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Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 110
Õiguslik alus

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artiklit 95 ja 
artikli 175 lõiget 1 seoses lubade andmist 
käsitleva VII jaotisega ja piiranguid 
käsitleva VIII jaotisega;

Or. en

Justification

The Regulation is based on Article 95 which concerns the internal market. The primary 
objective of the titles on authorisation and restriction of the Regulation is to protect the 



PE 357.816v01-00
2/89 AM\565896ET.doc

Freelance-tõlge

ET

environment, therefore the appropriate legal base for them is Article 175(1) of the Treaty.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 111
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 liikumine on siseturu 
oluline aspekt ja kemikaalide 
registreerimise, hindamise ja lubade 
andmise selge ja tugev süsteem, mis 
põhineb ohtlike ainete järkjärgulisel 
kaotamisel nende asendamise kaudu 
ohutute alternatiividega, aitab 
märkimisväärselt kaasa tarbijate ja töötajate 
tervishoiu ja heaolu ning nende sotsiaalsete 
ja majanduslike huvide tagamisele, samuti 
keemiatööstuse konkurentsivõimele.

Or. en

Justification

Just by itself the internal market will not improve human health and the environment. For that 
a strong policy is needed to phase out the most dangerous substances as soon as possible and 
substitute them with safe alternatives.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 112
Põhjendus 3 a (uus)

3a) Määruse teatavate osade peamiseks 
eesmärgiks on siiski kõrgetasemelise 
keskkonnakaitse tagamine ning nende 
õiguslikuks aluseks on artikli 175 lõige 1.

Or. en
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Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Frédérique 
Ries, Chris Davies

Muudatusettepanek 113
Põhjendus 4

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

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

Or. en

Justification

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

On the 23rd February 2005, the European Parliament adopted a resolution on the European 
Environment and Health Action Plan 2004-2010 (A6-0008/2005 ) in which it called "on the 
Commission to ensure that all risk assessments that will be undertaken should specifically 
address the risks for foetuses, infants and children, where there is potential exposure of these 
particularly vulnerable groups". (Frédérique Ries, Chris Davies)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 114
Põhjendus 4
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4) Siseturu terviklikkuse säilitamiseks ja 
inimeste, eriti töötajate tervise ning 
keskkonna kaitse tagamiseks tuleb tagada, et 
ühenduses toodetud ained vastavad 
ühenduse seadustele isegi nende ekspordi 
korral.

4) Siseturu terviklikkuse säilitamiseks ja 
inimeste, eriti töötajate tervise ning 
keskkonna kaitse tagamiseks tuleb tagada, et 
kõik ühenduses toodetavad või turule 
viidavad ained vastavad ühenduse seadustele 
isegi nende ekspordi korral.

Or. en

Justification

REACH must apply to all substances, regardless of their place of production to ensure the 
protection of human health, the environment, workers as well as a level playing field for 
industry.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frédérique Ries, Chris Davies

Muudatusettepanek 115
Põhjendus 5

5) Nelja peamise ühenduses kemikaale 
käsitleva õigusakti toimimise hindamisel4 

(nõukogu 27. juuni 1967. aasta direktiiv 
67/548/EMÜ ohtlike ainete liigitamist, 
pakendamist ja märgistamist käsitlevate 
õigusnormide ühtlustamise kohta,5 nõukogu 
7. juuni 1988. aasta direktiiv 88/379/EMÜ 
ohtlike valmististe liigitamist, pakendamist 
ja märgistamist käsitlevate liikmesriikide 
õigusnormide ühtlustamise kohta 6 (vahepeal 
asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
31. mai 1999. aasta direktiiviga 1999/45/EÜ 
ohtlike valmististe liigitamist, pakendamist 
ja märgistamist käsitlevate liikmesriikide 
õigusnormide ühtlustamise kohta7), nõukogu 
23. märtsi 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 
793/93 olemasolevate ainetega seotud 
riskide hindamise ja juhtimise kohta8 ning 
nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiiv 
76/769/EMÜ liikmesriikide õigusnormide 
ühtlustamise kohta seoses teatavate ohtlike 
ainete ja valmististe turustamise ja 
kasutamise piirangutega9) tuvastati 
kemikaale käsitlevate ühenduse õigusaktide 
toimimisega seotud probleeme, mille 
tulemuseks olid ebakõlad liikmesriikide 

5) Nelja peamise ühenduses kemikaale 
käsitleva õigusakti toimimise hindamisel4
(nõukogu 27. juuni 1967. aasta direktiiv 
67/548/EMÜ ohtlike ainete liigitamist, 
pakendamist ja märgistamist käsitlevate 
õigusnormide ühtlustamise kohta5, nõukogu 
7. juuni 1988. aasta direktiiv 88/379/EMÜ 
ohtlike valmististe liigitamist, pakendamist 
ja märgistamist käsitlevate liikmesriikide 
õigusnormide ühtlustamise kohta6 (vahepeal 
asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
31. mai 1999. aasta direktiiviga 1999/45/EÜ 
ohtlike valmististe liigitamist, pakendamist 
ja märgistamist käsitlevate liikmesriikide 
õigusnormide ühtlustamise kohta7), nõukogu 
23. märtsi 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 
793/93 olemasolevate ainetega seotud 
riskide hindamise ja juhtimise kohta8 ning 
nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiiv 
76/769/EMÜ liikmesriikide õigusnormide 
ühtlustamise kohta seoses teatavate ohtlike 
ainete ja valmististe turustamise ja 
kasutamise piirangutega9) tuvastati 
kemikaale käsitlevate ühenduse õigusaktide 
toimimisega seotud probleeme, mille 
tulemuseks olid ebakõlad liikmesriikide 
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õigusnormide vahel, mis mõjutasid otseselt 
siseturu toimimist antud valdkonnas.

õigusnormide vahel, mis mõjutasid otseselt 
siseturu toimimist antud valdkonnas, ning 
suutmatus ennetavalt kaitsta rahvatervist ja 
keskkonda.

Or. en

Justification

There should be a recognition that REACH is filling the gaps in knowledge related to the 
protection of public health and the environment.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato

Muudatusettepanek 116
Põhjendus 6a (uus)

6a) Enamik kolmandates riikides toodetud 
ja Euroopa Liitu imporditud keemilistest 
ainetest ei ole ühenduse olemasolevate 
tervise- ja keskkonnakaitse õigusaktidega 
reguleeritud ning on vaja astuda kõik 
võimalikud sammud, et edendada tootmist 
Euroopas ning tagada kaitstuse kõrge tase.

Or. it

Justification

Le norme UE già esistenti impongono parametri molto più severi ai produttori europei di 
sostanze chimiche rispetto ai produttori extra europei. È opportuno considerare il rischio per 
la salute e per l'ambiente che una diversa regolamentazione tra prodotti europei ed extra 
europei comporterebbe.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 117
Põhjendus 7 a (uus)

7a) Loodava uue süsteemi eesmärk on 
esmajärjekorras tegeleda kõige ohtlikumate 
ainetega. Prioriteetide seadmine peab 
põhinema eeldataval ohul, mida aine 
kujutab inimeste tervisele ja keskkonnale, 
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ning kokkupuute tasemel ja kestusel. 
Ohtude ja riskide hindamisel tuleb arvesse 
võtta ka ainete mõjusid loote arengule ning 
naiste ja laste tervisele.

Or. en

Justification

It should be very clear that with REACH the most dangerous substances should be dealt with 
first with the aim to substitute them by safer alternatives.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato

Muudatusettepanek 118
Põhjendus 8a (uus)

8a) Ainetega seonduvate riskide juhtimine 
peab võrdselt puudutama nii Euroopa 
Liidus toodetud aineid kui ka kolmandates 
riikides toodetud importaineid, et vältida 
Euroopa-välise tootmise soodustamist ja 
soosimist Euroopa tootjaile pandud suure 
koormuse kaudu.

Or. it

Justification

L’importazione di taluni articoli, sostanze e preparati che non sono soggetti alle regole alle 
quali sono obbligati i medesimi prodotti fabbricati nell’Unione Europea rischia di essere 
favorita dal sistema REACH così come proposto dalla Commissione. Il minore livello di 
controlli richiesto al prodotto importato lo rende meno costoso, consente di poter utilizzare 
un più ampio complesso di materie prime e non garantisce la tutela dell'ambiente e della 
salute.

Le norme UE già esistenti impongono parametri molto più severi ai produttori europei di 
sostanze chimiche. Gli importatori di articoli nell’Unione Europea, devono sottostare alle 
stesse norme che si applicano ai produttori europei.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 119
Põhjendus 10
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10) Hindamissätetega nähakse ette 
registreerimisele järgnev tegevus, mille 
käigus kontrollitakse, kas registreerimine 
vastab käesoleva määruse nõuetele ning 
võimaldatakse hankida lisateavet ainete 
omaduste kohta. Kui liikmesriikidel on
pärast selliste ainete kaasamist oma 
kavadesse põhjust arvata, et need on 
tervisele või keskkonnale ohtlikud, peavad 
nad neid aineid hindama

10) Hindamissätetega nähakse ette 
registreerimisele järgnev tegevus, mille 
käigus kontrollitakse, kas registreerimine 
vastab käesoleva määruse nõuetele ning 
võimaldatakse hankida lisateavet ainete 
omaduste kohta. Kui agentuuril on põhjust 
arvata, et need on tervisele või keskkonnale 
ohtlikud, peab ta neid aineid hindama.

Or. de

Justification

Steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 38.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 120
Põhjendus 12

12) Lubade andmise sätetega nähakse ette 
komisjoni poolne lubade väljastamine väga 
kõrge riskiteguriga ainete turule viimiseks ja 
kasutamiseks, kui nende kasutamisest 
tulenevad riskid on piisavalt kontrollitud või
kasutamist on võimalik põhjendada 
sotsiaal-majanduslike vajadustega.

12) Lubade andmise sätetega nähakse ette 
komisjonipoolne kindlaks perioodiks lubade 
väljastamine väga kõrge riskiteguriga ainete 
turule viimiseks ja kasutamiseks, kui 
ohutumaid alternatiive ei ole, kui nende 
ainete kasutamine on sotsiaal-
majanduslikult põhjendatud ning kui nende 
kasutamisest tulenevad riskid on piisavalt 
kontrollitud.

Or. en

Justification

It is important to stress that authorisation is only a temporarily aspect.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Muudatusettepanek 121
Põhjendus 12

12) Lubade andmise sätetega nähakse ette 
komisjoni poolne lubade väljastamine väga 

12) Loasätted näevad ette, et komisjon võib 
anda loa turule lasta ja kasutada eriti 
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kõrge riskiteguriga ainete turule viimiseks ja 
kasutamiseks, kui nende kasutamisest 
tulenevad riskid on piisavalt kontrollitud
või kasutamist on võimalik põhjendada 
sotsiaal-majanduslike vajadustega.

probleemseid aineid, kui sobivad 
alternatiivid ega tehnoloogiad ei ole 
kättesaadavad ja kasutust on võimalik 
sotsiaal-majanduslikult põhjendada.

Or. en

Justification

This recital should reassert the objective of the authorisation procedure. Authorisation will 
only be capable of providing the high level of protection required if it replaces substances of 
very high concern with suitable alternative substances or technologies wherever this is 
possible. Maintaining the notion of ’adequate control’ will support continued use and release 
of substances of very high concern to the environment, irrespective of the socio-economic 
necessity deriving from their use and irrespective of whether safer alternatives are available.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Françoise Grossetête, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, 

Erna Hennicot-Schoepges

Muudatusettepanek 122
Põhjendus 16

16) Kogemused on näidanud, et pole 
asjakohane nõuda liikmesriikidelt kõikide 
keemiliste ainetega seotud riskide hindamist.
Nimetatud kohustus tuleb seetõttu panna 
eelkõige aineid tootvatele või importivatele 
ettevõtetele, ent ainult juhul, kui nad teevad 
seda teatud mahust suuremates kogustes, et 
neil oleks võimalik kanda sellega seonduvat 
koormust. Kõnealused ettevõtted peavad 
rakendama vajalikke riskijuhtimismeetmeid 
vastavalt ainete riskianalüüsile.

16) Kogemused on näidanud, et pole 
asjakohane nõuda liikmesriikidelt kõikide 
keemiliste ainetega seotud riskide hindamist. 
Nimetatud kohustus tuleb seetõttu panna 
eelkõige aineid tootvatele või importivatele 
ettevõtetele, ent ainult juhul, kui nad teevad 
seda teatud mahust suuremates kogustes, et 
neil oleks võimalik kanda sellega seonduvat 
koormust. Kõnealused ettevõtted peavad 
rakendama vajalikke riskijuhtimismeetmeid 
vastavalt ainete riskianalüüsile. Kõnealused 
ettevõtted peavad rakendama vajalikke 
riskijuhtimismeetmeid vastavalt ainete 
riskianalüüsile. Need ettevõtted peavad 
sobival viisil teavitama lõppkasutajat ainete 
ja valmististe ohutust kasutamisest, mis 
põhineb riski hindamisel.

Or. en
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Justification

Communication to the end user of necessary information and advice to enable them to safely 
use and manage their risk safely and effectively is essential.

Linked to amendments to recitals 41, 41a, 42 and 43.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 123
Põhjendus 16

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

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

Or. nl

Justification

Van stoffen van zeer ernstige zorg moeten de risico’s ook onder een volume van 1 ton per jaar 
beoordeeld worden. Deze stoffen van zeer ernstige zorg kunnen ook in kleine hoeveelheden 
aanzienlijke schade veroorzaken aan het milieu en aan de volksgezondheid (Pakket prioriteit 
Blokland).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 124
Põhjendus 19

19) Teaduslikuks uurimis- ja 
arendustegevuseks kasutatakse tavaliselt 
koguseid alla 1 tonni aastas, mistõttu puudub 
vajadus vabastada sellist uurimis- ja 
arendustegevust registreerimiskohustusest, 

19) Teaduslikuks uurimis- ja 
arendustegevuseks kasutatakse tavaliselt 
koguseid alla 1 tonni aastas, mistõttu väga 
probleemsete, probleemsete või 
väheprobleemsete ainete puhul puudub 
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kuna nimetatud kogustes pole aineid ühelgi 
juhul tarvis registreerida. Siiski tuleks 
innovatsiooni edendamiseks vabastada 
toodete ja tootmisalane uurimis- ja 
arendustegevus registreerimiskohustusest 
teatud perioodiks, mille vältel ei kavatseta 
ainet veel piiramatu arvu klientide jaoks 
turule viia, kuna selle kasutamine 
valmististes või toodetes nõuab veel 
täiendavat uurimis- ja arendustegevust, mida 
teostab piiratud arv teadaolevaid kliente.

vajadus vabastada sellist uurimis- ja 
arendustegevust registreerimiskohustusest, 
kuna nimetatud kogustes pole neid aineid 
ühelgi juhul tarvis registreerida. Eriti 
probleemsed ained tuleb sellest vabastada, 
sest need tuleb registreerida. Siiski tuleks 
innovatsiooni edendamiseks vabastada 
toodete ja tootmisalane uurimis- ja 
arendustegevus registreerimiskohustusest 
teatud perioodiks, mille vältel ei kavatseta 
ainet veel piiramatu arvu klientide jaoks 
turule viia, kuna selle kasutamine 
valmististes või toodetes nõuab veel 
täiendavat uurimis- ja arendustegevust, mida 
teostab piiratud arv teadaolevaid kliente.

Or. nl

Justification

Van stoffen van zeer ernstige zorg moeten de risico’s ook onder een volume van 1 ton per jaar 
beoordeeld worden. Deze stoffen van zeer ernstige zorg kunnen ook in kleine hoeveelheden 
aanzienlijke schade veroorzaken aan het milieu en aan de volksgezondheid. Omdat deze 
stoffen van zeer ernstige zorg wel onder REACH vallen moet er voor wetenschappelijk 
onderzoek en wetenschappelijke ontwikkeling met deze stoffen van zeer ernstige zorg 
vrijstelling aangevraagd worden (Pakket prioriteit Blokland).

Muudatusettepaneku esitaja(d):Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 125
Põhjendus 19 a (uus)

19a) Ainete kaasamine ulatuslikesse 
tootmisprotsessidesse ning tehniliste 
meetodite muutmine on keerukad 
protsessid. Sel moel omandatakse ainete 
kohta olulisi teadmisi, mida tuleb 
registreerimistoimiku koostamisel arvesse 
võtta, näiteks seoses aine kasutusega. 
Paljude ainete puhul saab 
registreerimistoimiku koostada ainult seda 
teavet arvesse võttes. Innovatsiooni 
ergutamiseks tuleb seetõttu uute ainete 
registreerimise osas kehtestada 
üleminekuperiood.
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Or. de

Justification

Steht im Zusammenhang mit der Einführung von Artikel 19a.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Satu Hassi

Muudatusettepanek 126
Põhjendus 20

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

20) Kuna toodete tootjad ja importijad 
peaksid oma toodete eest vastutama, on 
asjakohane kehtestada registreerimisnõue 
toodetes sisalduvatele ohtlikele ainetele.

