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

Ettepanek võtta vastu määrus (KOM(2003)0644 – C5-0531/2003 – 2003/0531(COD))

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jonas Sjöstedt + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, 
Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 

Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate 
Sommer, Erna Hennicot-Schoepges ja Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 403
Artikli 4 lõige 1

1. Käesoleva jaotise sätteid ei kohaldata, 
kui aineid kasutatakse:

välja jäetud

a) inimestele ja loomadele mõeldud 
ravimites, mis kuuluvad määruse (EMÜ) 
nr 2309/93, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2001/82/EÜ ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2001/83/EÜ kohaldamisalasse;
b) lisandina toiduainetes, mis kuuluvad 
nõukogu direktiivi 89/107/EMÜ 
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kohaldamisalasse;
c) lõhna- ja maitseainetena toiduainetes, 
mis kuuluvad komisjoni otsuse 
1999/217/EÜ kohaldamisalasse;
d) lisandina söötades, mis kuuluvad 
nõukogu direktiivi 70/524/EMÜ 
kohaldamisalasse;
e) loomasöötades, mis kuuluvad nõukogu 
direktiivi 82/471/EMÜ kohaldamisalasse.

Or. en

Justification

There is EU legislation in place in the areas mentioned but the environmental aspects have 
not been adequately taken into account. It is therefore not acceptable to exempt these areas 
from the obligation to register (Sjöstedt).

These provisions are now included in Article 2, paragraph 1 cb (new) and annex I ba ( new) 
(Foglietta and others).

For reasons of simplification and consolidation, one provision should list all the exemptions 
from the scope. All exemptions should be contained in article 2 (see amendment to article 2).
Linked to amendments to articles 2, 8 and 53-5 (Oomen-Ruijten and others).

Consequence of new Article 2 (Roth-Behrendt).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Robert Sturdy

Muudatusettepanek 404
Artikli 4 lõike 1 punkt ea (uus)

ea) taimekaitsevahendites nõukogu 
direktiivi 91/414/EMÜ1 kohaldamisala 
piires.
1 EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1.

Or. en

Justification

To avoid double regulation of substances used in pesticides under both REACH Regulation 
and Directive 91/414/EEC, without removing plant protection products from the overall 
scope of the REACH Regulation.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer ja Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 405
<Article>Artikli 4 lõike 1 punkt ea (uus)</Article>

ea) uurimis- ja arendustegevuses, sh 
akadeemiline ja tootmisalane 
uurimistegevus.

Or. de

Justification

Research and technological development are the cornerstones of EU competitiveness. The 
overriding importance of research and technological development for Europe justifies the 
exclusion of this area from the REACH registration requirement.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 406
Artikli 4 lõike 2 punkt ca (uus)

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

Or. en

Justification

Some substances which are a result of specific recycling processes should also be exempt 
from the obligation to register provided that the enterprise performing the recycling process 
has been provided with information on the substance.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 407
Artikli 4 lõige 3

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

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

Or. en

Justification

Intermediates should not be exempted from the obligation to register.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 408
Artikkel 4a (uus)

Artikkel 4 a
Vabastus registreerimiskohustusest 

tootmisalase uurimis- ja arendustegevuse 
puhul

1. Ühenduses toodetud või tootmisalase 
uurimis- ja arendustegevuse eesmärgil 
ühendusse imporditud aine on vabastatud 
artiklites 5, 6, 15, 16 ja 19 sätestatud 
registreerimiskohustusest viieks aastaks, 
tingimusel et tootja või importija esitab 
agentuurile järgmist teavet, mis on 
agentuuri poolt vastavalt artiklile 108 
kindlaksmääratud vormis:
a) tootja või importija isikuandmed;
b) aine määratlus;
c) aine liigitus, kui seda on võimalik 
liigitada;
d) hinnanguline kogus; ja
e) tema klientide nimekiri, kui see on 
olemas.
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Sellist ainet ei tehta üldsusele 
kättesaadavaks mingil juhul ei 
puhasainena ega valmistise või toote 
koostises. Kliendi (klientide) või teatise 
esitaja töötajad käsitlevad ainet mõistlikult 
kontrollitud tingimustes. Ülejäänud 
ainekogused kogutakse lõppladustamiseks 
uuesti kokku pärast vabastamisperioodi või 
uurimistegevuse lõpus, sõltuvalt sellest, 
kumb tähtaeg on varajasem.
2. Agentuur määrab teatisele numbri ja 
teatise esitamise kuupäeva, milleks on 
teatise agentuuri laekumise kuupäev, ning 
teatab numbri ja kuupäeva viivitamata iga 
liikmesriigi, kus toodet toodetakse, 
imporditakse või tootmisalase uurimis- ja 
arendustegevuse eesmärgil kasutatakse, 
pädevale asutusele.
3. Agentuur võib pikendada viieaastast 
vabastusperioodi maksimaalselt 10 aasta 
võrra tootja või importija taotluse korral, 
kui ta saab näidata, et selline pikendamine 
on uurimis- ja arendustegevuse programmi 
seisukohast põhjendatud. Teatise esitaja 
võib esitada sellekohase negatiivse otsuse 
peale kaebuse vastavalt artiklitele 87–89.
4. Agentuur ja vastava(t)e liikmesriigi 
(liikmesriikide) pädevad asutused hoiavad 
neile esitatud teavet alati salajasena 
vastavalt lõikele 1.

