulgas söödalisandid 
nõukogu direktiivi 70/524/EMÜ
tähenduses;

d) loomasöötades nõukogu direktiivi 
82/471/EMÜ tähenduses;
e) meditsiiniseadmetes;

f) toiduainetega kokkupuutuvates 
materjalides nõukogu direktiivi 
89/109/EMÜ tähenduses;
g) taimekaitsevahendites nõukogu direktiivi 
91/414/EMÜ tähenduses;

h) biotsiidides nõukogu direktiivi 98/8/EÜ
tähenduses;
i) nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ
kohaldamisalasse kuuluvates kosmeetika-
toodetes;

j) nõukogu direktiivi 93/42/EMÜ ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
98/79/EÜ kohaldamisalasse kuuluvates 
meditsiiniaparaatides;

k) määruse (EÜ) nr 1935/2004 
kohaldamisalasse kuuluvate toiduainetega 
kokkupuutuvates materjalides.

Justification
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The above exceptions should apply not just to Title II, but to the entire regulation. In 
addition, substances should only be covered in so far as they are intended for a particular 
purpose.

Muudatusettepanek 3
Artikli 3 punkt 2

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

2. Valmistis – kahest või enamast ainest 
koosnev segu või lahus; metallisulamid on 
valmististe eriliigid, mille hindamisel tuleb 
arvesse võtta nende spetsiifilisi eriomadusi.

Justification

Metallic alloys are considered in current EU legislation to be “preparations”. However, the 
individual substances are melted together to form an alloy with a new crystalline structure 
from which they cannot be separated by mechanical means and which has completely 
different properties from the initial substances.

Muudatusettepanek 4
Artikli 3 punkt 2 a (uus)

2 a. Metallisulamid – makroskoopilisel 
tasandil homogeenne metalliline materjal, 
mis koosneb kahest või enamast keemilisest 
elemendist, mis on üksteisega ühinenud 
sellisel viisil, et neid ei ole võimalik kergesti 
eraldada mehaanilise sekkumise teel;

Justification

The UN adopted a definition of metallic alloys within the context of the Globally Harmonized 
System for Chemical Classification and Labeling (GHS) in December 2002 and published it 
in March 2003. The introduction of this definition in REACH would harmonize the definitions 
in and requirements of the dangerous preparations directive (1999/45/EC), GHS and 
REACH.

Muudatusettepanek 5
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2 EÜT L 311, 28.11.2001, lk 1.
3 EÜT L 311, 28.11.2001, lk 67.
4 EÜT L 40, 11.2.1989, lk 27.
5 EÜT L 84, 27.3.1999, lk 1.
6 EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1.

Artikli 3 punkt 25

25. Määratletud kasutus – turustusahelas 
tegutseja poolt määratletud aine 
otstarbekohane kasutamine puhasainena või 
valmistise koostises või valmistise 
kasutamine, kaasa arvatud omakasutus, või 
kasutus, millest vahetult järgmine 
tootmisahela järgmise etapi kasutaja on teda 
kirjalikult teavitanud, ning mida reguleerib 
asjaomasele tootmisahela järgmise etapi 
kasutajale edastatud ohutuskaart;

25. Määratletud kasutus – turustusahelas 
tegutseja poolt määratletud aine, väljendatud 
aine enda keemiliste eriomaduste alusel,
otstarbekohane kasutamine puhasainena või 
valmistise koostises või valmistise 
kasutamine või kasutus, millest vahetult 
järgmine tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
on teda kirjalikult teavitanud, ning mida 
reguleerib asjaomasele tootmisahela järgmise 
etapi kasutajale edastatud ohutuskaart.

Justification

The definition of identified use should not include 'own use' since the obligation on notifying 
a specific use often entails revealing a technical strategy and unfair exposure to competition.
This obstacle is overcome through the reference to intrinsic properties. This amendment is 
linked to the other amendments to the Articles under Title I: General Issues.