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 127
Põhjendus 20

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

20) Kuna toodete tootjad ja importijad 
peaksid oma toodete eest vastutama, on 
asjakohane kehtestada registreerimisnõue 
toodetes sisalduvatele ainetele.
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Or. en

Justification

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

Linked to the amendment on Articles 5 and 6 by the same authors.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 128
Põhjendus 20

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

20) Kuna toodete tootjad ja importijad 
peaksid oma toodete eest vastutama, on 
asjakohane kehtestada registreerimisnõue 
toodetes sisalduvatele ainetele. Ainetest, mis 
võivad toodetest eralduda piisavalt suurtes 
kogustes või pikema aja vältel ja viisil, mis 
võib kahjustada inimeste tervist või 
keskkonda, tuleb teavitada agentuuri ja 
viimasel peab olema õigus nõuda 
registreerimistunnistuse esitamist.

Or. en

Justification

Intended or not intended release cannot be controlled before but only after a registration. In 
addition to exposure to high doses it is also necessary to look at relatively low exposure over 
a longer period of time.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 129
Põhjendus 24

24) Aineid käsitleva teabe nõuded tuleb 
muuta astmeliseks vastavalt aine tootmis-
või impordimahule, kuna need näitavad ära 
inimese ja keskkonna võimaliku kokkupuute 
ainega ning neid tuleb kirjeldada 

24) Aineid käsitleva teabe nõuded tuleb 
muuta astmeliseks vastavalt aine tootmis-
või impordimahule ja probleemsuse 
tasemele, kuna need näitavad kasutus- ja 
ohuandmete põhjal ära inimese ja 
keskkonna võimaliku kokkupuute ainega ja 
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üksikasjalikult selle kokkupuutega seonduva ohu, ning 
neid tuleb kirjeldada üksikasjalikult.

Or. nl

Justification

Het volume is een van de aspecten die een idee geeft van de kans op blootstelling van mens en 
milieu aan een bepaalde stof. Een beter beeld van deze blootstelling kan verkregen worden 
door de mate van zorg te combineren met het volume. Op basis van gegevens over gebruik en 
gevaar is de kans op blootstelling van mens en milieu beter te beoordelen. Door het gebruik 
van de mate van zorg worden de meest risico volle stoffen als eerste aangepakt (Pakket 
prioriteit Blokland).

Muudatusettepaneku esitaja(d):Christofer Fjellner

Muudatusettepanek 130
Põhjendus 24

Aineid käsitleva teabe nõuded tuleb muuta 
astmeliseks vastavalt aine tootmis- või 
impordimahule, kuna need näitavad ära 
inimese ja keskkonna võimaliku kokkupuute 
ainega ning neid tuleb kirjeldada 
üksikasjalikult

Aineid käsitleva teabe nõuded tuleb muuta 
astmeliseks vastavalt aine tootmis- või 
impordimahule, kuna need näitavad ära 
inimese ja keskkonna võimaliku kokkupuute
ainega ning neid tuleb kirjeldada 
üksikasjalikult

Kui kõnesoleva aine konkreetse kasutuse 
põhjal on tehtud riskide hindamisi, tuleb 
neid arvesse võtta.

Or. sv

Justification

Det är viktigt att ta hänsyn till de erfarenheter som faktiskt gjorts under de hundratals år som 
vissa kemikalier använts.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer. 

Muudatusettepanek 131
Põhjendus 24 a (uus)
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24a) Väga väikese tonnaažiga ainete puhul 
on teatamiskohustus soovitatav teadmaks, 
milliseid ained tegelikult toodetakse ja mis 
on nende kohta teada.

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 132
Põhjendus 26 a (uus)

26a) Väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete olukorda arvestades tuleb 
liikmesriikidel vastu võtta meetmed 
sellistele ettevõtetele eriabi (ja vajadusel 
rahalise abi) andmiseks, et nad saaksid 
teha käesoleva määruse alusel nõutava 
teabe kogumiseks vajalikke katseid.

Or. it

Justification

E' necessario prevedere la possibilitá di un'assistenza specifica, eventualmente anche 
economica, degli Stati membri per le PMI.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer. 

Muudatusettepanek 133
Põhjendus 31

31) Ühtlustatud ja lihtsa süsteemi 
tagamiseks tuleb kõik 
registreerimistaotlused esitada agentuurile.
Ühtse lähenemise ja ressursside tõhusa 
kasutamise tagamiseks peab agentuur 
teostama kõikide registreerimistaotluste 

31) Ühtlustatud ja lihtsa süsteemi 
tagamiseks tuleb kõik 
registreerimistaotlused esitada agentuurile. 
Registreerimistaotluste esitamise 
järjepidevuse, täielikkuse ja kvaliteedi 
tagamiseks tuleb enne taotluse agentuurile 
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terviklikkuse kontrolli ning võtma endale 
vastutuse kõikide registreerimistaotluste 
lõplike tagasilükkamiste eest.

esitamist teha sõltumatu audit. Agentuur 
peab võtma endale vastutuse 
registreerimistaotluste lõpliku 
tagasilükkamise eest.

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 134
Põhjendus 33 a (uus)

33a) Selgroogsete loomadega tehtud 
katsetest saadud teabe ning muu 
loomkatseid ennetava teabe 
ühiskasutamine ja/või ühine esitamine 
peab olema kohustuslik, tagamaks, et 
loomkatseid ei korrata.

Or. en

Justification

It should be obligatory to share data from animal tests and other information that may 
prevent animal testing in order to meet the information requirements under this Regulation, to 
ensure that duplication of tests does not take place. This ensures consistency with Article 24 
(5) second subparagraph (for non-phase-in substances), and the statement that 'data sharing 
will be obligatory' with respect to animal testing on page 10 of the Explanatory 
Memorandum.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 135
Põhjendus 34 a (uus)

34a) Loomkatsete alternatiivide 
soodustamiseks peaksid komisjon, 
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liikmesriigid ja tööstus eraldama rohkem 
ressursse loomkatsete alternatiivide 
arendamiseks, valideerimiseks ja 
tunnustamiseks. Osa ametile makstavatest 
tasudest tuleks eraldada selleks eesmärgiks.

Or. en

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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Erna Hennicot-Schoepges

Muudatusettepanek 136
Põhjendus 34 a (uus)

34a) Kooskõlas loomkatsete 
alternatiivmeetodite edendamise 
eesmärgiga tuleb komisjonil, liikmesriikidel 
ja tööstusel suurendada selliste 
alternatiivsete katsemeetodite 
väljatöötamisse ja valideerimisse 
suunatavaid ressursse ja jõupingutusi.

Or. de

Justification

Das Ziel dieser Verordnung, Ersatzmethoden zu Tierversuchen zu fördern, sollte sich im text 
der Verordnung widerspiegeln, insbesondere in Anbetracht des derzeitigen Mangels an 
Ressourcen und Anstrengungen und des langsamen Fortschritts bei der Entwicklung und 
Genehmigung von Alternativmethoden

Amendment by Chris Davies

Muudatusettepanek 137
Põhjendus 37 a (uus)

37a) Tugevdamaks ühenduse tööstuse 
konkurentsivõimet ja tagamaks käesoleva 
määruse võimalikult tõhus kohaldamine, 
on asjakohane sätestada andmete 
ühiskasutamine registreerijate vahel 
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õiglase hüvitise alusel.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 138
Põhjendus 39 a (uus)

39a) Kui potentsiaalne registreerija ja/või 
aine kohta peetaval teabevahetusfoorumil 
osaleja ei maksa oma osa selgroogsetel 
loomadel tehtud katseid hõlmava uuringu 
või muu loomkatseid ennetava uuringu 
kuludest, et saa ta oma ainet registreerida.

Or. en

Justification

In order to ensure compliance with the obligation to share data from animal tests and to 
prevent duplicate testing, (a) potential registrant(s) and/or participant(s) in a SIEF must not 
be allowed not to pay their share of the cost and subsequently to carry out duplicate animal 
tests.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 139
Põhjendus 40 a (uus)

40a) Kui selgroogsetel loomadel tehtud 
katseid hõlmava uuringu või muu 
loomkatseid ennetava uuringu andmete 
omanik ei muuda uuringut agentuurile 
ja/või teistele potentsiaalsetele 
registreerijatele kättesaadavaks, ei tohi tal 
võimaldada oma ainet registreerida.

Or. en

Justification

In order to ensure compliance with the obligation to share data from animal tests and to 
prevent duplicate testing, it must not be possible for the owner of a study involving tests on 
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vertebrate animals to withhold that study from other participant(s) in a SIEF in order to gain 
a competitive advantage.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 140
Põhjendus 40 a (uus)

40a) Selgroogsete loomadega tehtud katsete 
tulemuste või teiste loomkatseid ennetavate 
andmete ametile ja/või teistele 
potentsiaalsetele registreerijatele 
kasutuseks andmata jätmine peaks 
uuringuandmete omanikule/omanikele 
kaasa tooma kõnealuse aine registreerimise 
õigusest ilmajäämise.

Or. en

Justification

Mandatory sharing of vertebrate animal test data should be linked to penalties . In case of 
refusal to share data to avoid duplicate animal testing, Registrants and/or potential 
registrants refusing to share a study that could prevent animal testing with the Agency and/or 
other registrants should not be authorised to register the substance concerned.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, 

Erna Hennicot-Schoepges

Muudatusettepanek 141
Põhjendus 41

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

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

Or. en
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Justification

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

Linked to amendments to recitals 16, 42 and 43.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frédérique Ries

Muudatusettepanek 142
Põhjendus 41

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

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

Or. fr

Justification

Un système de communication approprié et cohérent, fondé sur les risques et dangers, 
apportera aux consommateurs les informations et conseils nécessaires pour leur permettre de 
gérer en toute sécurité et de façon efficace les risques liés à une substance ou à une 
préparation.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 143
Põhjendus 41 a (uus)

41a) Sobiva ja ühtse teabevahetussüsteemi 
väljatöötamine annab tarbijatele teavet ja 
nõuandeid, mida on vaja, võimaldamaks 
neil tulla toime keemiliste ainete ning 
nendest toodetud valmististe või toodete 
kasutamisest tulenevate ohtudega ohutul ja 
tõhusal viisil. Samuti tuleks kaaluda 
võimalust pakkuda lisateavet veebilehtede 
kaudu, et vastata tarbijate õigusele olla 
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teavitatud toodetest, mida nad kasutavad.

Or. en

Justification

Slightly revised formulation of amendment 9 in draft report.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-

Schoepges

Muudatusettepanek 144
Põhjendus 41 a (uus)

41a) Riskikommunikatsioon on oluline osa 
inimeste teavitamisest ja nõustamisest 
potentsiaalsete riskide juhtimisel ning 
ainete või valmististe ohutul ja tõhusal 
kasutamisel. Riskikommunikatsioon 
eeldab, et tootja mõistab kasutajate 
teabevajadusi ning edastab seejärel selle 
teabe, nõuanded ja abi, et toetada 
tarbijapoolset aine või valmistise ohutut 
kasutamist. Tuleb välja töötada asjaomane 
riskipõhine kommunikatsioonisüsteem, 
sealhulgas täiendava teabe andmine 
näiteks kodulehtede ja 
koolituskampaaniate kaudu, et tarbijad 
saaksid teostada oma õigust saada teavet 
nende poolt kasutatavate ainete ja 
valmististe kohta. See parandab veelgi 
ainete ja valmististe ohutut kasutamist ja 
usaldusväärsust. Selline süsteem on vajalik 
tarbijaorganisatsioonidele raamistiku 
loomisel, mis REACHi kaudu tegeleb 
tarbijate tõeliste muredega, ning tööstusele 
tarbijate usalduse võitmisel kemikaale 
sisaldavate ainete ja valmististe 
kasutamisel.

Or. en

Justification

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

Linked to amendments to recitals 69 and 70 and article 73-2i a.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-

Schoepges

Muudatusettepanek 145
Põhjendus 42

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

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

Or. en

Justification

Linked to the amendments to recitals 16, 41 and 43.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-

Schoepges

Muudatusettepanek 146
Põhjendus 43

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

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

juhtima riske, mis tulenevad nendepoolsest 
aine kasutusest ning esitama teavet nende 
ohutu kasutamise kohta teistele 
turustusahelas tegutsejaile kuni 
lõppkasutajani – tarbijani.

Or. en

Justification

Linked to the amendment to recitals 16, 41 and 42.

Muudatusettepaneku esitaja(d):John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 147
Põhjendus 44

44) Et tootmisahela järgmise etapi 
kasutajatel oleks võimalk oma kohustusi 
täita, tuleb üksikasjalikult kirjeldada ka 
kemikaaliohutuse hindamise teostamise 
nõudeid.

44) Et tootmisahela järgmise etapi 
kasutajatel oleks võimalik oma kohustusi 
täita, tuleb üksikasjalikult kirjeldada ka 
kemikaaliohutuse hindamise teostamise 
nõudeid. Tootmisahela järgmise etapi 
kasutaja teavitab kemikaaliohutuse 
hindamisel esiletõstetud riskidest aine või 
valmistise kasutajaile viisil, mis on 
turustusahelas / elutsükli antud punktis 
kõige tõhusam ja asjakohasem, ning annab 
tarbijaile nõu ohutuks kasutamiseks.

Or. en

Justification

To ensure that the most appropriate means are used (labelling, websites, Safety Data Sheet, 
etc) to communicate on risks at the most appropriate time e.g. at the time of production, 
distribution, use or disposal.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 148
Põhjendus 47

47) Kui kõnealuseid teabele esitavaid 
nõudeid rakendataks automaatselt, tuleks 
teatud aineid käsitlevate põhjalikumate

47) Kui kõnealuseid teabele esitavaid 
nõudeid rakendataks automaatselt, tuleks V–
VIII lisas käsitlevate teabenõuete täitmiseks 
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teabenõuete täitmiseks kasutada katsetes 
märkimisväärsel arvul loomi Ettevõtete 
jaoks võivad katsetamisega kaasneda 
märkimisväärsed kulutused. Seetõttu tuleb 
tagada, et sellise teabe hankimine vastaks 
reaalsele teabevajadusele. Selleks tuleb 
hindamisel nõuda liikmesriikidelt otsuste 
koostamist ja agentuurilt otsuste langetamist 
katseprogrammide osas, mida tootjad ja 
importijad kõnealuste ainete korral kasutada 
soovitavad Katsetamisettepanekute 
hindamise eest vastutab liikmesriik, kus 
toimub tootmine või kus importija on 
registreeritud.

kasutada katsetes märkimisväärsel arvul 
loomi. Ettevõtete jaoks võivad 
katsetamisega kaasneda märkimisväärsed 
kulutused. Seetõttu tuleb tagada, et sellise 
teabe hankimine vastaks reaalsele 
teabevajadusele. Selleks tuleb hindamisel 
nõuda liikmesriikidelt otsuste koostamist ja 
agentuurilt otsuste langetamist 
katseprogrammide osas, mida tootjad ja 
importijad kasutada soovitavad.
Katsetamisettepanekute hindamise eest 
vastutab liikmesriik, kus tootmine toimub
või kus importija on registreeritud.

Or. en

Justification

In order to prevent animal testing and save costs for industry, and as data from animal tests 
should only be provided if necessary for the safety assessment of a substance, testing 
proposals involving tests on vertebrate animals to fulfil the information requirements in 
Annexes V to VIII in respect of all substances should be evaluated.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 149
Põhjendus 47 a (uus)

47a) Loomkatsete vältimiseks tuleb kõik 
käesoleva määruse alusel vajaliku teabe 
saamiseks kavandatavad katsed, mis 
hõlmavad katseid selgroogsete loomadega, 
olema 90 päeva jooksul avatud 
sidusrühmadele märkuste tegemiseks. 
Pädev ametiasutus peab selliseid märkusi 
katseettepaneku läbivaatamisel ja oma 
otsuse koostamisel arvesse võtma.

Or. en

Justification

Experience from the United States High Production Volume Chemicals Programme has 
shown that such a procedure makes a significant contribution in preventing animal testing.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 150
Põhjendus 47 a (uus)

47a) Loomkatsete vältimiseks ja kulude 
kokkuhoidmiseks peaks sidusrühmadel 
olema 90-päevane periood, mille jooksul 
neil on võimalus teha märkusi selgroogsete 
loomadega tehtavaid katseid sisaldavate 
katseettepanekute osas. Pädevad asutused
peaksid nimetatud perioodi jooksul 
laekunud märkusi arvesse võtma.