Or. en

Justification

This amendment encourages product and process oriented research and development by 
simplifying the requirements set out in the proposal and by opening up opportunities for 
downstream users while preserving the possibility for authorities to intervene. It should be 
sufficient to know where the PPORD takes place so that, in cases of concern, the authorities 
know whom to address and thus are able to act quickly. The conditions to be fulfilled while 
doing the research will ensure protection of human health and the environment.

The provisions on PPORD should be placed at the beginning of Title III as a new Article 4a 
as they contain a general exemption from the duty to register (linked to amendments to article 
3(22), 7 and 34(4)).
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 409
Artikkel 4a (uus)

Artikkel 4a
Puhasaine kujul või valmististe koostises 

olevatest ainetest teavitamine
1. Kui käesolevas määruses ei ole 
sätestatud teisiti, esitab iga tootja, kes 
toodab ainet kogustes alates ühest tonnist 
aastas või toodab ühele punktides a–c 
nimetatud kriteeriumidest vastavat ainet, 
agentuurile teatise.
Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud 
teisiti, esitab iga importija, kes impordib või 
toodab ainet puhasainena või valmististe 
koostises kogustes alates ühest tonnist 
aastas või toodab ühele punktides a–c 
nimetatud kriteeriumile vastavat ainet, 
agentuurile teatise.
a) Ained, mis vastavad vastavalt direktiivile 
67/548/EMÜ kantserogeenseks, 1. või 2. 
kategooriasse liigitamise kriteeriumidele;
b) ained, mis vastavad vastavalt direktiivile 
67/548/EMÜ mutageenseks, 1. või 2. 
kategooriasse liigitamise kriteeriumidele;
c) ained, mis vastavad vastavalt direktiivile 
67/548/EMÜ reproduktiivtoksiliseks, 1. või 
2. kategooriasse liigitamise kriteeriumidele.
2. Polümeeri tootja või importija esitab 
agentuurile teatise mis tahes monomeeride 
või muude registreerimata ainete kohta, 
mis vastavad uue artikli 4a lõike 1 
punktides a–c nimetatud kriteeriumidele, 
või kui on täidetud mõlemad järgmised 
tingimused:
a) polümeer sisaldab vähemalt 2 
massiprotsenti neist monomeeridest või 
teistest ainetest;
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b) nimetatud monomeeride või teiste ainete 
üldkogus on üks tonn või rohkem aastas.
3. Kui teatis esitatakse, makstakse 
agentuuri poolt kehtestatud tasu.

Or. nl

Justification

In order to ascertain the degree of concern to which a substance gives rise it is necessary to 
submit a notification for registration. On the basis of this information, the substance can be 
classified by degree of concern (Blokland priority package).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 410
Artikkel 4b (uus)

Artikkel 4b
Toodete koostisesse kuuluvatest ainetest 

teavitamine
Toodete tootja või importija esitab 
agentuurile teatise iga nimetatud tootes 
sisalduva aine kohta, kui kõnealune aine 
vastab ühele uue artikli 4a punktides a–c 
nimetatud kriteeriumitest.