Muudatusettepanek 6
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/EÜ2 ja 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2001/83/EÜ3 kohaldamisalasse;
b) lisandina toiduainetes, mis kuuluvad 
nõukogu direktiivi 89/107/EMÜ4

kohaldamisalasse;
c) lõhna- ja maitseainetena toiduainetes, 
mis kuuluvad komisjoni otsuse 
1999/217/EÜ5 kohaldamisalasse;
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6 EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1.
7 EÜT L 213, 21.7.1982, lk 8.

d) lisandina söötades, mis kuuluvad 
nõukogu direktiivi 70/524/EMÜ6

kohaldamisalasse;
e) loomasöötades, mis kuuluvad nõukogu 
direktiivi 82/471/EMÜ7 kohaldamis-
alasse.

Justification

Consequence of the amendment inserting a new Article 2(2a).

Muudatusettepanek 7
Artikli 9 punkti a alapunkt x a (uus)

x a) tõendit selle kohta, et registreerija on 
originaaluuringute omanik ning nendest 
uuringutest on tehtud artikli 9 punkti a 
alapunktis vi ettenähtud kokkuvõtted, või 
selle kohta, et tal on originaaluuringute 
omaniku kirjalik nõusolek nendele 
uuringutele viitamise kohta;

Justification

This amendment is necessary in order to guarantee ownership rights in test data.

Muudatusettepanek 8
Artikli 10 lõike 1 esimene lõik ja esimene lõik a (uus)

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

Kui kaks või enam tootjat kavatsevad ainet 
ühenduses toota ja/või kaks või enam 
importijat kavatsevad ainet ühendusse 
importida, võivad nad registreerimiseks 
moodustada konsortsiumi. Andmete 
ühiskasutamine on kohustuslik andmete 
osas, mis on saadud selgroogsete 
loomadega tehtud katsetest ja kõikidest 
registreerimiseks vajalikest katsetest.
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Soodustatakse ka avaliku sektori 
konsortsiumide ning avaliku ja erasektori 
segakonsortsiumide loomist, et tagada 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele ning nende ühendustele 
võimalus nendes konsortsiumides osaleda.

Justification

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

Muudatusettepanek 9
Artikli 10 lõike 1 neljas lõik

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

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

Justification

Particularly when drawing up the substance safety report there need to be flexible rules 
which would permit the members of the consortium to submit parts of the substance safety 
report jointly, or each member to submit his part separately.

Muudatusettepanek 10
Artikli 10 lõike 1 esimene lõik 4 a (uus)

Konsortsiumides osalevate tootjate ja 
importijate abistamiseks koostab komisjon 
suunised, et tagada vastavus 
konkurentsiõiguse sätetele.

Justification

Guidelines are necessary in order to facilitate or permit both the creation of consortia by 
producers and importers, and the work of such consortia. Such guidelines are also essential 
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as an incentive to the formation of consortia, since there will otherwise be considerable legal 
uncertainty.

Muudatusettepanek 11
Artikli 10 lõige 2

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

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

Justification

Costs should be shared under a flexible system so as to encourage registrants to form 
consortia.

Muudatusettepanek 12
Artikli 12 lõike 4 esimene lõik

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

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

Justification

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

Muudatusettepanek 13
Artikli 17 lõige 2

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

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

Costs should be shared under a flexible system so as to encourage registrants to form 
consortia (cf. justification concerning Article 10(2)).

Muudatusettepanek 14
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.

Justification

Deletion for clarification.

Muudatusettepanek 15
Artikli 23 lõige 3

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

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

Justification

Making data available amounts to a considerable encroachment on proprietary rights. The 
time-frame should therefore be lengthened to at least 15 years.

Muudatusettepanek 16
Artikli 24 lõike 3 punkt a

a) oma andmed; a) oma andmed, võttes arvesse artikleid 115 
ja 116;

Justification
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Helps to protect trade secrets more securely.

Muudatusettepanek 17
Artikli 24 lõike 5 esimene lõik

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

5. Kui aine on varem registrisse kantud 
vähem kui 15 aastat tagasi, teeb agentuur
kindlaks, kas varasem registreerija lubab 
oma andmeid avaldada. Kui varasem 
registreerija on sellega nõus, 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.

Justification

The identity of a previous registrant constitutes confidential information within the meaning 
of Article 116.

Muudatusettepanek 18
Artikli 25 lõige 1

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

1. Ainete puhul, mis vastavalt artikli 24 
lõikele 5 on varem registrisse kantud vähem 
kui viisteist 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.