Or. en

Justification

The High Production Volume (HPV) chemicals programme in the United States has proven 
the positive effect a stakeholder commenting period can have towards preventing animal tests 
and saving costs.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 151
Põhjendus 47 b (uus)

47b) Loomkatsete vältimiseks ja kulude 
kokkuhoidmiseks peaksid pädevad asutused 
selgroogsete loomadega tehtavaid katseid 
sisaldavaid katseettepanekuid kaaludes 
pöörduma Euroopa alternatiivsete 
meetodite valideerimise keskuse (ECVAM) 
poole.

Or. en

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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 152
Põhjendus 47 b (uus)
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47b) Loomkatsete vältimiseks peaks pädev 
ametiasutus registreerija(te) esitatud 
selgroogsete loomadega tehtavaid katseid 
sisaldavate katseettepanekute kohta otsuste 
tegemisel pöörduma Euroopa 
alternatiivsete meetodite valideerimise 
keskuse (ECVAM) poole.

Or. en

Justification

In view of ongoing developments in the field of alternative test methods, the competent 
authorities should consult experts with up-to-date knowledge, experience and information on 
alternative tests.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 153
Põhjendus 49

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

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

Or. de

Justification

Steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 38.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter

Muudatusettepanek 154
Põhjendus 50

50) Otsuste eelnõusid käsitlev liikmesriikide 
asutuste vaheline kollektiivleping on aluseks 
tõhusale süsteemile, mis arvestab 
subsidiaarsuse printsiipi ning säilitab samal 
ajal siseturgu. Kui üks või mitu liikmesriiki 
või agentuur otsuse eelnõuga ei nõustu, tuleb 
kohaldada tsentraliseeritud menetlust.
Agentuur peab kõnealuste menetluste 
kohaldamise järel otsused vastu võtma.

50) Agentuuri liikmesriigi komisjoni sisene 
kokkulepe otsuse projekti kohta on aluseks 
tõhusale süsteemile, mis arvestab 
subsidiaarsuse printsiipi ning säilitab samal 
ajal siseturgu. Kui üks või mitu liikmesriiki 
või agentuur otsuse eelnõuga ei nõustu, tuleb 
kohaldada tsentraliseeritud menetlust. 
Agentuur peab kõnealuste menetluste 
kohaldamise järel otsused vastu võtma.

Or. en

Justification

Revised formulation of amendment 11 of draft report.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 155
Põhjendus 52

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

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

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frédérique Ries, Chris Davies

Muudatusettepanek 156
Põhjendus 52

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

52) Inimeste tervise, eelkõige kaitsetute 
elanike ja keskkonnakaitse piisavalt kõrge 
taseme tagamiseks tuleb väga kõrge 
riskiteguriga omadustega aineid käsitleda 
ennetaval viisil ning nende jaoks luba anda 
ainult juhul, kui ettevõtted tõendavad, et 
aine kasutusest ühiskonnale tekkiv kasu 
kaalub üles selle kasutamisega seonduvad 
riskid ning sobivad alternatiivsed ained või 
tehnoloogiad puuduvad. Lube väljastav 
asutus peab sellisel juhul kontrollima 
ettevõtete taotluste alusel antud nõuete 
täitmist lubade andmise menetluse kaudu. 
Kuna load peavad tagama kõrge 
kaitsetaseme kogu siseturul, on asjakohane, 
et lube väljastavaks asutuseks on komisjon.

Or. en

Justification

Specific care attention needs to be paid to vulnerable populations in authorisation.
Furthermore, the authorisation procedure will only provide the high level of protection 
required if it replaces substances of very high concern with safer alternative substances or 
technologies wherever possible.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 157
Põhjendus 52

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

52) Inimeste tervise, eelkõige kaitsetute 
elanike ja keskkonnakaitse piisavalt kõrge 
taseme tagamiseks tuleb väga kõrge 
riskiteguriga omadustega aineid lubada
üksnes juhul, kui ettevõtted tõendavad, et 
aine kasutusest ühiskonnale tekkiv kasu 
kaalub üles oluliselt selle kasutamisega 
seonduvad riskid ning sobivad alternatiivsed 
ained või tehnoloogiad puuduvad. Lube 
väljastav asutus peab sellisel juhul 
kontrollima ettevõtete taotluste alusel antud 
nõuete täitmist lubade andmise menetluse 
kaudu. Kuna load peavad tagama kõrge 
kaitsetaseme kogu siseturul, on asjakohane, 
et lube väljastavaks asutuseks on komisjon.

Or. en

Justification

Specific care attention needs to be paid to vulnerable populations in authorisation.

The authorisation requirement will only provide the high level of protection required if it 
replaces substances of very high concern with safer alternative substances or technologies 
wherever possible. This is in line with similar Community legislation (e.g. biocides, 
hazardous substances in electrical and electronic equipment, worker's health legislation). To 
retain the alternative aim of “adequate control” of risks is to endorse continued use and 
release of substances of very high concern even when safer alternatives are available.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Muudatusettepanek 158
Põhjendus 52

52) Inimeste tervise ja keskkonnakaitse 
piisavalt kõrge taseme tagamiseks tuleb väga 
kõrge riskiteguriga omadustega aineid 

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

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

Or. en

Justification

The European Parliament has previously considered that ´protecting the health of children 
against environment-related diseases is an essential investment with a view to ensuring 
adequate human and economic development´, (Report on European Environment and Health 
Strategy A5-0193/2004 Marit Paulsen)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 159
Põhjendus 53 a (uus)

53a) Ohtliku aine lubamise oluline 
tingimus on ohutuma alternatiivi 
puudumine. Luba peab olema ajaliselt 
piiratud ning toimima stiimulina 
ohutumate alternatiivide väljatöötamisele 
ja innovatsiooni toetamisele.

Or. en

Justification

REACH should boost continuous environmental innovation by developing safer alternatives.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 160
Põhjendus 61 a (uus)

61a) Käesolev määrus peab kaasa aitama 
kemikaalidega kokkupuutumisega ja nende 
kasutamisega seotud kutsehaiguste 
ennetamisele. Euroopa liit peab 
investeerima mürgitustamismeetoditesse, et 
ravida kemikaalidega seotud kutsehaigusi.

Or. en

Justification

REACH will have to lead to a better protection of workers.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, 

Erna Hennicot-Schoepges 

Muudatusettepanek 161
Põhjendus 69

69) Agentuur on keskne üksus, mis tagab, et 
kemikaale käsitlevad õigusaktid ja otsuse 
tegemise protsessid ning nende aluseks olev 
teaduslik baas oleks kõikide huvitatud poolte 
ja avalikkuse jaoks usaldusväärsed. Seetõttu 
on oluline, et ühenduse asutused, 
liikmesriigid, laiem avalikkus ja huvitatud 
pooled agentuuri usaldaksid. Sel põhjusel on 
äärmiselt oluline tagada agentuuri 
sõltumatus, kõrge teaduslik, tehniline ja 
regulatiivne pädevus, läbipaistvus ja 
tõhusus.

69) Agentuur on keskne üksus, mis tagab, et 
kemikaale käsitlevad õigusaktid ja otsuse 
tegemise protsessid ning nende aluseks olev 
teaduslik baas oleks kõikide huvitatud poolte 
ja avalikkuse jaoks usaldusväärsed, et 
avalikkusel ja kõikidel huvitatud pooltel 
oleks usaldus nende kasutatavate keemiliste 
ainete ja valmististe ohutuse vastu. See on 
ka keskne REACHi, selle rakendamise ning 
riski alase suhtluse koordineerimisel.
Seetõttu on oluline, et ühenduse asutused, 
liikmesriigid, laiem avalikkus ja huvitatud 
pooled agentuuri usaldaksid. Sel põhjusel on 
äärmiselt oluline tagada agentuuri 
sõltumatus, kõrge teaduslik, tehniline ja 
regulatiivne pädevus, teavitusalane 
asjatundlikkus, läbipaistvus ja tõhusus.

Or. en

Justification

Linked to amendments to recitals 41a and 70 and article 73-2i a (new).
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Frédérique Ries

Muudatusettepanek 162
Põhjendus 69

69) Agentuur on keskne üksus, mis tagab, et 
kemikaale käsitlevad õigusaktid ja otsuse 
tegemise protsessid ning nende aluseks olev 
teaduslik baas oleks kõikide huvitatud poolte 
ja avalikkuse jaoks usaldusväärsed. Seetõttu 
on oluline, et ühenduse asutused, 
liikmesriigid, laiem avalikkus ja huvitatud 
pooled agentuuri usaldaksid. Sel põhjusel on 
äärmiselt oluline tagada agentuuri 
sõltumatus, kõrge teaduslik, tehniline ja 
regulatiivne pädevus, läbipaistvus ja 
tõhusus.

69) Agentuur on keskne üksus, mis tagab, et 
kemikaale käsitlevad õigusaktid ja otsuse 
tegemise protsessid ning nende aluseks olev 
teaduslik baas oleks kõikide huvitatud poolte 
ja avalikkuse jaoks usaldusväärsed, et 
avalikkusel ja kõikidel huvitatud pooltel 
oleks usaldus nende kasutatavate keemiliste 
ainete ja valmististe ohutuse vastu.
Agentuur peab mängima keskset rolli ka 
REACHi kommunikatsiooni 
koordineerimisel ja REACHi rakendamisel.
Seetõttu on oluline, et ühenduse asutused, 
liikmesriigid, laiem avalikkus ja huvitatud 
pooled agentuuri usaldaksid. Sel põhjusel on 
äärmiselt oluline tagada agentuuri 
sõltumatus, kõrge teaduslik, tehniline ja 
regulatiivne pädevus, head 
teavitamisoskused, läbipaistvus ja tõhusus.

Or. fr

Justification

Un système de communication approprié et cohérent, fondé sur l'objectivité et la pertinence 
scientifique des informations délivrées, apportera aux consommateurs les informations et 
conseils nécessaires pour leur permettre de gérer en toute sécurité et de façon efficace les 
risques liés à une substance ou à une préparation.

Lié à l'amendement au considérant 41.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frédérique Ries

Muudatusettepanek 163
Põhjendus 70

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

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

Selles osas tuleb agentuuris luua 
tippkeskus, mis tegeleb teatavate ainete ja 
valmististega seonduvate riskide ja ohtude 
alase teavitusega.

Or. fr

Justification

Il est important de prévoir la création au sein de l'Agence d'un centre spécialisé en 
communication des risques et dangers liés à une substance ou à une préparation.

Lié aux amendements aux considérant 41 et 69. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Françoise Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios 

Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Muudatusettepanek 164
Põhjendus 70

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

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

Or. en

Justification

Linked to amendments to recitals 41a and 69 and article 73-2i a.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 165
Põhjendus 73

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

volitused eelarve koostamiseks, selle 
täitmise kontrollimiseks, lõivude struktuuri 
ja suuruse kehtestamiseks, 
sisekorraeeskirjade koostamiseks, 
finantsmääruste vastuvõtmiseks ja 
tegevdirektori ametissenimetamiseks. 
Kooskõlas eesmärgiga edendada 
loomkatsete alternatiive tuleb osa sellest 
tasust suunata loomkatsete alternatiivsete 
katsemeetodite arendamisele.

Or. en

Justification

In order to achieve the objective of this Regulation to promote non-animal testing, it is 
necessary to make available more resources for the development of non-animal test methods 
that can be used to meet the information requirements of this Regulation.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Muudatusettepanek 166
Põhjendus 73

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

73) Haldusnõukogul peavad olema vajalikud 
volitused eelarve koostamiseks, selle 
täitmise kontrollimiseks, lõivude struktuuri 
ja suuruse kehtestamiseks, 
sisekorraeeskirjade koostamiseks, 
finantsmääruste vastuvõtmiseks ja 
tegevdirektori ametissenimetamiseks. 
Loomkatsete alternatiivmeetodite 
edendamise eesmärgi kohaselt tuleb 
alternatiivsete meetodite väljatöötamiseks 
tagada asjakohane rahastamine 
teadusuuringute raamprogrammist.

Or. de

Justification

Um Ersatzmethoden zu Tierversuchen zu fördern muss ein angemessener Finanzrahmen aus 
dem 7. FRP, für die Entwicklung von Ersatzmethoden, welche dazu verwendet werden können 
den Informationsanforderungen dieser Verordnung gerecht zu werden, bereit gestellt werden.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 167
Põhjendus 77 a (uus)

77a) Edendamaks loomkatsete alternatiive, 
peab agentuuril olema mandaat 
loomkatsete alternatiivsete katsemeetodite 
arendamise, valideerimise ja õigusliku 
tunnustamise poliitika väljatöötamiseks ja 
rakendamiseks ning tagamaks nende 
kasutamise intelligentses astmelises 
riskihindamises, mis vastab käesoleva 
määruse nõuetele. Selleks tuleb agentuuris 
moodustada alternatiivsete katsemeetodite 
komisjon, mis koosneb Euroopa 
alternatiivsete meetodite valideerimise 
keskuse (ECVAM), loomade heaolu 
organisatsioonide ja teiste asjaomaste 
sidusrühmade ekspertidest, tagamaks 
võimalikult laia asjakohase teadusliku ja 
tehnilise asjatundlikkuse, mis on 
ühenduses saadaval.

Or. en

Justification

The objective of this Regulation to promote non-animal testing should be included in the 
mandate and work of the Agency to ensure its effective implementation. Therefore a 
Committee should be established in the Agency consisting of relevant experts to carry out the 
tasks related to the development of alternative test methods and their application.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 168
Põhjendus 89

89) Ressursid tuleb suunata suurima 
riskiteguriga ainetele. Aine tuleb seetõttu 
kanda direktiivi 67/548/EMÜ I lisasse 
ainult juhul, kui see vastab kriteeriumitele, 
mille alusel võib seda liigitada 1., 2. või 3. 
kategooria kantserogeenseks, 
mutageenseks või reproduktiivtoksiliseks 
aineks või hingamisteid ärritavaks aineks.

89) Andmaks liikmesriikidele võimaluse 
esitada ettepanekuid aine ühtlustatud 
liigitamiseks direktiivi 67/548/EMÜ I lisas 
või direktiivi 1999/45/EÜ I lisas, peavad 
nad üksikasjalike nõuete kohaselt 
koostama toimiku. Toimik peab sätestama 
kogu ühendust hõlmavate meetmete 
põhjenduse. Agentuur peab esitama 
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Pädevatel ametiasutustel peab olema 
võimalik agentuurile ettepanekuid esitada.
Agentuur peab esitama ettepaneku suhtes 
oma arvamuse ning asjaomastel osalistel 
peab olema võimalus ettepanekut 
kommenteerida. Komisjon võtab seejärel 
vastu otsuse.

ettepaneku suhtes oma arvamuse ning 
asjaomastel osalistel peab olema võimalus 
ettepanekut kommenteerida. Komisjon võtab 
seejärel vastu otsuse.

Or. en

Justification

Restricting harmonised classification to CMR substances and to respiratory sensitisers is far 
too limited. There are many more highly relevant impacts on human health and the 
environment. Classification has proven to be very controversial, too controversial to be left to 
industry alone. Harmonised classification allows for solving conflicts without recourse to 
courts, and therefore saves resources.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frédérique Ries, Chris Davies

Muudatusettepanek 169
Põhjendus 89

89) Ressursid tuleb suunata suurima 
riskiteguriga ainetele. Aine tuleb seetõttu 
kanda direktiivi 67/548/EMÜ I lisasse ainult
juhul, kui see vastab kriteeriumitele, mille 
alusel võib seda liigitada 1., 2. või 3. 
kategooria kantserogeenseks, mutageenseks 
või reproduktiivtoksiliseks aineks või
hingamisteid ärritavaks aineks. Pädevatel 
ametiasutustel peab olema võimalik 
agentuurile ettepanekuid esitada. Agentuur 
peab esitama ettepaneku suhtes oma 
arvamuse ning asjaomastel osalistel peab 
olema võimalus ettepanekut kommenteerida. 
Komisjon võtab seejärel vastu otsuse.