Or. nl

Justification

In order to ascertain the degree of concern to which a substance gives rise it is necessary to 
submit a notification for registration. On the basis of this information, the substance can be 
classified by degree of concern (Blokland priority package).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 411
<Article>Artikkel 4c (uus)</Article>

Artikkel 4c
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Teatisega esitatav teave
1. Vastavalt uue artikli 4a lõikele 1 nõutud 
teatise puhul tuleb esitada järgmine teave, 
mis on agentuuri poolt vastavalt artiklile 
108 kindlaksmääratud vormis:
a) tootja või importija identiteet vastavalt 
IV lisa punktile 1.1;
b) aine määratlus vastavalt IV lisa punktile 
2.1 ja 2.2;
c) teave aine tootmise kohta vastavalt IV 
lisa punktile 3.1 see teave hõlmab iga 
teatise esitaja poolt kindlaks tehtud 
kasutust;
d) aine liigitus ja märgistus vastavalt IV 
lisa punktile 4.1;
e) püsivuse aste vastavalt uuele XII lisale;
f) bioakumuleeruvus vastavalt uuele XII 
lisale;
g) (öko)toksilisus vastavalt uule XIIa lisale.
Aine omadusi käsitlev teave peab vastama 
artiklis 12 sätestatud kriteeriumitele.
2. Teatis tuleb esitada 18 kuu jooksul alates 
käesoleva määruse jõustumisest.

Or. nl

Justification

In addition to the general information about the notifier, the notification must include 
information about the persistence, bioaccumulativity and (eco)toxicity of the substance 
concerned. On the basis of these data the substance will be classified by degree of concern 
(Blokland priority package).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 412
Artikkel 4d (uus)

Artikkel 4d
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Teavitamiskohustusest vabastamine
1. Artikli 4a lõiget 1 ei kohaldata artiklis 8 
osutatud ainete suhtes.
2. Artikli 4 lõiget 1 ei kohaldata 
monomeeride suhtes, mida kasutatakse 
kohapeal kasutatavate isoleeritud 
vaheainetena või transporditavate 
isoleeritud vaheainetena.
3. Artikli 4a lõiget 1 ei kohaldata 
polümeeride suhtes.

Or. nl

Justification

Substances which were exempted from registration under the REACH proposal do not need to 
be notified either (Blokland priority package).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 413
Artikkel 4e (uus)

Artikkel 4e
Aine liigitamine ohtlikkusastme järgi

1. Aineid liigitatakse ohtlikkusastme järgi, 
kasutades järgmisi kategooriaid:
a) eriti ohtlik
b) väga ohtlik
c) ohtlik
d) väheohtlik.
2. Püsivuse puhul kasutatakse liigitusi “ei 
biolagune iseenesest”, “aeglaselt iseenesest 
biolagunev” “kohanemisvõimeliselt või 
ebatäielikult iseenesest biolagunev” või 
“täielikult biolagundatav”.
3. Bioakumuleeruvuse puhul kasutatakse 
biokontsentratsiooni teguri (BCF) väärtust.
4. (Öko)toksilisuse puhul kasutatakse 
NOECd.
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5. Eriti ohtlikud ained
Järgmistele kriteeriumitele vastavad ained 
liigitatakse eriti ohtlikeks aineteks:
a) ained, mis ei biolagune iseenesest ja 
mille BCF väärtus = 5000,
b) ained, mis ei biolagune iseenesest ning 
mille BCF väärtus = 2000 ja NOEC = 0,1 
mg/l,
6. Väga ohtlikud ained
Järgmistele kriteeriumitele vastavad ained 
liigitatakse väga ohtlikeks aineteks:
a) ained, mis ei biolagune iseenesest ning 
mille BCF väärtus < 2000 ja NOEC = 0,01 
mg/l,
b) ained, mis ei biolagune iseenesest ning 
mille BCF väärtus on 500–1999 ja NOEC = 
0,1 mg/l,
c) ained, mis ei biolagune iseenesest ning 
mille BCF väärtus on 2000–4999, NOEC > 
0,1 mg/l ja = 1,0 mg/l,
d) ained, mis aeglaselt iseenesest 
biolagunevad ning mille BCF väärtus = 
500 ja NOEC = 0,1 mg/l,
e) ained, mis ei ole kohanemisvõimeliselt 
või ebatäielikult iseenesest biolagunevad 
ning mille BCF väärtus = 2000 ja NOEC = 
0,01 mg/l,
f) ained, mis on täielikult biolagundatavad 
ning mille BCF väärtus = 2000 ja NOEC = 
0,01 mg/l.
7. Ohtlikud ained
Järgmistele kriteeriumitele vastavad ained 
liigitatakse ohtlikeks aineteks:
a) ained, mis ei biolagune iseenesest ning 
mille BCF väärtus < 500 ja NOEC > 0,01 
mg/l ja = 0,1 mg/l,
b) ained, mis ei biolagune iseenesest ning 
mille BCF väärtus < 2000 ja NOEC > 0,1 
mg/l ja = 1,0 mg/l,
c) ained, mis ei biolagune iseenesest ning 
mille BCF väärtus on 2000–4999 ja NOEC 
> 1,0 mg/l,
d) ained, mis aeglaselt iseenesest 
biolagunevad ning mille BCF väärtus < 
500 ja NOEC = 0,1 mg/l,