Muudatusettepanek 19
Artikli 25 lõige 2
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2. Sama aine potentsiaalne registreerija ja 
varasem(ad) registreerija(d) rakendavad 
kõiki vajalikke meetmeid, et jõuda 
kokkuleppele mis tahes tüüpi katseid 
hõlmavate uuringuandmete kättesaadavaks 
tegemise ja ühiskasutuse suhtes. Kõnealusele 
kokkuleppele jõudmise asemel võib juhtumi 
esitada vahekohtule ning vahekohtu 
korraldusega tuleb nõustuda.

2. Sama aine potentsiaalne registreerija ja 
varasem(ad) registreerija(d) rakendavad 
kõiki vajalikke meetmeid, et jõuda 
kokkuleppele mis tahes tüüpi selgroogsete 
loomadega tehtud katseid hõlmavate 
uuringuandmete kättesaadavaks tegemise ja 
ühiskasutuse suhtes Kõnealusele 
kokkuleppele jõudmise asemel võib juhtumi 
esitada vahekohtule ning vahekohtu 
korraldusega tuleb nõustuda.

Justification

Clarifies the point that data sharing under the regulation is confined to data relating to tests 
on vertebrate animals.

Muudatusettepanek 20
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 asjakohase 
osa viimas(t)e poolt näidatud kuludest.

Justification

The arrangement regarding costs should be more flexible.

Muudatusettepanek 21
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 
asjakohase osa tasumist uuringu läbiviimise 
kuludest. See nõue on täitmisele pööratav
siseriiklikus kohtus.

Muudatusettepanek 22
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 
ajale, mis tegelikult kulus vajalike 
uuringute ja nõutavate analüüside 
tegemiseks.

Justification

The period concerned has to correspond to the time actually taken to carry out the 
experiments and gather the relevant data.

Muudatusettepanek 23
Artikli 46 lõige 2
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2. Pärast aine hindamise lõpetamist kasutab 
pädev asutus hindamisel saadud teavet 
artikli 56 lõike 3 ja artikli 66 lõike 2 
kohaldamisel ja edastab saadud teabe 
komisjonile, agentuurile ja teistele 
liikmesriikidele. Pädev asutus teavitab 
komisjoni, agentuuri, registreerijat ja teiste 
liikmesriikide pädevaid asutusi oma 
järeldustest selle kohta, kas ja kuidas saadud 
teavet kasutada.

2. Pärast aine hindamise lõpetamist kasutab 
pädev asutus hindamisel saadud teavet 
artikli56 lõike3 ja artikli66 lõike2 
kohaldamisel ja edastab saadud teabe 
komisjonile, agentuurile ja teistele 
liikmesriikidele. Pädev asutus teavitab 
komisjoni, agentuuri, registreerijat ja teiste 
liikmesriikide pädevaid asutusi oma 
järeldustest selle kohta, kas ja kuidas saadud 
teavet kasutada. Enne hindamismenetluse 
käigus saadud teabe põhjal järelduste 
tegemist antakse asjaomastele 
registreerijatele võimalus avaldada oma 
arvamus. Agentuur võtab esitatud 
arvamuse oma järeldustes arvesse.

Justification

The conclusions which close the evaluation procedure are likely to have a number of effects 
on producers and importers, even if they do not introduce any specific restrictions or 
authorisation measures, e.g. the requirement to adjust data in the safety data sheet. In view of 
these burdensome effects it is necessary to allow the registrants affected the right to be heard 
before the conclusions are drawn up.

Muudatusettepanek 24
Artikli 49 lõige 8

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

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

Justification

Appeals pursuant to Articles 87 to 89 should not be confined to decisions under particular 
paragraphs, but should be admissible in all cases. This amendment should be taken in 
conjunction with the other amendments tabled to the articles of Title VI, Substance 
Evaluation.

Muudatusettepanek 25
Artikli 53 lõige 5
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8 EÜT L 350, 28.12.1998, lk 58.