89) Ressursid tuleb suunata suurima 
riskiteguriga ainetele. Aine tuleb seetõttu 
kanda direktiivi 67/548/EMÜ I lisasse juhul, 
kui see vastab kriteeriumitele, mille alusel 
võib seda liigitada 1., 2. või 3. kategooria 
kantserogeenseks, mutageenseks või 
paljunemisvõimet kahjustavaks toksiliseks 
aineks, hingamisteid ärritavaks aineks või 
kui see on autoriteetsete teadusuuringute 
põhjal tunnistatud inimeste tervisele ja 
keskkonnale ohtlikuks. Pädevatel 
ametiasutustel peab olema võimalik 
agentuurile ettepanekuid esitada. Agentuur 
peab esitama ettepaneku suhtes oma 
arvamuse ning asjaomastel osalistel peab 
olema võimalus ettepanekut kommenteerida. 
Komisjon võtab seejärel vastu otsuse.

Or. en

Justification

Many health endpoints have not at this present time been fully identified or do not have 



PE 357.816v01-00
36/89 AM\565896ET.doc

Freelance-tõlge

ET

scientific protocols to test for non-standard effect, for example many neuro-developmental 
disorders. There should always be the possibility to add a substance if it is considered to be a 
threat to human health.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 170
Põhjendus 90 a (uus)

90a) REACH peab kodanikele, töötajaile ja 
tarbijaile andma kindlustunde, et kõik 
ühenduses turule viidud tooted on ohutud 
ning puudub risk kokkupuuteks 
kemikaalidega kogustes või segudes, mis 
asetab ohtu nende tervise või keskkonna.

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja(d):Frederika Brepoels, Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 171
Põhjendus 91

91) Ühenduse kodanikel peab olema 
juurdepääs teabele kemikaalide kohta, 
millega nad võivad kokku puutuda, et neil 
oleks võimalik langetada teadlikke otsuseid 
kemikaalide kasutamise suhtes. Selle 
saavutamise läbipaistvaks vahendiks on vaba 
ja lihtsa juurdepääsu tagamine agentuuri 
andmebaasis olevatele mittesalajastele 
põhiandmetele, kaasa arvatud ohtlike 
omaduste lühikirjeldustele, 
märgistusnõuetele ja asjakohastele lubatud 
kasutust ja riskijuhtimismeetmeid 
käsitlevatele ühenduse õigusaktidele.

91) Ühenduse kodanikel peab olema 
juurdepääs teabele kemikaalide kohta, 
millega nad võivad kokku puutuda, et neil 
oleks võimalik langetada teadlikke otsuseid 
kemikaalide kasutamise suhtes. Selle 
saavutamise läbipaistvaks vahendiks on 
neile nende oma keeles (kui see on ELi 
ametlik keel) vaba ja lihtsa juurdepääsu 
tagamine agentuuri andmebaasis olevatele 
mittesalajastele põhiandmetele, kaasa 
arvatud ohtlike omaduste lühikirjeldustele, 
märgistusnõuetele ja asjakohastele lubatud 
kasutust ja riskijuhtimismeetmeid 
käsitlevatele ühenduse õigusaktidele.

Or. nl

Justification

REACH heeft ondermeer als doel de bescherming van de gezondheid van de mens en het 
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milieu. Het is enorm belangrijk dat de burger zich kan informeren over de chemische stoffen 
in een taal die voor hen begrijpbaar is.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 172
Põhjendus 91

91) Ühenduse kodanikel peab olema 
juurdepääs teabele kemikaalide kohta, 
millega nad võivad kokku puutuda, et neil 
oleks võimalik langetada teadlikke otsuseid 
kemikaalide kasutamise suhtes. Selle 
saavutamise läbipaistvaks vahendiks on vaba 
ja lihtsa juurdepääsu tagamine agentuuri 
andmebaasis olevatele mittesalajastele 
põhiandmetele, kaasa arvatud ohtlike 
omaduste lühikirjeldustele, 
märgistusnõuetele ja asjakohastele lubatud 
kasutust ja riskijuhtimismeetmeid 
käsitlevatele ühenduse õigusaktidele.

91) Ühenduse kodanikel peab olema 
juurdepääs teabele kemikaalide kohta, 
millega nad võivad kokku puutuda, et neil 
oleks võimalik langetada teadlikke otsuseid 
kemikaalide kasutamise suhtes. Selle 
saavutamise läbipaistvaks vahendiks on vaba 
ja lihtsa juurdepääsu tagamine agentuuri 
andmebaasis olevatele mittesalajastele 
põhiandmetele, kaasa arvatud ohtlike 
omaduste lühikirjeldustele, 
märgistusnõuetele ja asjakohastele lubatud 
kasutust ja riskijuhtimismeetmeid 
käsitlevatele ühenduse õigusaktidele.
Agentuurile ja liikmesriikidele tuleb 
võimaldada juurdepääs teabele kooskõlas 
direktiiviga 2003/4/EÜ ja määrusega (EÜ) 
1049/2001 keskkonnateabele avaliku 
juurdepääsu kohta ning ÜRO/EMÜ 
keskkonnateabele juurdepääsu, 
keskkonnaasjade üle otsustamises üldsuse 
osalemise ning neis asjus kohtu poole 
pöördumise konventsiooniga (“Århusi 
konventsioon”), millele Euroopa Ühendus 
on osalisena alla kirjutanud. 

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi + Chris Davies

Muudatusettepanek 173
Põhjendus 100 a (uus)

100a) Jäätmed, nagu need on määratletud 
direktiivis 75/442/EMÜ ja selle 
muudatustes, ei ole aine, valmistis ega 
toode käesoleva määruse artikli 3 
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tähenduses.

Or. xm

Justification

Chiarisce che i rifiuti non rientrano nel campo di applicazione del regolamento REACH.
(Guido Sacconi)

Waste, by definition, is excluded from REACH because it is neither a substance nor a 
preparation. (Chris Davies)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, 
Anders Wijkman, Miroslav Ouzký

Muudatusettepanek 174
Põhjendus 104 a (uus)

104a) Teostatavuse huvides jäetakse välja 
teisese toorainena või energiaallikana 
kasutatavad jäätmed ja ained. Väärtuse 
loomine teisese toorainena või 
energiaallikana kasutatavatest jäätmetest 
ja/või materjalidest (nende 
“väärtustamine”) taaskasutamisprotsessis 
aitab kaasa ELi säästliku arengu eesmärgi 
saavutamisele. REACH ei tohiks 
kehtestada nõudeid, mis võivad takistada 
ringlussevõttu ja taaskasutust ning 
suurendada selle kaudu taastumatute 
ressursside kasutamise vajadust.

Or. en

Justification

Including waste or secondary raw materials in the scope of REACH would put 
disproportionate requirements on recycling or recovery without bringing any additional 
benefit to human health or the environment. In addition, waste and materials used for 
secondary raw materials should be excluded from REACH because they are adequately 
regulated by, and would be contrary to the environmental objectives of, EC waste legislation.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Liam Aylward

Muudatusettepanek 175
I jaotise 1 peatüki artikli 1 lõige 1

1) Käesolevas määruses kehtestatakse sätted 
ainete kohta artikli 3 lõike 1 tähenduses. Kui 
nii on ette nähtud, kohaldatakse kõnealuseid 
sätteid selliste ainete tootmise, importimise, 
turuleviimise või kasutamise suhtes, mis 
esinevad puhasainena, valmististes või 
kaupades.

1) Käesolevas määruses kehtestatakse sätted 
ainete kohta artikli 3 lõike 1 tähenduses. 
Käesolevaid sätteid kohaldatakse selliste 
ainete importimise ja turuleviimise suhtes, 
mis esinevad puhasainena või valmististes, 
kui nii on ette nähtud, või kaupades, kui 
kauba kasutusotstarve näeb ette aine 
eraldumise. Artiklis 6 sätestatud eranditega 
ei kohaldata neid sätteid artikli 3 lõikes 3 
määratletud toodetele.

Or. en

Justification

More appropriate and enforceable legislation for substances manufactured but not placed on 
the market (solely exported, internal R&D, certain intermediates) the administrative burden 
for registration should be avoided to ensure the competitiveness of EU industry. Substances 
manufactured and used are controlled under appropriate Health, Safety and Environmental 
Legislation e.g. Chemical Agents for manufacturing / and IPPC Legislation. Necessary 
information for worker and environmental protection is therefore available in-house and 
ready for inspection by authorities on request.

Articles are not covered by REACH because REACH focuses on substances. However, in 
order to avoid confusion, articles as such should be expressly outside the scope of REACH, 
except for Article 6. Articles (as manufactured products) are already extensively and 
exhaustively covered by other EU legislation (such as the General Product Safety Directive 
the Product Liability Directive and workers protection legislation. In addition, substances 
that are placed on the EU market for purposes of being incorporated or included in articles 
would of course remain under the scope of REACH.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey + Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 176
I jaotise 1. peatüki artikli 1 lõige 2

2. Käesoleva määruse eesmärgiks on tagada 2. Käesoleva määruse eesmärgiks on tagada 
selliste ainete vaba ringlus siseturul 
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selliste ainete vaba ringlus siseturul. kooskõlas vastutuskohustusega.

Or. xm

Justification

In view of the considerable number of chemicals and uses which will not be covered by 
REACH provisions -including an estimated 70,000 substances produced at less than 1 tonne 
per annum - a general principle of Duty of care is needed to define the responsibility of 
industry for the safe handling and use of ALL chemicals. It is intended to apply to all 
substances (irrespective of production volume), implying that industry is expected not just to 
meet the specific obligations under REACH, but also to fulfil the basic social, economic and 
environmental responsibilities of entrepreneurship. These specific provisions will also ensure 
legal certainty for companies to fulfil their duty of care. Linked to amendment on Reictal 
20.(Corbey)

Lié à la réintroduction du devoir de prudence. Le système REACH ne traite pas de toutes les 
substances chimiques. Le nombre de substances qui sont potentiellement exclues de son 
champ d'application (parce que leur quantité est inférieure à 1 tonne) s'élève à 70 000 
environ. Par conséquent, l'impératif de la protection de la santé humaine et de 
l'environnement commande d'imposer aux fabricants de produits chimiques et à leurs 
utilisateurs en aval un devoir général de prudence impliquant de prouver la sûreté de 
l'utilisation. (Ferreira et autres)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Muudatusettepanek 177
I jaotise 1. peatüki artikli 1 lõige 3

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

3. Tootjad, importijad ja tootmisahela 
järgmise etapi kasutajad tagavad, et ained 
ei avalda inimeste tervisele ega 
keskkonnale kahjulikku mõju, andes 
vajalikku teavet ja meetmed, mida 
rakendatakse üksikjuhtumi korral ainete 
puhasainena või valmististe või toodete 
koostisel tootmisel, importimisel, turule 
viimisel või kasutamisel. Need meetmed 
põhinevad ettevaatusprintsiibil ning ainete 
valimisel tootmiseks või kasutamiseks 
valivad tootjad ja tootmisahela järgmise 
etapi kasutajad kõige ohutuma 
kättesaadava aine.
Lõikes 1 sätestatud kohustusi kohaldatakse 
määral, milles neid ei peeta ebamõistlikuks, 
kui võetakse arvesse tervise- või 
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keskkonnameetmete kasusid võrrelduna 
nende meetmete kuludega.
Tootjad, importijad ja tootmisahela 
järgmise etapi kasutajad peavad 
kemikaalide kasutamise kohta 
dokumentatsiooni, mis on vajalik seoses 
nende vastutuskohustusega. 
Dokumentatsiooni peetakse ja edastatakse 
läbipaistvalt seni, kuni ainet toodetakse, 
imporditakse, turule viiakse või 
kasutatakse.

Or. en

Justification

REACH deals only with some chemicals and some uses. Therefore it is considered important 
to place a general duty of care on all chemical manufacturers and users. This would just 
codify the voluntary commitments of the chemicals industry (e.g. responsible care 
programme).

The statement in Article 1(3) of the REACH proposal could have been made already in 
relation to the existing chemicals legislation, but REACH also introduces new elements that 
represent a shift of responsibility to the industry, in particular the requirements about data 
for existing chemicals, chemical safety reports, authorisation and the classification and 
labelling inventory. Article 1(3) is therefore correct as a statement, but it is not a duty of care 
obligation that adds anything to the other requirements in REACH.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 178
I jaotise 1. peatüki artikli 1 lõige 3

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

3. 8a) Puhasaine, valmistise või toote 
koostisosade tootjad, importijad ja 
tarneahela järgmise etapi kasutajad peavad 
tootma, importima või kasutama nimetatud 
toodet või selle turule viima viisil, mis 
tagab, et mõistlikult eeldatavates 
tingimustes ei tekitata kahju inimeste 
tervisele või keskkonnale.

Or. en
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Justification

It is a requirement and not a principle. Each and every company should be responsible for the 
products produced and placed on the market. Since in the present regulation risks are only 
determined for 10,000 out of the 100,000 phase-in substances, there should be a principle to 
ensure that sufficient care is given to assess the risks of the other substances.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Françoise Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Antonios 

Trakatellis, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer, 
Erna Hennicot-Schoepges

Muudatusettepanek 179
I jaotise 1. peatüki artikli 1 lõige 3

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

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 tavalistel või 
mõistlikult eeldatavatel 
kasutamistingimustel ei kahjusta inimeste 
tervist või keskkonda. Määruse sätteid toetab 
ettevaatuspõhimõte.

Or. en

Justification

It is consistent with the definition of “safe product” as defined in the General Product Safety 
Directive (2001/95/EC) and is necessary to define the frame and the limits to which the 
subject of this Regulation applies.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 180
I jaotise 1. peatüki artikli 1 lõige 3 (uus)

3a). Käesoleva määruse eesmärgiks on 
kõrge kaitstuse tase ning see tugineb 
põhimõtetele, et võetakse ennetavad 
meetmed, et keskkonnakahju heastatakse 
eelkõige selle tekkimiskohas ning et 
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saastaja maksab.

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten,Guido Sacconi,+ Chris Davies, Carl 
Schlyter, María Sornosa Martínez, María Isabel Salinas García

Muudatusettepanek 181
I jaotise 1. peatüki artikli 1 lõige 3 b (uus)

3a. Kõik tootjad, importijad või 
tootmisahela järgmise etapi kasutajad, kes 
teostavad või kavatsevad teostada 
toiminguid aine või valmistisega, sellist 
ainet või valmistist sisaldava valmistise või 
tootega, sealhulgas seda toota, importida ja 
kasutada, kes teavad või võisid mõistlikult 
ette näha, et need toimingud võivad 
avaldada kahjulikku mõju inimeste 
tervisele või keskkonnale, peavad 
rakendama kõiki jõupingutusi, mida neilt 
võib mõistlikult oodata, et selliseid mõjusid 
vältida, piirata või korvata.
3b. Kõik tootjad, importijad või 
tootmisahela järgmise etapi kasutajad, kes 
oma kutse- või äritegevuse raames pakuvad 
ainet või valmistist või sellist valmistist 
sisaldavat valmistist või toodet tootjale, 
importijale või tootmisahela järgmise etapi 
kasutajale, peavad, kuivõrd see on 
mõistlikult nõutav, tagama piisava 
teavitamise ja teabevahetuse, sealhulgas 
asjakohasel juhul tehnilise abi, mis on 
mõistlikult vajalik, et piirata või korvata 
kahjulikku mõju inimeste tervisele või 
keskkonnale.
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Or. en

Justification

Introduces the principle of duty of care.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 182
I jaotise 1. peatüki artikli 1 lõige 3 a (uus)

3a. Kõik tootjad, importijad või 
tootmisahela järgmise etapi kasutajad 
kasutavad nende käsutuses olevat teavet või 
teavet, mis mõistliku eelduse kohaselt on 
nende käsutuses, oma käesolevas määruses 
eespool sätestatud kohustuste täitmiseks. 
Käesolevas määruses eespool viidatud 
teabevahetus ja -edastamine peab igal 
juhul sisaldama järgmisi osi:
i) teave, mis on vajalik käesoleva määruse 
täitmiseks;

ii) aine või valmistisega või ainet või 
valmistist sisaldava tootega tehtavate 
mõistlikult eeldatavate toimingutega 
seonduvate, inimeste tervisele ja 
keskkonnale avaldatavate kahjulike mõjude 
ärahoidmise või piiramise 
miinimummeetmete kirjeldus;
iii) kõik tootjad, importijad või tootmisahela 
järgmise etapi kasutajad peavad pidama 
lõikes 1 osutatud teabe ajakohastatud 
registrit, millesse muuhulgas kantakse 
nimed, mille all aineid või valmistisi või 
aineid sisaldavaid valmistisi või tooteid 
turustatakse, ainete keemiline määratlus, 
valmististe koostis ning vajaduse korral ka 
keemiaohutuse aruanded ja muu teave, mis 
on vajalik käesoleva määruse täitmiseks.
Kõik tootjad, importijad või tootmisahela 
järgmise etapi kasutajad peavad oma 
asutamiskoha liikmesriigi pädeva 
ametiasutuse nõudmisel võimaldama sellele 
asutusele juurdepääsu oma käesoleva 
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artikli punktis iii osutatud registritele.

Or. fr

Justification

La tenue adéquate des registres au niveau des entreprises impliquées dans la chaîne de 
production et de mise sur le marché de substances chimiques est une exigence de base pour la 
mise en œuvre et la vérification de la conformité aux exigences de REACH. Cette disposition 
ne fait que rendre public les exigences de bonnes pratique et n’implique pas de coût 
supplémentaire pour l’industrie.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 183
I jaotise 1. peatüki artikli 1 lõige 3 a (uus)

3b. Käesolevast määrusest tootjaile, 
importijaile ja tootmisahela järgmise etapi 
kasutajaile tulenevad kohustused puutuvad 
kasutajate õigustatud usaldusse piisava 
teabe vastu, mis põhineb selle aja uusimatel 
teaduslikel teadmistel, mil aine, valmistis 
või toode turule viidi ning mida levitatakse 
kogu turustusahela ulatuses.
Selle põhjal astuvad tootjad, importijad ja 
tootmisahela järgmise etapi kasutajad 
vajalikud sammud, takistamaks inimeste 
tervisele või keskkonnale kahjulike ainete 
tootmist, importi, turuleviimist või 
valmististes või toodetes kasutamist. 
Tootjate ja tootmisahela järgmise etapi 
kasutajate poolt valmistatavad ja 
kasutatavad ained valitakse olemasoleva 
ohutuima valiku alusel, pidades silmas 
sellega kaasnevaid kulusid ning aine 
vajalikku toimivust.

Or. fr

Justification

Dans la mesure où la proposition REACH ne traite pas de toutes les substances chimiques 
(p.ex. substances en dessous de 1 tonne par an), le principe de précaution s’applique tant 
pour pallier le manque d’informations que pour prévoir des mesures de réduction des risques.
Le principe de précaution garantit que le fabricant de substances chimiques produise et mette 
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à disposition des informations de sécurité de base pour toutes les substances chimiques 
utilisées, indépendamment du fait qu’elles soient enregistrées ou non. Cette formulation 
codifierait les engagements volontaires de l’industrie chimique.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 184
I jaotise 1. peatüki artikli 1 lõige 3 a (uus)

3a. Tootjad, importijad ja tootmisahela 
järgmise etapi kasutajad peavad tagama 
teabe kogumise ja vajalike abinõude 
tarvitusele võtmise, vältimaks inimeste 
tervise või keskkonna kahjustamist ainete 
tootmise, importimise, turule viimise või 
kasutamise tõttu kas puhtalt, preparaatides 
või toodetes mõistlikult eeldatava kasutuse 
ja tingimuste puhul.
3b. Tootjad, importijad ja tootmisahela 
järgmise etapi kasutajad peavad 
dokumentatsiooni, mis on vajalik lõike 3a 
järgimiseks. See dokumentatsioon 
muudetakse pädevatele asutustele ja 
agentuurile nende nõudmisel 
kättesaadavaks.

Or. en

Justification

REACH does not deal with all chemicals. Up to 70,000 chemicals are potentially excluded 
from REACH (those below 1 tonne). It is important for the protection of human health and the 
environment to place a general Duty of Care on chemical manufacturers and downstream 
users to document safe use. This had been foreseen in the White Paper and in the draft 
submitted to the internet consultation, and was supported by Council and Parliament.
However, in REACH, the Duty of Care has been downgraded from a legal obligation to an 
unenforceable principle. This amendment seeks to restore the legally binding provision.

Muudatusettepaneku esitaja(d):María Sornosa Martínez, María Isabel Salinas García, Inés 
Ayala Sender

Muudatusettepanek 185
I jaotise 1. peatüki artikli 1 lõige 3 a (uus)

3a) Käesoleva määruse sätete rakendamine 
ja toimimine ei tohi mitte mingil juhul 
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suurendada väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete bürokraatia- ja halduskoormust.

Or. es

Justification

Es necesario reducir al mínimo el incremento de la carga burocrática para las PYME por la 
aplicación de las disposiciones del presente Reglamento.

Muudatusettepaneku esitaja(d):María Sornosa Martínez, María Isabel Salinas García, Inés 
Ayala Sender

Muudatusettepanek 186
I jaotise 1. peatüki artikli 1 lõige 3 b (uus)

3b) Käesoleva määruse rakendamisel 
kehtestab Euroopa Liit mehhanismid 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele abi ja toetuse andmiseks.

Or. es

Justification

En aras de facilitar la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, 
y dada la complejidad del mismo, es necesario prever mecanismos de ayuda y apoyo a las 
PYMES para su puesta en marcha.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 187
I jaotise 1. peatüki artikkel 1 a (uus)

Artikkel 1 a (uus)
Vastutuskohustus

1. Kõik tootjad, importijad või tootmisahela 
järgmise etapi kasutajad, kes teostavad või 
kavatsevad teostada toiminguid aine või 
valmistisega, sellist ainet või valmistist 
sisaldava valmistise või tootega, sealhulgas 
seda toota, importida ja kasutada, kes 
teavad või võisid mõistlikult ette näha, et 
need toimingud võivad avaldada kahjulikku 
mõju inimeste tervisele või keskkonnale, 
peavad rakendama kõiki jõupingutusi, et 
vältida tervisele ja keskkonnale kahjulikke 
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mõjusid.
2. Kõik tootjad, importijad või tootmisahela 
järgmise etapi kasutajad, kes pakuvad ainet 
või valmistist või sellist valmistist sisaldavat 
valmistist või toodet tootjale, importijale või 
tootmisahela järgmise etapi kasutajale, 
peavad tagama piisava teavitamise ja 
teabevahetuse, sealhulgas asjakohasel 
juhul tehnilise abi, et vältida kahjulikku 
mõju inimeste tervisele või keskkonnale
3. Dokumentatsioon:
a) Kõik tootjad, importijad ja tootmisahela 
järgmise etapi kasutajad kasutavad teavet, 
mis on nende käsutuses või millest võib 
mõistlikult eeldada, et see on nende 
käsutuses, et täita lõikest 2 tulenevaid 
teabenõudeid.
Selles suhtes hõlmab lõikes 2 osutatud 
teabevahetus ja kommunikatsioon igal 
juhul järgmisi andmeid:
i) andmed, mis on mõistlikult vajalikud, 
võimaldamaks järgida käesolevast 
määrusest tulenevaid kohustusi;
ii) aine või valmistisega või ainet või 
valmistist sisaldava tootega tehtavate 
mõistlikult eeldatavate toimingutega 
seonduvate, inimeste tervisele ja 
keskkonnale avaldatavate kahjulike mõjude 
ärahoidmise või piiramise 
miinimummeetmete kirjeldus.
b) Kõik tootjad, importijad ja tootmisahela 
järgmise etapi kasutajad peavad 
ajakohastatud dokumentatsiooni lõikes 1 
osutatud andmetega, mille hulgas on 
ainete, valmististe või selliseid aineid või 
valmistisi sisaldavate toodete kaubanimed, 
ainete keemilised määratlused, valmististe 
koostised, asjakohasel juhul keemiaohutuse 
aruanded ning kogu muu teave, mis on 
vajalik käesolevast määrusest tuleneva 
kohustuse täitmiseks.
c) Kõik tootjad, importijad ja tootmisahela 
järgmise etapi kasutajad võimaldavad oma 
asukoha liikmesriigi pädevatele asutustele 
nende nõudmisel juurdepääsu käesoleva 
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artikli lõikes 2 osutatud 
dokumentatsioonile.

Or. en

Justification

In view of the considerable number of chemicals and uses which will not be covered by 
REACH provisions -including an estimated 70,000 substances produced at less than 1 tonne 
per annum - a general principle of Duty of care is needed to define the responsibility of 
industry for the safe handling and use of ALL chemicals. It is intended to apply to all 
substances (irrespective of production volume), implying that industry is expected not just to 
meet the specific obligations under REACH, but also to fulfil the basic social, economic and 
environmental responsibilities of entrepreneurship. These specific provisions will also ensure 
legal certainty for companies to fulfil their duty of care.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Liam Aylward

Muudatusettepanek 188
I jaotise 1. peatüki artikli 2 lõike 1 punkt c

1. Käesolevat määrust ei kohaldata 
järgmistele ainetele:

1. Käesolevat määrust ei kohaldata 
järgmistele ainetele:

c) isoleerimata vaheained. c) vaheained

Or. en

Justification

All intermediates should be exempt from the scope of REACH. Intermediates are 
manufactured for industrial use only and there is specific legislation dealing with the 
environmental and public and worker health aspects of their manufacture and control:

• Council Directive 98/24/EC of 7 April 1998 on the protection of the health and safety 
of workers from the risks related to chemical agents at work (fourteenth individual 
Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC); 

• Directive 96/82/EC on the control of major accident hazards involving dangerous
substances;

• International/EC regulations concerning the transport of dangerous goods.

Linked to amendments to articles 14, 15, 16 and 18 by the same author.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 189
I jaotise 1. peatüki artikli 2 lõike 1 punktid c a ja c b (uued)

ca) jäätmed, nagu need on määratletud 
direktiivides 75/442/EMÜ ja 91/689/EMÜ;

cb) toit ja loomasööt, nagu need on 
määratletud määruses (EÜ) nr 178/2002.

Or. en

Justification

Much waste is important raw material for several industries. The inclusion of waste in 
REACH could represent a serious threat to the recycling sector.
Also food and feed should be excluded from REACH as their safety is already ensured by 
existing Community legislation.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato

Muudatusettepanek 190
I jaotise 1. peatüki artikli 2 lõike 1 punkt c a (uus)

ca) ained, mida kasutatakse toote- ja 
tootmisalaseks teadus- ja 
arendustegevuseks kõikides turustusahela 
etappides.

Or. en

Justification

Producers and importers are currently not required to register substances used for R&D.
This should be extended to include downstream users of substances.
Scientific research and development should be totally excluded from REACH throughout the 
proposal and at all levels of the supply chain in the interest of promoting innovation 
throughout Europe.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato

Muudatusettepanek 191
I jaotise 1. peatüki artikli 2 lõike 1 punkt c b (uus)

cb) ained, mida kasutatakse puhasainena 
või valmistises või tootes ja mille 
keskkonna- või inimtervise aspektid on 
hõlmatud Ic lisas loetletud õigusaktides;

Or. en

Justification

In order to reduce the burden of double procedures and double reporting, the scope of 
REACH has to be clearly separated from regulatory areas that are already sufficiently and 
adequately covered by specific Community legislation. Only the uses and impacts on human 
health and the environment that are adequately covered by the other Community legislation, 
should be exempt from the overall scope of REACH.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Philippe Busquin + Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, 
Miroslav Mikolášik, Péter Olajos, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-

Schoepges

Muudatusettepanek 192
I jaotise 1. peatüki artikli 2 lõike 1 punkt c a (uus)

ca) ringlussevõtuks mõeldud jäätmed, nagu 
need on määratletud direktiivi 91/156/EMÜ 
IIB lisas;

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja(d):Boguslaw Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, 
Anders Wijkman, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, 

Miroslav Ouzký + Horst Schnellhardt + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
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Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Muudatusettepanek 193
I jaotise 1. peatüki artikli 2 lõike 1 punkt c a (uus)

ca) ained, valmistised või tooted, mis 
nõukogu 18. märtsi 1991. aasta direktiivi 
91/156/EMÜ1, millega muudetakse 
jäätmeid käsitlevat direktiivi 75/442/EMÜ, 
kohaselt on jäätmed või mis nõukogu 18. 
märtsi 1991. aasta direktiivi 91/156/EMÜ 
artikli 3 lõike 1 punkti b kohaselt on 
jäätmetest saadud teisene tooraine 
taaskasutustoiminguteks või 
energiaallikaks.
1EÜT L 78, 26.03.91, lk 32.

Or. xm

Justification

Including waste or secondary raw materials in the scope of REACH would put 
disproportionate requirements on recycling or recovery without bringing any additional 
benefit to human health or the environment. In addition, waste and materials used for 
secondary raw materials should be excluded from REACH because they are adequately 
regulated by, and would be contrary to the environmental objectives of, EC waste legislation.
(Sonik and others)

Waste and materials used as secondary raw materials or as a source of energy in recovery 
operations as defined in the Waste Framework Directive or according to European Standards 
should be excluded from the scope of REACH because they are adequately covered by the 
community legislation on waste.

Furthermore, the risks to human health and the environment from the recovery processes as 
defined in Annex IIA from the Waste Framework Directive are adequately controlled under 
Council Directive 1996/61 on Integrated Pollution Prevention and Control that requires 
those installations to obtain an operating permit. Directive 91/156/EEC introduces the 
concept of “secondary raw materials extracted from waste.(Foglietta and others + 
Schnellhardt)

Evitare di legiferare due volte sullo stesso argomento e di disincentivare il riciclaggio e il 
recupero. La normativa settoriale sui rifiuti è in linea con le disposizioni del REACH in 
termini di salute delle persone e protezione dell’ambiente. Inoltre, i rifiuti sono esentati dall’ 
autorizzazione e dalla restrizione ma non dalla registrazione. Non vi è necessità di una 
registrazione dei rifiuti, che dovrebbero essere esentati dall’intero campo di applicazione del 
REACH. Allo stesso modo le materie prime secondarie sono già regolate dalla direttiva 
91/156/CEE. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli 
articoli contenuti nel Titolo I: Questioni generali.(Vernola e altri)
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Muudatusettepaneku esitaja(d):Boguslaw Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, 
Anders Wijkman, Miroslav Ouzký

Muudatusettepanek 194
I jaotise 1. peatüki artikli 2 lõike 1 punkt c a (uus)

ca) ained, mis jäävad ringlussevõetud 
valmististe või toodete abil toodetud 
valmististesse ja toodetesse;

Or. en

Justification

Imposing the REACH requirements on recycled paper would jeopardize the EC’s efforts to 
increase paper recycling. In addition, substances remaining in recycled paper (after being 
recycled) originate from virgin paper production and converting. Hence these substances 
have already been subject to the REACH requirements during the first production/converting 
operation and have been assessed for use in paper production and converting. It would create 
an unnecessary workload to analyse, register, assess and notify these substances again for a 
virtually similar use.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Dagmar Roth-Behrendt + Anne Laperrouze 

Muudatusettepanek 195
I jaotise 1. peatüki artikli 2 lõike 1 punkt c a (uus)

ca) ained, valmistised või tooted, mis 
direktiivi 75/442/EÜ määratluse kohaselt 
on jäätmed;

Or. xm

Justification

Waste should be excluded from the scope of REACH as it is already covered by specific 
pieces of Community legislation. This does not, however, remove the requirement for a 
manufacturer or importer of a substance to consider the waste stage in the chemical safety 
assessment (see amendment 4 on Annex I, paragraph 0.2). (Dagmar Roth-Behrendt)

Eviter la double législation. La législation sectorielle sur les déchets est adaptée aux 
dispositions REACH en termes de santé humaine et de protection de l’environnement. Par 
ailleurs, les déchets sont exemptés d’autorisation et de restrictions, mais pas 
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d’enregistrement. L’enregistrement des déchets est inutile, et ces derniers ne devraient pas 
être inclus dans le champ d’application global de REACH. (Anne Laperrouze)

Muudatusettepanelu esitaja(d): Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 196
I jaotise 1. peatüki artikli 2 lõike 1 punkt c a (uus)

ca) ained, mis nõukogu direktiivi 
75/442/EMÜ tähenduses liigitatakse 
jäätmeteks;
cb) ained, mida toodetakse või imporditakse 
alla 10 tonni aastas tootja või importija 
kohta.

Or. de

Justification

1. Doppelte Rechtsvorschriften sind zu vermeiden. Die spezifische Abfallverordnung ist für 
die REACH-Bestimmungen in Bezug auf den Schutz der menschlichen Gesundheit und der 
Umwelt angemessen. Abfälle sollten daher aus dem ganzen REACH-System ausgeklammert 
werden.