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

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

a) taimekaitsetoodetes, mis kuuluvad 
direktiivi 91/414/EMÜ kohaldamisalasse;

a) kohapeal kasutatava isoleeritud 
vaheainena või transporditava isoleeritud 
vaheainena;

b) biotsiidides, mis kuuluvad direktiivi 
98/8/EÜ kohaldamisalasse;

b) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga 98/70/EÜ reguleeritud 
mootorikütusena;

c) inimeste ja loomade ravimitena, mis 
kuuluvad määruse (EMÜ) 2309/93, 
direktiivide 2001/82/EÜ ja 2001/83/EÜ
kohaldamisalasse;

c) kütusena mineraalõlitoodete 
teisaldatavates või kohtkindlates 
põletusseadmetes ja kütusena suletud 
süsteemides.

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/EÜ8 reguleeritud mootori-
kütusena;

i) kütusena mineraalõlitoodete 
teisaldatavates või kohtkindlates 
põletusseadmetes ja kütusena suletud 
süsteemides.

Justification

The justification stems from the amendment inserting a new Article 2(2a).

Muudatusettepanek 26
Artikli 5 lõike 3 punkt g
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g) kohapeal kasutatava isoleeritud 
vaheainena või transporditava isoleeritud 
vaheainena;

g) kohapeal kasutatava isoleeritud 
vaheainena või transporditava isoleeritud 
vaheainena ka siis, kui neid 
toodetakse/imporditakse üle 1000 tonni 
aastas;  

Justification

Specifies that for transported isolated intermediates, quantities in excess of 1000 tonnes per 
year also apply. This amendment is linked to the other amendments to the Articles under Title 
VII: Authorisation.

Muudatusettepanek 27
Artikli 53 lõige 6

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

6. Ainete puhul, mille kasutuseks tuleb luba 
taotleda vaid seetõttu, et nad vastavad artikli 
54 punktide a, b ja c kriteeriumitele vaid 
seetõttu, et nad ohustavad inimeste tervist, 
ei kohaldata käesoleva artikli lõikeid 1 ja 2 
kasutuste suhtes:  

a) nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ
kohaldamisalasse kuuluvates kosmeetika-
toodetes;

a) nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ
kohaldamisalasse kuuluvates kosmeetika-
toodetes;

b) nõukogu direktiivi 89/109/EMÜ
kohaldamisalasse kuuluvates toiduga 
kokku-puutuvates materjalides.

Justification

No criteria exist for the definition of endocrine disrupting properties. Criteria supplementary 
to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the basis of scientific 
evidence so as not to give rise to arbitrary decisions.  In addition to this, substances already 
regulated by the respective, and duly integrated, vertical regulations should be excluded from 
the scope of the REACH Directive.

Muudatusettepanek 28

Artikli 53 lõike 7 punkt a
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a) artikli 54 punktides d, e ja f osutatud 
ained, mille kontsentratsioonipiir on alla 
0,1%;

a) artikli 54 punktides d ja e osutatud ained, 
mille kontsentratsioonipiir on alla 0,1%;

Justification

Criteria supplementary to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the 
basis of scientific evidence so as not to give rise to arbitrary decisions. This amendment is 
linked to the other amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.

Muudatusettepanek 29
Artikli 53 lõige 7 a (uus)

7 a. Lõiget 1 ei kohaldata, kui ainet 
kasutatakse puhasainena, valmistises või 
tootes XVI või XVII lisa tingimuste või 
piirangute kohaselt.

Justification

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

Muudatusettepanek 30
Artikli 56 lõige 7
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7. Kui liikmesriikide komitee saavutab 
30 päeva jooksul alates suunamisest
määratluse osas ühehäälse nõusoleku, võib 
agentuur arvata kõnealuse aine oma 
soovitustesse vastavalt artikli 55 lõikele 3.
Kui liikmesriikide komitee ei saavuta 
ühehäälset nõusolekut, võtab ta 30 päeva 
jooksul alates suunamisest vastu arvamuse.
Agentuur edastab arvamuse komisjonile koos 
teabega komitees vähemusse jäänute 
seisukohtadest.