2. Stoffe in Mengenschwellen unter 10 t/a können vollständig von den Anforderungen von 
REACH ausgeschlossen werden, dies führt zu einer Entlastung von KMU und zu einer 
Konzentration der Regelungen auf die erheblichen Stoffströme.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 197
I jaotise 1. peatüki artikli 2 lõike 1 punkt c a (uus)

ca) looduslikult esinevad toorained, mida 
avalikult ei turustata ja mida kasutatakse 
üksnes direktiivi 96/61/EÜ 
kohaldamisalasse jäävate paigaldiste 
kutsealastes rakendustes;

Or. de
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Justification

Organische und anorganische Primärrohstoffe enthalten in ihrer natürlichen Form CMR-
Stoffe. Diese hoch variablen Materialen werden ausschließlich von professionellen 
Anwendungen in der Produktion von Stoffen oder Zubereitungen eingesetzt. Überdies werden 
diese Anlagen durch die IVU-Gesetzgebung (Richtlinie 96/61/EG) geregelt als auch durch die 
relevante EU-Gesetzgebung in den Bereichen Arbeitsschutz und Umwelt. Bedenken, die mit 
der Verwendung natürlicher Primärrohstoffe verbunden sind, sind daher bereits ausreichend 
von der existierenden Gesetzgebung abgedeckt.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 198
I jaotise 1. peatüki artikli 2 lõike 1 punkt c a (uus)

ca) ainete ja valmististe raudtee-, maantee-, 
siseveeteede-, mere- või õhutransport;

Or. en

Justification

There is already a significant amount of transport legislation and this should not be 
duplicated by REACH. It was never the aim of REACH to change any rules in the transport 
sector - accordingly it should be excluded for reasons of clarity.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Robert Sturdy

Muudatusettepanek 199
I jaotise 1. peatüki artikli 2 lõike 1 punkt c a (uus)

ca) lõplikuks kõrvaldamiseks mõeldud 
jäätmed, nagu need on määratletud 
direktiivi 91/156/EMÜ IIA lisas;

Or. en

Justification

Inclusion of secondary raw materials in the scope of REACH would discourage recycling of 
some metals alloys. REACH should make it clear that materials defined as waste should be 
outside of the scope of REACH. This would also ensure there would not be a duplication of 
effort on waste legislation.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 200
I jaotise 1. peatüki artikli 2 lõike 1 punktid c a, c b, c c ja c d (uued)

ca) toit ja loomasööt kooskõlas määrusega 
(EÜ) nr 178/2002;
cb) lisaained kooskõlas direktiiviga 
89/107/EMÜ;
cc) lõhna- ja maitseained kooskõlas 
direktiiviga 88/388/EMÜ;
ca) loomasööda lisaained kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 1831/2003.

Or. de

Justification

Mit der Aufnahme dieser Ausnahme vom Anwendungsbereich von REACH könnten die 
Ausnahmen und Freistellungen in den Kapiteln "Registrierung und Zulassung" ersatzlos 
gestrichen werden.

Muudatusettepanelu esitaja(d): Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 201
I jaotise 1. peatüki artikli 2 lõike 1 punkt c a (uus)

ca) ained, mida kasutatakse reageerimiseks 
ettenägematutele probleemidele, mille 
tulemusena halveneks kvaliteet või 
lõpetataks tootmine, järgmistel tingimustel: 
i) olukorra kiireloomulisuse tõttu ei ole 
eelnev registreerimine võimalik ning
ii) registreerimine toimub hiljem, kui aine 
kasutamist tõenäoliselt korratakse, ja
iii) ettenägematu kasutus vastab 
olemasolevatele töötajate ohutuse alastele 
õigusaktidele.

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja(d):Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, 
Erna Hennicot-Schoepges + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 

Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + Anne 
Laperrouze

Muudatusettepanek 202
I jaotise 1. peatüki artikli 2 lõige 1 a (uus)

1a) Käesolevat määrust ei kohaldata 
ulatuses, milles ainet kasutatakse:
– inim- või veterinaarravimites nõukogu 
määruse (EMÜ) nr 2309//931, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 
726/2004, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2001/82/EÜ2 ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2001/83/EÜ kohaldamisalas;
– toiduainetes määruse 178/2002/EÜ ja 
nõukogu 22. juuni 1988. aasta direktiivi 
88/388/EMÜ – toiduainetes kasutatavaid 
lõhna- ja maitseaineid ning nende 
tootmiseks vajalikke lähtematerjale 
käsitlevate liikmesriikide seaduste 
ühtlustamise kohta – kohaldamisalas, 
sealhulgas lisaainetes nõukogu direktiivi 
89/107/EMÜ kohaldamisalas ning lõhna-
ja maitseainetes, nagu määratletud 
komisjoni otsuses 1999/217/EÜ, selle 
otsuse kohaldamisalas. 
– söötades nõukogu määruse 1831/2003 
kohaldamisalas, sealhulgas lisaainetes 
nõukogu direktiivi 70/524/EMÜ 
kohaldamisalas;
– loomasöötades nõukogu direktiivi 
82/471/EMÜ4 kohaldamisalas;
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– meditsiiniseadmetes;
– toiduainetega kokkupuutuvates 
materjalides nõukogu direktiivi 
89/109/EMÜ kohaldamisalas;
– taimekaitsevahendites nõukogu direktiivi 
91/414/EMÜ kohaldamisalas;
– biotsiidides nõukogu direktiivi 98/8/EÜ 
kohaldamisalas.
1 EÜT L 214, 24.08.93, lk 1.
2EÜT L 311, 28.11.01, lk 1.
3 EÜT L 311, 28.11.01, lk 67.
4EÜT L 213, 21.07.82, lk 8.

Or. xm

Justification

For reasons of simplification and consolidation, one provision should list all the exemptions 
from the scope. These exemptions are mostly spread in the text (see Articles 4, 8 and 53) and 
partly closely linked to exempted provisions (for example, a foodstuff is a preparation made 
of food ingredients and food additives. Food additives are exempted from Registration, but 
not food ingredients or processing aids. There is no reason to apply different rules to them).

Linked to amendments to articles 4, 8 and 53-5. (Oomen-Ruijten and others + Anne 
Laperrouze)

Le sostanze regolamentate già dalle rispettive normative verticali, opportunamente integrate, 
devono essere escluse dal campo di applicazione del REACH. Il presente emendamento è 
collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo I: Questioni 
generali. (Vernola e altri)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Martin Callanan

Muudatusettepanek 203
I jaotise 1. peatüki artikli 2 lõiked 1 a, 1 b, 1 c (uued)

1a. II, III, V ja VI jaotise sätteid ei 
kohaldata ulatuses, milles ainet toodetakse 
või imporditakse kasutamiseks järgmistes 
lõpptoodetes, või ulatuses, milles ainet 
nendes kasutatakse:
a) inim- või veterinaarravimid määruse 
(EÜ) nr 726/2004, direktiivi 2001/82/EÜ ja 
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direktiivi 2001/83/EÜ kohaldamisalas;
b) toit, nagu see on määratletud määruses 
(EÜ) nr 178/2002, sealhulgas:
i) toidu lisaained direktiivi 89/107/EMÜ 
kohaldamisalas;
ii) toidu lõhna- ja maitseained komisjoni 
otsuse 1999/217/EÜ kohaldamisalas;
c) loomasööt, sealhulgas
i) söötade lisaained määruse (EÜ) nr 
1831/2003 loomasöötades kasutatavate 
söödalisandite kohta kohaldamisalas ning
ii) loomasööt direktiivi 82/471/EMÜ 
kohaldamisalas;
d) toiduga kokkupuutuvad materjalid 
määruse (EÜ) nr 2004/1935 
kohaldamisalas;
e) kosmeetikatooted direktiivi 76/768/EMÜ 
kohaldamisalas;
f) meditsiiniseadmed direktiivide 
90/358/EMÜ, 93/42/EMÜ või 98/79/EMÜ 
kohaldamisalas;
g) taimekaitsevahendid direktiivi 
91/414/EMÜ kohaldamisalas;
h) biotsiidid nõukogu direktiivi 98/8/EÜ 
kohaldamisalas.
1b. VII jaotise sätteid ei kohaldata ainete 
lõikes 2a (uus) sätestatud kasutuse korral 
ja lisaks järgmise kasutuse korral:
a) kohapealsetes isoleeritud vaheainetes või 
transporditavates isoleeritud vaheainetes 
kasutamine;
b) direktiiviga 98/70/EÜ hõlmatud 
mootorikütustena kasutamine;
c) mineraalõlitoodete kasutamine kütusena 
liikuvates või paiksetes põletusseadmetes 
ning suletud süsteemides kütusena 
kasutamine.
1c. IV ja X jaotise sätteid ei kohaldata lõike 
2a punktides a–f loetletud valmististele ega 
nendes valmististes sisalduvatele ainetele.
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Or. en

Justification

A number of substances which are already regulated under other Community legislation are 
given exemptions from various requirements of REACH. For example, cosmetic products, 
food contact materials, biocidal and plant protection products, and medical devices are 
already regulated in specific Community legislation and therefore should be exempted from 
the obligation to register. At present, exemptions to various requirements are scattered 
throughout the text, and in particular:
• in Title II, Chapter 1, Article 4, paragraph 1
• in Title VII, Chapter 1, Article 53. paragraphs 5 and 6
As a result, the scope of the exemptions is difficult to determine and is sometimes unclear. The 
proposed amendment, suggested by the Committee on Industry Research and Energy, pulls all 
the exemptions together in one place, under a new Title I, Chapter I, Article 2. This 
consolidation and clarification:
• avoids unnecessary administration by ensuring that REACH does not duplicate existing 

legislation;
• improves workability by making it easier for a manufacturer or importer to determine 

what is covered and avoids possible confusion and errors.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 204
I jaotise 1. peatüki artikli 2 lõiked 1 a, 1 b (uued)

1a. Käesoleva määruse jaotiste sätteid, mis 
puudutavad registreerimist, hindamist, 
andmete ühiskasutust, teavet 
turustusahelas, tootmisahela järgmise etapi 
kasutajaid ning lubade andmist, ei 
kohaldata ulatuses, milles ainet 
kasutatakse järgmistes toodetes või 
järgmiste toodetena:
a) inim- ja veterinaarravimid määruse 
(EMÜ) nr 2309/93, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2001/82/EÜ ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2001/83/EÜ kohaldamisalas;
b) toit, nagu see on määratletud määruses 
(EÜ) nr 178/2002, sealhulgas:
– toidu lisaained direktiivi 89/107/EMÜ 
kohaldamisalas;
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– toidu lõhna- ja maitseained komisjoni 
otsuse 1999/217/EÜ kohaldamisalas;
c) loomasööt, sealhulgas:
– söötade lisaained määruse (EÜ) nr 
1831/2003 loomasöötades kasutatavate 
söödalisandite kohta kohaldamisalas ning
– loomasöödad direktiivi 82/471/EÜ 
kohaldamisalas;
d) taimekaitsevahendid direktiivi 91/414 
kohaldamisalas;
e) biotsiidid direktiivi 98/8/EÜ 
kohaldamisalas;
f) meditsiiniseadmed direktiivide 
90/385/EMÜ, 93/42/EMÜ või 98/79/EMÜ 
kohaldamisalas;
g) toiduga kokkupuutuvad materjalid 
määruse 2004/1935/EÜ kohaldamisalas.
1b. Käesolevat määrust kohaldatakse, ilma 
et see piiraks tööruume puudutavaid 
ühenduse õigusakte.

Or. en

Justification

All exemptions from the scope of the Regulation should be collected in Article 2 so that 
enterprises who will not have to apply REACH do not have to study the whole proposal but 
will quickly be able to decide whether they have any obligations.

In order to avoid duplication of work for enterprises and authorities, all those substances 
used in products governed by specific Community legislation (such as pesticides, medical 
devices and food contact materials) should be exempt from the scope of the titles on 
Registration, Evaluation, Authorisation, Information in the supply chain and Downstream 
user obligations .

Instead of reference to some of the individual relevant directives on workplace legislation, it 
is appropriate to ensure with a general reference that all existing legislation in this field 
prevails.

Muudatusettepanelu esitaja(d): Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 205
I jaotise 1. peatüki artikli 2 lõige 2
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2. Käesolevat määrust kohaldatakse, ilma 
et see piiraks järgmiste õigusaktide 
kohaldamist:

välja jäetud

a) nõukogu direktiiv 89/391/EMÜ;

b) direktiiv 90/394/EMÜ;
c) nõukogu direktiiv 98/24/EÜ;
d) ühenduse õigusaktid ohtlike ainete ja 
ohtlikke aineid sisaldavate valmististe veo 
kohta raudteedel, maanteedel, 
siseveeteedel, merel või õhus.

Or. de

Justification

Soll sicherstellen, dass nicht zwei Vorschriften (Arbeitsschutz- bzw. Transportrecht) parallel 
anzuwenden sind. Der Verordnungsvorschlag fordert die gleichzeitige Anwendung auf 
denselben Tatbestand.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 206
I jaotise 1. peatüki artikli 2 lõike 2 punkt d

d) ühenduse õigusaktid ohtlike ainete ja 
ohtlikke aineid sisaldavate valmististe veo 
kohta raudteedel, maanteedel, 
siseveeteedel, merel või õhus.

välja jäetud

Or. en

Justification

Consequence of amendment on Article 2, paragraph 1, point (ca) new.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 207
I jaotise 1. peatüki artikli 2 lõike 2 punkt d a (uus)

da) ühenduse keskkonnaalased õigusaktid.
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Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja(d):Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, 

Erna Hennicot-Schoepges + Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 208
I jaotise 1. peatüki artikli 2 lõige 2 a (uus)

2a. Muud ained kui artikli 2 alusel 
käesoleva määruse kohaldamisalast välja 
jäetud ained jäetakse II, VI, VII ja VIII 
jaotiste kohaldamisalast välja, sest nende 
mõjud inimeste tervisele ja keskkonnale on 
piisavalt reguleeritud ühenduse muude 
õigusaktidega. Sel viisil välja jäetud ainete 
loetelu võib muuta komisjoni otsusega, mis 
võetakse vastu artikli 130 lõikes 3 osutatud 
korras agentuuri soovitusel või komisjoni 
algatusel.

Or. en

Justification

This general clause establishes (1) the criteria for exemption (“adequacy”, as often referred 
to in the explanatory memorandum) and (2) a mechanism for the easy adaptation of the list of 
exclusions/exemptions to these criteria (to resolve conflicts between REACH and sectorial 
legislation that could be discovered at a later stage and to take account of the evolution of 
sectorial EU legislation). This was also the approach chosen in Council Directive 92/32/EEC 
(7th amendment of the Dangerous Substances Directive).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato

Muudatusettepanek 209
I jaotise 1. peatüki artikli 2 lõige 2 a (uus)
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2a) Käesolevat määrust kohaldatakse 
kõikidele Euroopa Liitu imporditavatele 
ainetele, toodetele ja valmististele.
Käesolevat määrust kohaldatakse Euroopa 
Liidus aineid, tooteid ja valmistisi tootvate 
ettevõtete ning neid kolmandates riikides 
tootvate ja neid mis tahes kujul Euroopa 
Liitu importivate ettevõtete vahelise õiglase 
ja ausa konkurentsi alusel.
Kui käesoleva määruse kohaldamise tõttu 
muutuvad tingimused sellistele 
importainetele soodsamaks kui Euroopas 
toodetud ainetele, võtab komisjon kõik 
vajalikud meetmed võrdse kohtlemise 
taastamiseks.

Or. it

Justification

L’importazione di taluni articoli, sostanze e preparati che non sono soggetti alle regole alle 
quali sono obbligati i medesimi prodotti fabbricati nell’Unione Europea rischia di essere 
favorita dal sistema REACH così come proposto dalla Commissione. Il minore livello di 
controlli richiesto al prodotto importato lo rende meno costoso, consente di poter utilizzare 
un più ampio complesso di materie prime e non garantisce la tutela dell'ambiente e della 
salute.
Le norme UE già esistenti impongono parametri molto più severi ai produttori europei di 
sostanze chimiche. Gli importatori di articoli nell’Unione Europea devono sottostare alle 
stesse norme che si applicano ai produttori europei.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 210
I jaotise 1. peatüki artikli 2 lõige 2 a (uus)

2a) Käesolev määrus ei piira muudetud 
nõukogu direktiivis 76/768/EMÜ 
kehtestatud keeldude ja piirangute 
kohaldamist, mis puudutab: 
a) valmis kosmeetikatoodete ja nende 
koostisainete või koostisainete 
kombinatsioonide loomkatsete keeldu; ning
b) selliste kosmeetikatoodete turustamist, 
mille kõiki koostisaineid või mõnda 
koostisainet või lõplikku koostist on 
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katsetatud loomadel.
Kuivõrd käesolev määrus hõlmab ainult 
kosmeetikatoodete koostisosadena 
kasutatavaid aineid, ei ole loomkatsed 
lubatud selliste ainete käesolevas määruses 
ettenähtud hindamisteks.

Or. en

Justification

Replaces amendment 18 by the rapporteur by making it clear that the purpose is to prevent 
animal testing on cosmetics which has been banned under the 7th modification of the 
cosmetics directive to be reintroduced through REACH.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Muudatusettepanek 211
I jaotise 1. peatüki artikli 2 lõige 2 a (uus)

2a) Käesolevat määrust kohaldatakse 
kõikidele Euroopa Liitu imporditavatele 
ainetele, toodetele ja valmististele.
Käesolev määrus ei tohi ühelgi juhul 
tekitada erinevusi Euroopa Liidus 
toodetavate ainete, toodete ja valmististe 
ning kolmandates riikides toodetavate, kuid 
Euroopa Liitu imporditavate ainete, toodete 
ja valmististe kohtlemisel.
Komisjon kehtestab suunised, tagamaks 
selle reegli kohaldamise.

Or. it

Justification

Il sistema REACH cosí come proposto dalla Commissione offre un basso livello di protezione 
per la produzione europea dalla concorrenza sleale dei Paesi extra europei. Le norme UE già 
esistenti impongono parametri molto più severi ai produttori europei di sostanze chimiche.
Gli importatori di articoli nell’Unione Europea devono sottostare alle stesse norme che si 
applicano ai produttori europei. L'emendamento proposto sollecita l'istituzione di un quadro 
normativo equilibrato per i produttori europei e per quelli extra – europei.
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Muudatusettepaneku esitaja(d):Dagmar Roth-Behrendt + Chris Davies

Muudatusettepanek 212
I jaotise 1. peatüki artikli 2 lõige 2 a (uus)

2a. Käesolev määrus ei piira muudetud 
nõukogu direktiivis 76/768/EMÜ 
kehtestatud keeldude ja piirangute 
kohaldamist, mis puudutab:
a) kosmeetikatoodete lõpliku koostise või 
mõnede või kõikide nende koostisosade 
katsetamist loomadel; ning
b) selliste kosmeetikatoodete turustamist, 
mille kõiki koostisaineid või mõnda 
koostisainet või lõplikku koostist on 
katsetatud loomadel.
Kuivõrd käesolev määrus hõlmab 
kosmeetikatoodete koostisosadena 
kasutatavaid aineid, ei ole loomkatsed 
lubatud selliste ainete käesolevas määruses 
ettenähtud hindamisteks.

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, 
Anders Wijkman, Miroslav Ouzkż

Muudatusettepanek 213
I jaotise 2. peatüki artikli 3 lõige 1

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

1. Aine – looduses esinev või 
tootmisprotsessis saadud keemiline element 
ja selle ühendid, kaasa arvatud selle 
püsivuse säilitamiseks vajalikud lisaained ja 
pärast tootmisprotsessi sellesse jäävad või 
looduses esinevad ning aine osana 
ekstraheeritud lisandid, kuid välja arvatud 
lahustid, mida ainest on võimalik eraldada, 
mõjutamata seejuures aine püsivust või 
muutmata selle koostist;
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Or. en

Justification

The proposal uses a definition of substance that is based on legislation that mainly aims at 
regulating man-made chemicals. Thus, the proposal’s definition of substance exempts from its 
requirements impurities “deriving from the process used”. It should be made clear that this 
exemption extends to impurities occurring in nature.

As a practical matter, it will be extremely difficult for paper and tissue paper manufactures to 
comply with the requirements of the proposed REACH Regulation for each and every of the 
natural impurities that are co-extracted with the cellulose from wood.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 214
I jaotise 2. peatüki artikli 3 lõige 1

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

1. Aine – looduses esinev või 
tootmisprotsessis saadud keemiline element 
ja selle ühendid, kaasa arvatud selle 
püsivuse säilitamiseks vajalikud lisaained ja 
tootmisprotsessist tulenevad lisandid, kuid 
välja arvatud lahustid, mida ainest on 
võimalik eraldada mõjutamata seejuures aine 
püsivust või muutmata selle koostist; Ained 
hõlmavad tooteid, mis sisaldavad ainet 
puhasainena või valmistises, mille 
eraldumine tavalistel ja mõistlikult 
ettenähtavatel kasutamistingimustel on 
taotluslik.

Or. en

Justification

An article which intentionally releases a substance such as an ink cartridge or a fire 
extinguisher must be subject to suitable requirements. The same provisions should apply to 
these substances regardless of the fact that they are within a container or package and then 
released. If this is not amended this category of products will be subject to less demands than 
other articles.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-

Schoepges, Philippe Busquin + Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 215
I jaotise 2. peatüki artikli 3 lõige 2

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

2. Valmistis – kahest või enamast ainest 
koosnev segu või lahus; metallisulamid on 
eri liiki valmistised, mida tuleb hinnata 
nende konkreetsete omaduste alusel;

Or. xm

Justification

Metallic alloys are considered in current EU legislation to be “preparations” since they are 
composed of two or more substances (metals). 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. When the alloy cools down to room temperature its new crystalline structure and 
specific properties are retained.

Alloys, being preparations, do not have to be registered but the safety of the use of metals in 
alloys (by far the major use of metals) does need to be assessed. In order to determine 
correctly the potential risk when dealing with alloys, they should be evaluated on the basis of 
their own new intrinsic properties and not according to the potential dangers of the individual 
substances they are composed of. Due to this, the European Commission has been requested, 
in the directive on dangerous preparations (1999/45/EC), to investigate the need for a 
specific method of classification of alloys, taking into account their particular chemical 
properties.

Although it is acknowledged in Annex I a of the REACH proposal that alloys are “special 
preparations”, this is not specified in the legislative part of the draft text. Without the 
recognition that they are special preparations, the almost 30,000 commercial alloys would be 
evaluated incorrectly since they would be assessed according to the properties of their 
individual components. This would result in inaccurate information being passed along the 
supply chain. The development and communication of accurate information about the risks of 
substances and preparations is one of the primary objectives of the REACH proposal and is 
essential to the duty of care of producers of alloys.(Oomen-Ruijten and others)

Metallische Legierungen werden im derzeitigen REACH-Vorschlag der Kommission als 
“Zubereitungen” angesehen, da sie sich aus zwei oder mehreren Stoffen (Metallen) 
zusammensetzen. Die Einzelstoffe verschmelzen jedoch in der Legierung zu einem neuen, 
nicht mehr löslichen Kristallgitter, aus dem sie mit mechanischen Mitteln nicht mehr 
herausgelöst werden können und das völlig andere Eigenschaften als die Ausgangsstoffe hat.
Durch den Abkühlungsprozess der Legierung auf Raumtemperatur werden ihre neue Struktur 
und die spezifischen Eigenschaften dauerhaft gesichert ( Krahmer und andere)
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-

Schoepges, Philippe Busquin

Muudatusettepanek 216
I jaotise 2. peatüki artikli 3 lõige 2 a (uus)

2a. Metallisulam –makroskoopilises 
mõõtkavas homogeenne metallmaterjal, 
mis koosneb kahest või enamast elemendist, 
mis nende kombineerimisviisi tõttu ei ole 
mehaaniliselt kergesti üksteisest 
eraldatavad;

Or. en

Justification

The UN has agreed a definition of metallic alloys within the context of the Globally 
Harmonized System for Chemical Classification and Labelling (GHS) approved by the UN 
Economic and Social Council Subcommittee of Experts on the GHS in December 2002 and 
published in March 2003. This definition should be included in REACH as a new definition.
The Commission has agreed that there is a need for a Technical Guidance Document (TGD), 
to be prepared by industry in consultation with the Commission and Member Stated, for the 
assessment of "metals" i.e. metals, alloys and inorganic metal compounds. A TGD cannot be 
referred to in the legislation, but there should be a clear link between the legislation and the 
materials to which the TGD applies. Inorganic metal compounds and metals are "substances" 
as defined in article 3, but alloys are not defined.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Robert Sturdy

Muudatusettepanek 217
I jaotise 2. peatüki artikli 3 lõige 2 a (uus)

2a) Looduses esinev – looduses esinevad 
ained, mis on töötlemata, töödeldud üksnes 
käsitsi või gravitatsiooniliste või 
mehaaniliste vahendite abil või vees 
lahustamise või floteerimise teel või mida 
on vee eemaldamiseks ainult kuumutatud 
või mis on mis tahes vahendite abil õhust 
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eraldatud, ilma aine keemilise muutmiseta.

Or. en

Justification

To improve workability, REACH should also include a definition of "naturally occurring".

Muudatusettepaneku esitaja(d): Liam Aylward + Avril Doyle

Muudatusettepanek 218
I jaotise 2. peatüki artikli 3 lõige 3

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

3. Toode – aine(te)st ja/või valmistis(t)est
koosnev tehislik ese, millele antakse 
tootmise käigus konkreetne kuju, 
pinnaviimistlus või kujundus, mis on selle 
lõppkasutuse seisukohalt asjakohane;

Or. en

Justification

The Commission’s proposed definition is a significant departure from the definition the EU 
has historically applied to define an article. It is essential to reliably distinguish between 
substances/preparations and finished products, the currently proposed phrase “determining 
its end-use function to a greater degree than its chemical composition does” would create 
confusion. The amendment to the definition would better reflect what is meant in the context 
of this Regulation.

Muudatusettepanelu esitaja(d): Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Muudatusettepanek 219
I jaotise 2. peatüki artikli 3 lõige 3

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

3. Toode – ühest või mitmest ainest või 
valmistisest koosnev ese, millele antakse 
tootmise käigus konkreetne kuju, 
pinnaviimistlus või kujundus, mis määravad 
selle lõppkasutuse suuremal määral kui selle 
keemiline koostis. Rohkem kui ühest tootest 
koosnevad mitmeosalised tooted on toodete 
kogumid. Käesolevast määrusest seoses 
toodetega tulevad kohustused kehtivad 
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toodetele, kui neid müüakse eraldiseisvate 
juriidiliste isikute vahel.

Or. en

Justification

Clarity is needed on what constitutes an article, in particular as far as complex products that 
are in fact a collection of articles. The proposed clarification would ensure that measures are 
taken as early as possible in the supply chain to address the duties of REACH, and prevent 
that obligations are pushed downstream.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Frédérique Ries

Muudatusettepanek 220
I jaotise 2. peatüki artikli 3 lõige 8 a (uus)

toote tootja – füüsiline või juriidiline isik, 
kes:

– toodab ja müüb oma margitoodet;

– müüb edasi oma margitootena teise 
tarnija valmistatud toodet, kusjuures 
edasimüüjat ei loeta tootjaks, kui tootel on 
näidatud tootja mark;

– impordib ühenduse turule oma 
äritegevuse raames.

Or. en

Justification

REACH operates with definitions for producers/importers and downstream users of chemical 
substances. There is a need to include workable definitions for importers and producers of 
articles, which will also deal with the practicalities of REACH obligation for own label 
producers. In order to ensure workability the producer definition should be based on the 
wording used in existing EU directives.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 221
I jaotise 2. peatüki artikli 3 lõige 12

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

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

Or. de

Justification

Die Verwendungen müssen derart definiert werden, dass sie mit den Expositionskategorien 
zusammen ein praktikables REACH-System ermöglichen.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 222
I jaotise 2. peatüki artikli 3 lõige 13 a (uus)

13a. Kokkupuutekategooria –
kokkupuutestsenaariumide liigitus 
kategooriatesse, mis määratakse kindlaks 
ainete omaduste ja kokkupuuteandmete 
põhjal;

Or. de

Justification

Durch die Einführung von Expositionskategorien können die Pflichten für die 
nachgeschalteten Anwender erleichtert werden. Mögliche Kriterien zur Kategorisierung sind:
Zusammenfassung von Stoffanwendungen mit vergleichbarem Expositionsmuster (Höhe, 
Häufigkeit, Dauer und Expositionspfad). Mit Hilfe von Expositionskategorien lassen sich die 
Einzelanwendungen Gruppen zuordnen, für die eine standardmäßige Expositionsabschätzung 
möglich ist. Damit können auch die Bewertungen der einzelnen Phasen im Lebenszyklus des 
Produktes entbehrlich werden, da nur die tatsächliche Exposition für die Risikobewertung 
maßgeblich ist.
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Muudatusettepaneku esitaja(d):Holger Krahmer

Muudatusettepanek 223
I jaotise 2. peatüki artikli 3 lõige 13 a (uus)

13a. Kokkupuutekategooria – kasutuste 
rühma järgi liigitamine. 
Kokkupuutekategooria koosneb järgmistest 
parameetritest:

• kokkupuute liik: suu, naha, 
sissehingamise, keskkonna, suletud 
süsteemi kaudu

• kokkupuute kestus: ühekordne – harv, 
sage – pidev

• kasutajad: kutsetöötaja, lõpptarbija;

Or. de

Justification

Ohne vorgegebene und eindeutig definierte Expositionskategorien wird es für die 
nachgeschalteten Anwender von Chemikalien keine Rechts- und Planungssicherheit geben. Es 
sollte deshalb in der Verordnung einen Katalog mit branchenübergreifenden 
Expositionskategorien geben, der alle Verwendungszwecke abdeckt. Dies würde nicht nur die 
Praktikabilität des Systems erhöhen, sondern auch den nachgeschalteten Anwendern 
Rechtssicherheit gewähren sowie die Probleme des Know-how-Schutzes weitestgehend lösen.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 224
I jaotise 2. peatüki artikli 3 lõike 14 sissejuhatav osa

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

14. Vaheaine – aine, mida toodetakse ja 
kasutatakse üksnes keemiliseks töötlemiseks 
ning tarbitakse keemilises töötlemises 
eesmärgiga muuta see mõneks teiseks aineks 
(edaspidi “süntees”) kas selle tootja või 
teiste keemiatootjate poolt, kes vaheainet 
selleks ostavad. Vaheainena kasutatava 
aine mahule kohaldatakse IV jaotise sätteid 
ning teisteks konkreetseteks otstarveteks 
müüdavale mahule kohaldatakse II jaotise 
sätteid.



PE 357.816v01-00
74/89 AM\565896ET.doc

Freelance-tõlge

ET

Or. en

Justification

Many substances are used exclusively or predominantly as intermediates in the manufacture 
of other chemical substances or polymers. A chemical intermediate may be used within the 
same legal entity responsible for its manufacture and may also be sold to third parties as a 
raw material for conversion in their facilities. In either case, when used as a chemical 
intermediate the substance is used under good manufactural practice by the chemical industry 
under conditions to provide for human and environmental safety.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 225
I jaotise 2. peatüki artikli 3 lõike 14 punkt c

14 c) transporditav isoleeritud vaheaine on 
vaheaine, mis ei vasta isoleerimata vaheaine 
kriteeriumitele ja mida transporditakse või 
tarnitakse teistesse tegevuskohtadesse;

14 c) transporditav isoleeritud vaheaine on 
vaheaine, mis ei vasta isoleerimata vaheaine 
kriteeriumitele ja mida transporditakse või 
tarnitakse teistesse tegevuskohtadesse 
olenemata sellest, kas vaheaine 
omandiõigus läheb ühelt juriidiliselt isikule 
üle teisele või mitte;

Or. en

Justification

Articles 3.14(i) and (ii) provide definitions for on-site isolated intermediate and for 
transported isolated intermediate. Article 3.15 defines "site" as a single location, in which 
certain infrastructure and facilities are shared. Neither 3.14(ii) nor (iii) make it clear whether 
transfer of ownership of the intermediate between legal entities is allowed. If this is not the 
case, it is likely that an intermediate transferred and used within a legal entity be subject to 
Title IV whereas the same intermediate sold to another legal entity, either on the same site or 
at a distance, be subject to Title II.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Boguslaw Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, 
Anders Wijkman, Miroslav Ouzký

Muudatusettepanek 226
I jaotise 2. peatüki artikli 3 lõige 14 a (uus)

14a. Keemiliselt muutmata aine – aine, 
mille keemiline struktuur jääb endiseks ka 
keemilise protsessi läbimisel, näiteks kui 
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ainet on keemiliselt töödeldud lisandite 
eemaldamiseks;

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 227
I jaotise 2. peatüki artikli 3 lõige 19

19. Pädev ametiasutus – liikmesriikide poolt
käesolevast määrusest tulenevate kohustuste 
täitmiseks loodud asutus või asutused või 
organid;

19. Pädev ametiasutus – käesolevast 
määrusest tulenevate kohustuste täitmiseks 
loodud keskne asutus;

Or. de

Justification

Um Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt zu vermeiden, sollten alle REACH-Prozesse 
von der zentralen Chemikalienagentur durchgeführt werden.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Guido Sacconi + Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate 

Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Muudatusettepanek 228
1. jaotise 2. peatüki artikli 3 punkti 20 sissejuhatav osa

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

Järk-järgult registrisse kantav aine – aine, 
mis on alates 18. septembrist 1981 kuni 
käesoleva määruse jõustumise kuupäevani
vastanud vähemalt ühele järgmistest
kriteeriumidest:
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Or. it