7. Kui liikmesriikide komitee saavutab 30 
päeva jooksul alates suunamisest määratluse 
osas ühehäälse nõusoleku, võib agentuur 
arvata kõnealuse aine oma soovitustesse 
vastavalt artikli 55 lõikele 3. Asjaomastele 
registreerijatele tuleb anda võimalus oma 
arvamus eelnevalt avaldada.  Kui 
liikmesriikide komitee ei saavuta ühehäälset 
nõusolekut, võtab ta 30 päeva jooksul alates 
suunamisest vastu arvamuse. Asjaomastele 
registreerijatele tuleb anda võimalus oma 
arvamus avaldada enne arvamuse 
koostamist. Agentuur edastab arvamuse 
komisjonile koos teabega komitees 
vähemusse jäänute seisukohtadest ja 
registreerijate seisukohtadest ning 
vajadusel põhjustest, miks neid seisukohti 
ei ole arvamustes kajastatud.

Justification

The opinion of the Agency may under certain circumstances take place upstream of the 
comitology procedure, and thus constitutes a burdensome measure for the registrants 
concerned. It is therefore necessary to allow the registrants concerned the right to be heard 
before the opinion is drafted.

Muudatusettepanek 31
Artikli 66 lõige 1
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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 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. Enne toimiku koostamist annab 
agentuur asjaomastele registreerijatele 
võimaluse avaldada oma arvamus. 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 asjaomaste registreerijate 
arvamusele ning 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.

Justification

The dossier contains a restrictive proposal and is thus a burdensome measure for the 
registrants concerned. It is therefore necessary, before drawing up the dossier, to allow the 
registrants concerned the right of consultation and to take account, when drawing up the 
dossier, of statements made by the registrants concerned.

Muudatusettepanek 32
Artikli 69 lõige 1 a (uus)

1 a. Enne arvamuste avaldamist annab 
agentuur asjaomastele registreerijatele 
võimaluse väljendada oma seisukohti.

Justification

The opinions of the committees may represent a burdensome measure for the registrants 
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concerned. It is therefore necessary to give the registrants concerned the opportunity to 
express their views in the hope that these may subsequently be reflected in the comitology 
procedure.  

Muudatusettepanek 33
Artikli 69 lõige 3

3. Agentuur esitab komisjonile taotluse 
korral kõik dokumendid ja 
tõendusmaterjalid, mis on agentuurile 
esitatud või mida agentuur on arvesse 
võtnud.

3. Agentuur esitab komisjonile taotluse 
korral kõik dokumendid ja 
tõendusmaterjalid, mis on agentuurile 
esitatud või mida agentuur on arvesse 
võtnud. Ta esitab ka asjaomaste 
registreerijate seisukohad.

Muudatusettepanek 34
Artikli 73 lõike 2 punkt e

e) teeb vastavalt artikli 116 lõikele 1 
üldkasutatavaks teabe selle kohta, millised 
ained on hindamisel ja milliseid on 
hinnatud 90 päeva jooksul alates teabe 
agentuuri laekumisest;

välja jäetud

Justification

If an evaluation were published while it was still unfinished, the public could easily be 
induced to take a hostile attitude to a substance, and hence its manufacturer or importer, or 
damn them in advance.

Muudatusettepanek 35
Artikli 75 lõige 1

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

1. Haldusnõukogu koosneb neljast 
komisjoni poolt nimetatud esindajast ja 
kümnest parlamendiga konsulteerimise 
tulemusena nõukogu poolt nimetatud 
esindajast, kellest neli tuleb valida võrdsetel 
alustel vastavalt nende kogemusele 
tarbijaid, tööstust ning väikesi ja keskmise 
suurusega ettevõtteid esindavates 
ühendustes.  
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Justification

The composition of the Management Board should be carefully balanced. This is required by 
recital 74 of the REACH proposal. It is essential to guarantee the involvement of all the 
institutions, hence consultation of the European Parliament, and at the same time to ensure 
the permanent presence of members chosen equally from among associations representing 
consumers, industry (large firms) and SMEs, i.e. all stakeholders in the chemicals sector.

Muudatusettepanek 36
Artikli 83 lõike 2 esimene lõik

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 agentuurialase pädevuse 
ja konkreetsed eriteadmised.

Justification

The experts should be scientifically and politically independent. A procedure should be 
established for identifying independent experts. This amendment should be read in 
conjunction with the other amendments tabled to articles contained in Title IX: The Agency.

Muudatusettepanek 37
Artikli 85 lõige 3

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 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.
Ühel liikmel peab olema kohtunikuametiks 
vajalik kvalifikatsioon.