Justification

L'EINECS repertoria le sostanze commercializzate alla data del 18 settembre 1981. Un 
riferimento a tale data permetterà di evitare ai produttori di dover provare che la sostanza 
era effettivamente commercializzata 15 anni prima dell'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 229
I jaotise 2. peatüki artikli 3 lõige 22

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

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

Or. en

Justification

This amendment clarifies that product and process related research and development can 
cover substances on their own, in preparations and in articles. Linked to amendments to 
article 4a, article 7 and article 34(4).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 230
I jaotise 2. peatüki artikli 3 lõige 22

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

22. Tootmisalane uurimis- ja 
arendustegevus – tootearendusega seotud 
teaduslik arendustegevus (sealhulgas 
reaalsetes tingimustes proovikatseteks 
kasutatavad valmistised ja tooted), aine 
täiendav arendamine, mille käigus 
arendatakse tootmisprotsessi ja/või 
katsetatakse aine kasutusvõimalusi 
katsetootmisel või tooteproovide abil;
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Or. it

Justification

I cambiamenti proposti specificano più chiaramente che lo sviluppo del prodotto comprende 
anche preparati ed articoli usati nei test pilota in condizioni reali.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 231
I jaotise 2. peatüki artikli 3 lõige 23

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

23. Teaduslik uurimis- ja arendustegevus –
kontrollitud tingimustes korraldatud 
teaduslikud eksperimendid, analüüsid või 
keemilised uuringud;

Or. de

Justification

Die Begrenzung auf eine Tonne schränkt die Freiheit von Wissenschaft und Forschung 
unzulässig ein.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Holger Krahmer

Muudatusettepanek 232
I jaotise 2. peatüki artikli 3 lõige 24

24. Registreerija omakasutus – aine 
tööstuslik või kutsealane kasutus 
registreerija poolt;

24. Registreerija kokkupuutekategooria –
kokkupuutekategooria, millesse kuulub 
aine tööstuslik või kutsealane kasutus 
registreerija poolt;

Or. de

Justification

Siehe Begründung zu Änderungsantrag zu Artikel 3, Nr 13a.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Muudatusettepanek 233
I jaotise 2. peatüki artikli 3 lõige 25
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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, mida 
väljendatakse aine enda koostiskemikaalide 
põhjal, otstarbekohane kasutamine 
puhasainena või valmistise koostises või 
valmistise kasutamine, (kustutus) või 
kasutus, millest vahetult järgmine 
tootmisahela järgmise etapi kasutaja on teda 
kirjalikult teavitanud, ning mida reguleerib 
asjaomasele tootmisahela järgmise etapi 
kasutajale edastatud ohutuskaart;

Or. it

Justification

La definizione di uso identificato non deve comprendere l'uso proprio, in quanto l'obbligo di 
comunicare un utilizzo specifico determina spesso il trasferimento di una strategia tecnica e 
una ingiusta esposizione alla concorrenza. Il riferimento alle proprietà intrinseche rimuove 
questo ostacolo. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli 
articoli contenuti nel Titolo I: Questioni generali.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 234
Horisontaalne muudatus

soovimatu kasutus ebasoovitatav kasutus
(Seda muudatust kohaldatakse kogu 
arutletavale seadusandliku tekstile, 
sealhulgas lisadele; muudatuse 
vastuvõtmine eeldab kogu teksti tehnilist 
kohandamist.)

Or. it

Justification

Sostituisce la nozione di "uso sconsigliato", giuridicamente poco chiara, con quella di "uso
non sostenuto". Collegata all'emendamento all'articolo 3, paragrafo 26, dello stesso autore.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 235
I jaotise 2. peatüki artikli 3 lõige 26

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

26. Ebasoovitatav kasutus – kasutamisele 
on kehtestatud piirang VIII jaotise 
tähenduses või on tehtud otsus seoses 
kokkupuuteriskiga või väljajätmine 
määratletud kasutusena. Tootja ja/või 
importija teatab tootmisahela eelmise etapi 
kasutajale sellest otsusest ja selle põhjustest 
vähemalt 18 kuud enne artikli 21 lõigetes 1 
ja 2 osutatud perioodide lõppu.

Or. it

Justification

Collega la decisione di non sostenere un uso ad un approccio basato sul rischio e non a 
fattori economici. La nuova definizione è essenziale per assicurare che tutti gli usi sicuri e 
identificati di una sostanza siano registrati.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-

Schoepges

Muudatusettepanek 236
I jaotise 2. peatüki artikli 3 lõige 26

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

26. Ebasoovitatav kasutus – tootmisahela 
järgmise etapi kasutaja poolne kasutus, mida 
registreerija põhjendatavalt ei soovita, sest 
ta peab seda ohtlikuks või majanduslikult 
ebasäästlikuks;

Or. en

Justification

The words “undesirable use” have an emotional rather than a scientific or legal connotation.
Registrants should have the right to advise against uses they consider unsafe or economically 
unsustainable but not against uses they simply do not wish to register.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 237
I jaotise peatüki 2 artikli 3 lõige 26

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

26. Soovimatu kasutus – tootmisahela 
järgmise etapi kasutaja poolne kasutus, mida 
registreerija ei soovita, esitades sellise 
kasutuse ohutuse vastu käivaid teaduslikke 
põhjendusi;

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja(d):Holger Krahmer

Muudatusettepanek 238
I jaotise 2. peatüki artikli 3 lõige 26

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

26. Soovimatu kokkupuutekategooria –
tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
kasutusele vastav kokkupuutekategooria, 
mida registreerija ei soovita;

Or. de

Justification

Siehe Begründung zu Änderungsantrag zu Artikel 3, Nr 13a.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 239
I jaotise 2. peatüki artikli 3 lõige 28

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

28. Aastas – kalendriaastas. Kui uued ained 
välja arvata ja kui ei ole teisiti sätestatud, 
arvutatakse aastased kogused kolme 
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vahetult eelneva aasta keskmise 
tootmismahu põhjal, mil tootja on tegelikult 
ainet tootnud;

Or. it

Justification

L'obiettivo è di dare flessibilità al sistema REACH tenendo conto delle fluttuazioni dei volumi 
di produzione. Inoltre, l'emendamento elimina il rischio che una società debba 
improvvisamente ottemperare a requisiti più elevati o più bassi a causa di queste fluttuazioni 
della domanda. Per le sostanze non prodotte in precedenza, si dovrebbe tener conto soltanto
dell'anno corrente.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Robert Sturdy

Muudatusettepanek 240
I jaotise 2. peatüki artikli 3 lõige 29 a (uus)

29a. Tonnaaži kokkupuute-ekvivalent 
väljendab tarbijate (mitte aine tootmise, 
valmistamise ja transpordiga seotud 
töötajate) hinnangulist kokkupuudet 
ainega ning see arvutatakse, korrutades 
aastas toodetud või imporditud aine koguse 
tonnides aastase tonnaaži protsentuaalse 
osakaaluga, mille tulemusena tarbija 
ainega kokku puutub.

Or. en

Justification

The current priority solely based upon volume cannot be considered a fair indication of 
urgency, nor of potential risk. The very large number of minerals and ores, and other 
naturally derived products will overwhelm the system during the first phase of registration.
Thus, by basing the schedule of registration strictly on the tonnage manufactured or imported 
annually, will likely result in delay of testing of man-made chemicals REACH is intended to 
cover. A definition of TEE is needed as it is in Article 21.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Robert Sturdy

Muudatusettepanek 241
I jaotise 2. peatüki artikli 3 lõige 29 a (uus)



PE 357.816v01-00
82/89 AM\565896ET.doc

Freelance-tõlge

ET

29a. jäätmed – kõik nõukogu direktiiviga 
75/442/EMÜ hõlmatud ained, valmistised 
või tooted.

Or. en

Justification

A definition of waste should be included to improve clarity.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 242
I jaotise 2. peatüki artikli 3 lõige 29 a (uus)

29a. Keemilised jäätmed – aine või 
valmistis, mis tekib keemiatööstuse 
protsessis ja millele ei ole kasulikku 
rakendust ning mis tuleb professionaalselt 
kõrvaldada reguleeritud 
jäätmekäitluspaigaldises vastavalt teiste 
õigusaktide sätetele. Keemilised jäätmed, 
nagu need on eespool määratletud, jäävad 
käesoleva määruse sätetest välja.

Or. en

Justification

In contrast to the current legislation, the REACH proposals do not provide a general 
exemption for waste. It is necessary though to clarify the status of waste in the regulation and 
a definition of waste is required.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, 

Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González + Alessandro Foglietta. Adriana 
Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Muudatusettepanek 243
I jaotise 2. peatüki artikli 3 lõige 29 a (uus)

29a. Väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtted on 6. mai 2003. aasta soovituses 
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2003/361/EÜ määratletud ettevõtted.

Or. it

Justification

Ai fini di una corretta applicazione della normativa si ritiene necessario inserire la 
definizione di Piccola e Media Impresa, in quanto destinataria particolarmente sensibile 
della procedura. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli 
articoli contenuti nel Titolo I: Questioni generali.(Vernola e altri)

Le Piccole e Medie Imprese rischiano di essere penalizzate dal sistema REACH. È opportuno 
pertanto inserire un procedimento ad hoc per tali soggetti e, conseguentemente, fornire in 
sede di definizioni una descrizione del termine che verrà utilizzato.
Il presente emendamento è collegato all'emendamento che introduce un nuovo art.35 bis.
(Foglietta e altri)

Muudatusettepaneku esitaja(d):Liam Aylward

Muudatusettepanek 244
I jaotise 2. peatüki artikli 3 lõige 29 a (uus)

29a. Madala riskitasemega/vähese 
kokkupuutega tööstuslik kasutus –
tööstuslik kasutus, mille puhul selle 
liikmesriigi pädevale ametiasutusele, mille 
territooriumil tööstuslik kasutus toimub, on 
näidatud, et see vähendab töötajate 
kokkupuudet ainetega ning ainete 
suunamist, heitmist või muud eraldamist 
keskkonda niivõrd, kui see on tehniliselt 
võimalik, ning et see ei kätke olulist riski 
töötajatele, avalikkusele või keskkonnale.

Or. en

Justification

A clear definition of low risk/low exposure industrial uses is needed to ensure that be applied 
clearly and consistently to provisions for substances of low risk/low exposure industrial usage 
in Article 57 covering the granting of authorisations. This will assist a clear and transparent 
application of the Regulation so that the authorisation of substances will be carried out based 
on risk assessment to human health and the environment.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 245
I jaotise 2. peatüki artikli 3 lõige 29 a (uus)

29a. Aineloetelu – agentuuri peetav loetelu, 
mis sisaldab andmeid iga eelregistreeritud 
aine kohta ning mille ainet ja selle kasutusi 
puudutavad jaod avaldatakse väljavõtetena 
Internetis.

Or. de

Justification

Um unnötigen Mehrfachaufwand gerade für kleine und mittlere Unternehmen zu vermeiden, 
führt die Agentur die stoffbezogenen Daten in einer Stoffliste zusammen und fordert, falls 
erforderlich, weitere Daten an.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 246
I jaotise 2. peatüki artikli 3 lõige 29 b (uus)

29b. Prioriseerimistase – üks kolmest 
tasemest, millesse iga aine 
eelregistreerimise ja registreerimise 
kontekstis liigitatakse vastavalt tema 
toksilisuse kriteeriumidele, tonnažitasemele 
ja kasutusele kooskõlas IVa lisaga ning mis 
on määrav tegur käitlemise ajaliste piiride 
määramisel riski ning nõutavate andmete 
mahu alusel.

Or. de

Justification

Um bei der Registrierung und speziell bei der Vorregistrierung eine risikogesteuerte 
Erstellung von Prioritätenlisten zu ermöglichen, werden neben der Gesamtmenge die 
Toxizität und die Exposition gemäß eines neuen Anhangs IV a bewertet.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 247
I jaotise 2. peatüki artikli 3 lõige 29 c (uus)

29c. Kasutus- ja kokkupuutekategooria –
kombineeritud liigitus vastavalt kasutusele 
(tööstuslik, ametialane ja tarbijatepoolne) 
ning kokkupuutele (absorptsiooniteed 
inimeste puhul ning teed, mille kaudu 
ained satuvad keskkonda) ning kokkupuute 
kestusele ja sagedusele vastavalt Iaa lisale.

Or. de

Justification

Um einen risikogesteuerten Ansatz statt des reinen Mengenbezugs zu ermöglichen, werden 
Verwendungs- und Expositionskategorien gemäß Anhang I aa eingeführt.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Frédérique Ries, Chris Davies

Muudatusettepanek 248
I jaotise 2. peatüki artikli 3 lõige 29 a (uus)

29a. Kaitsetud elanikud – vastuvõtlikud 
inimesed, sealhulgas vastsündinud, imikud, 
lapsed, rasedad naised, rinnaga toitvad 
emad, põdurad ja nõrgestatud 
immuunsüsteemiga inimesed, eakad, 
individuaalse geneetilise vastuvõtlikkusega 
inimesed ja teised riskirühmad.

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja(d):Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 249
I jaotise 2. peatüki artikli 3 lõige 29 a (uus)
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29a. Kaitsetud elanikud – vastuvõtlikud 
inimesed, sealhulgas vastsündinud, imikud, 
lapsed, rasedad naised, rinnaga toitvad 
emad ja eakad.

Or. en

Justification

A definition of vulnerable population is needed to ensure that susceptible populations are 
identified and that measures can be taken accordingly to reduce the risks to these 
populations. The definition is based on the high-risk sections of the population as used in the 
recent resolution of the European Parliament on the European Environment and Health 
Action Plan (Ries report).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 250
I jaotise 2. peatüki artikli 3 lõige 29 a (uus)

29a. Kokkupuude – inimeste või keskkonna 
kokkupuude ainetega nende tavalistel või 
mõistlikult eeldatavatel 
kasutamistingimustel eraldumise tõttu. 
Kokkupuute hindamisel on eelistatav 
rühmitada kokkupuude kategooriatesse, 
võttes arvesse erinevaid kasutusi ja 
nendega seonduvaid 
riskijuhtimismeetmeid. Neid kategooriaid 
võib kokkupuute nõuetekohaseks 
hindamiseks vajaduse korral liigitada 
konkreetsematesse stsenaariumidesse.

Or. en

Justification

Besides the inherent properties of a substance the use and exposure of theses substances are 
key elements for REACH. Whereas a definition of use is already given in the proposal the 
definition of exposure is missing.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 251
I jaotise 2. peatüki artikli 3 lõige 29 b (uus)

29b. Kokkupuute kategooria –
kokkupuuteviisid, mida eristatakse nende 
teekonna järgi inimeste (suu, naha, 
sissehingamise kaudu) ja keskkonna puhul 
(õhk, vesi, muld, elustik), kokkupuute 
kontrollmeetmete rakendamise suutlikkuse 
taseme järgi (tööstuslik, ametialane, 
eraviisiline) ning tõenäolise kokkupuute 
kestuse, sageduse ja ulatuse alusel, nagu 
kirjeldatud lisas 1c. 

Or. en

Justification

In order to be able to perform an exposure assessment for different uses, definitions of 
exposure categories and exposure scenarios are introduced as well. With the use of exposure 
categories and/or scenarios an exposure assessment can be simplified significantly (see 
attached working document as explanation). In order to be able to have a common 
understanding and structure for these categories (especially for SMEs), it is necessary to 
describe – at least the principles – in an Annex to REACH and not to leave it solely to a 
description in an guidance document, as intended by the Commission.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 252
I jaotise 2. peatüki artikli 3 lõige 29 c (uus)

29c. Kokkupuute stsenaarium – aine 
teatavast kasutusest tuleneva konkreetse 
kokkupuute kirjeldus.

Or. en

Justification

See justification to new point 29b by the same author.
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Muudatusettepaneku esitaja(d):Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 253
I jaotise 2. peatüki artikli 3 lõige 29 a (uus)

29a. Taimne toode – kompleksne aine, mis 
on saadud taime või selle osa füüsikalise 
protsessi, nt ekstraheerimise, 
destilleerimise, pressimise, fraktsioonimise, 
puhastamise, kontsentreerimise või 
fermentimise teel ja mille koostis on erinev 
olenevalt taime tüübist ja liigist, kasvu- ja 
saagikoristustingimustest ning kasutatavast 
töötlemismeetodist.

Or. fr

Justification

Il parait important d'introduire une définition spécifique des produits dérivés de plantes afin 
de clarifier un cadre d'exemption et assurer une sécurité légale.

Les produits issus de plantes ne sont pas des produits chimiquement comme précisé dans le 
projet de la Commission, aussi ils doivent donc être distinguées des autres substances 
couvertes dans REACH.