Justification
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Given the sphere of responsibility in which the Board of Appeal will be called upon to 
operate, one of its members should be qualified to hold the office of judge.

Muudatusettepanek 38
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 vastu 
võetud otsuseid, järeldusi ja arvamusi.

Justification

A right of appeal must exist against every decision.

Muudatusettepanek 39
Artikli 114 lõige 1

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 viie aasta järel 
komisjonile aruande käesoleva määruse 
rakendamise kohta oma territooriumidel, 
kaasa arvatud hindamist ja jõustamist 
käsitlevad osad artiklis 108 sätestatud 
vormis.

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

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

Muudatusettepanek 40
Artikli 114 lõige 2

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

2. Agentuur esitab iga viie aasta järel 
komisjonile aruande käesoleva määruse 
rakendamise kohta.
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Esimene aruanne tuleb siiski esitada viis 
aastat pärast artikli 131 lõikes 2 sätestatud 
teatamiskuupäeva.

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

Muudatusettepanek 41
Artikli 116 lõike 1 sissejuhatav osa

1. Konfidentsiaalseks ei loeta järgmist teavet: 1. Konfidentsiaalseks ei loeta järgmist teavet, 
kui tootja või importija ei ole esitanud 
vastuväiteid ja avalikest huvidest ei tulene 
teisiti.

Justification

It must be permissible in individual cases to class given information as confidential.

Muudatusettepanek 42
Artikli 116 lõike 1 punkt j

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

välja jäetud

Justification

Methods of analysis constitute confidential information and are of no significance to the 
general public. This amendment is linked to the other amendments tabled to the articles 
contained in Title XI: Information 

Muudatusettepanek 43
Artikli 116 lõike 1 punkt a

a) aine kaubanime(kaubanimesid); välja jäetud

Justification

The trade name of a substance could constitute sensitive information where other market 
players were concerned, since it might enable market dealings between manufacturers and 
customers to be deduced. This information should be classed as confidential under paragraph 
2.
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Muudatusettepanek 44
Artikli 116 lõike 1 punkt f

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

välja jäetud

Justification

These values should likewise not be made accessible to competitors without due 
consideration. They do not have to be disclosed under existing law.

Muudatusettepanek 45
Artikli 116 lõike 1 punkt i

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

i) ohutuskaardil sisalduvat kohustuslikku
teavet;

Justification

The safety data sheet often contains additional information intended solely for direct 
customers, one example being more detailed indications regarding use.

Muudatusettepanek 46
Artikli 116 lõike 2 punkt -a (uus)

-a ) registreerija ja muu 
registreerimiskohuslase andmed ja aadress;

Justification

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

Muudatusettepanek 47
Artikli 116 lõike 2 punkt d a (uus)
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d a) VII või VIII lisa kohaselt nõutavaid 
analüütilisi meetodeid, mille abil saab 
kindlaks teha keskkonda lastud aine ja 
selle otsese mõju inimestele;

Justification

Analytical methods should be treated as confidential and do not concern the general public.
This amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled to the 
articles of Title XI, Information.

Muudatusettepanek 48
Artikli 116 lõige 3

3. Kogu muu teave peab olema kättesaadav 
kooskõlas artikliga 115.

3. Kogu muu teave peab olema kättesaadav 
kooskõlas artikliga 115, välja arvatud 
selline teave, mida tuleb artikli 7 lõike 9 
kohaselt käsitleda konfidentsiaalsena, ning 
teave, mida on kogutud teatud liiki 
isoleeritud vaheainete kohta vastavalt 
artiklile 47.

Justification

Registration information on product- and process-orientated research and development must 
also be equated with mandatory confidential information under Article 116(2) and may not be 
made accessible as a result of a decision taken in an isolated instance. Intermediates should 
likewise not be made public, because competitors can easily identify them.

Muudatusettepanek 49
Artikkel 120

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

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

Justification

The public in the Member States should be informed under standard arrangements.
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Muudatusettepanek 50
Artikkel 122

Liikmesriigid kasutavad ametlikku 
kontrollisüsteemi ning muid asjaoludele 
vastavaid meetmeid.

Liikmesriigid kasutavad ametlikku 
kontrollisüsteemi ning muid asjaoludele 
vastavaid meetmeid vastavalt agentuuri 
poolt koostatavatele suunistele.

Justification

To enable REACH to be implemented consistently, the Agency’s position must be 
strengthened; to that end, the Agency should be entitled to require Member States to carry out 
particular checks and activities.

Muudatusettepanek 51
Artikli 123 lõige 1

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

1. Liikmesriigid näevad agentuuri poolt 
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

There should be a standard penalty system, and the provisions should be enforced uniformly.

Muudatusettepanek 52
II LISA uus rida

EINECSi nr   Keemiline nimetus/rühm          
CASi nr

EINECSi nr   Keemiline nimetus/rühm          
CASi nr

231-096-4       Raud                       7439-89-
6
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Justification

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

Muudatusettepanek 53
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. Mineraalid, maagid või looduses esinevad 
ained ja mineraloogiliste protsesside 
(nõukogu direktiivi 2003/96/EÜ määratluse 
kohaselt) või füüsikaliste 
muundamisprotsesside abil saadud 
materjalid;

Justification

The handling of ores is exclusively professional and they are never encountered by the 
general public. Potential risks are already covered by IPPC Directive and the workplace 
legislation. Mineralogical and physical transformation processes of minerals and ores do not 
change the chemical composition of these materials. The materials derived from these 
processes, as ceramic frits, are other mineral based materials should be exempted from 
registration as well. The term “Chemically modified” is not defined and therefore leads to 
legal uncertainty.

Muudatusettepanek 54
III lisa punkt 9

9. Looduslik gaas, toornafta, kivisüsi. 9. Looduslik gaas, koksiahjugaas, kõrgahju 
ülemiste kihtide gaas, hapnikkonverterites 
tekkiv gaas, toornafta, kivisüsi, koks.

Justification

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

Muudatusettepanek 55
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 eest lasub ettevõtetel, mis neid 
aineid toodavad, impordivad, turule viivad 
või kasutavad. Väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtted – 6. mai 2003. aasta 
soovituses 2003/361/EÜ määratletud 
ettevõtted.

Justification

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

Muudatusettepanek 56
Põhjendus 8 a (uus)

(8 a) Kehtivast vastutusega seotud 
õigusnormidest tuleneb, et iga tootja, 
importija või tootmisahela järgmise etapi 
kasutaja, kes teeb või kavandab ainega või 
valmistisega või ainet või valmistist 
sisaldava tootega seotud toiminguid, 
sealhulgas selle tootmine, importimine või 
kasutamine, ja kes teab või oleks mõistliku 
eelduse kohaselt pidanud ette nägema, et 
tema toimingutel võib olla inimeste 
tervisele või keskkonnale kahjulik mõju, 
peab tegema kõik, mida tegelikult on 
võimalik teha, et seda mõju vältida, piirata 
või heastada.  

Justification
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This amendment draws attention to the duty of care on the part of producers, importers and 
downstream users.



PE 357.686v02-00 32/29 AD\580430ET.doc

ET

MENETLUS

Pealkiri Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis 
käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, kasutusse lubamist ja 
piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaalide 
Agentuur ja muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja määrust (EÜ) 
püsivate orgaaniliste saasteainete kohta

Viited KOM(2003)0644 – C6-0530/2003 – 2003/0256(COD)
Vastutav komisjon ENVI
Nõuandev komisjon

istungil teada andmise kuupäev
JURI
16.9.2004

Tõhustatud koostöö ei
Arvamuse koostaja

nimetamise kuupäev
Kurt Lechner
7.10.2004

Arutamine komisjonis 30.11.2004 23.5.2005
Muudatuste vastuvõtmise kuupäev 15.9.2005
Lõpphääletuse tulemused poolt:

vastu:
erapooletuid:

14
8
0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Maria Berger, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica 
Frassoni, Giuseppe Gargani, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, 
Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter 
Mayer, Aloyzas Sakalas, Andrzej Jan Szejna, Nicola Zingaretti, 
Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliikmed

Nicole Fontaine, Janelly Fourtou, Adeline Hazan, Eva Lichtenberger, 
Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Alexander Radwan

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)