AM\565897ET.doc 11/146 PE 357.817v01-00

Freelance-tõlge

ET

e) ained, mis aeglaselt iseenesest 
biolagunevad ning mille NOEC väärtus on 
> 0,1 mg/l ja = 1,0 mg/l,
f) ained, mis aeglaselt iseenesest 
biolagunevad ning mille BCF väärtus = 
2000 ja NOEC > 1,0 mg/l,
g) ained, mis kohanemisvõimeliselt või 
ebatäielikult iseenesest biolagunevad ning 
mille BCF väärtus = 2000 ja NOEC = 0,01 
mg/l,
h) ained, mis kohanemisvõimeliselt või 
ebatäielikult iseenesest biolagunevad ning 
mille NOEC väärtus on > 0,01 mg/l ja = 1,0 
mg/l,
i) ained, mis on täielikult biolagundatavad 
ning mille BCF väärtus < 2000 ja NOEC = 
0,01 mg/l,
j) ained, mis on täielikult biolagundatavad 
ning mille NOEC väärtus on > 0,01 mg/l ja 
= 0,1 mg/l,
k) ained, mis on täielikult biolagundatavad 
ning mille BCF väärtus = 100 ja NOEC > 
0,1 mg/l ja = 1,0 mg/l.
8. Väheohtlikud ained
Järgmistele kriteeriumitele vastavad ained 
liigitatakse väheohtlikeks aineteks:
a) ained, mis ei biolagune iseenesest ning 
mille BCF väärtus < 2000 ja NOEC > 1,0 
mg/l,
b) ained, mis aeglaselt iseenesest 
biolagunevad ning mille BCF väärtus < 
2000 ja NOEC > 1,0 mg/l,
c) ained, mis kohanemisvõimeliselt või 
ebatäielikult iseenesest biolagunevad ja 
mille NOEC väärtus > 1,0 mg/l,
d) ained, mis on täielikult biolagundatavad 
ning mille BCF väärtus < 100 ja NOEC > 
0,1 mg/l ja = 1,0 mg/l,
e) ained, mis on täielikult biolagundatavad 
ning mille NOEC väärtus on > 1,0 mg/l.

Or. nl

Justification

Substances must be classified by degree of concern on the basis of persistence, 
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bioaccumulativity and (eco)toxicity (Blokland priority package).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 414
Artikli 5 lõige 1

1. Kui käesolevas määruses ei sätestata 
teisiti, esitab aine tootja, kes toodab ainet 
vähemalt ühe tonni aastas, agentuurile 
registreerimistaotluse.

1. Kui käesolevas määruses ei sätestata 
teisiti, esitab kogusest olenemata eriti 
ohtliku aine või muu aine tootja, kes toodab 
ainet vähemalt ühe tonni aastas, agentuurile 
registreerimistaotluse.

Kui käesolevas määruses ei sätestata teisiti, 
esitab aine importija, kes impordib ainet 
puhasainena või valmistise koostises
vähemalt ühe tonni aastas, agentuurile 
registreerimistaotluse.

Kui käesolevas määruses ei sätestata teisiti, 
esitab eriti ohtliku aine või muu aine
importija, kes impordib ainet puhasainena
või valmistise koostises vähemalt ühe tonni 
aastas, agentuurile registreerimistaotluse.

Or. nl

Justification

The risks of substances of very high concern must also be assessed where the volume is less 
than 1 tonne per year. These substances of very high concern may cause considerable 
damage to the environment and human health even in small quantities (Blokland priority 
package).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 415
Artikli 5 lõige 1

1. Kui käesolevas määruses ei sätestata 
teisiti, esitab aine tootja, kes toodab ainet 
vähemalt ühe tonni aastas, agentuurile
registreerimistaotluse.

1. Kui käesolevas määruses ei sätestata 
teisiti, taotleb aine tootja, kes toodab ainet 
vähemalt ühe tonni aastas, agentuurilt 
registreerimist.

Kui käesolevas määruses ei sätestata teisiti, 
esitab aine importija, kes impordib ainet 
puhasainena või valmistise koostises 
vähemalt ühe tonni aastas, agentuurile
registreerimistaotluse.

Kui käesolevas määruses ei sätestata teisiti,
taotleb aine tootja, kes toodab ainet 
vähemalt ühe tonni aastas, agentuurilt 
registreerimist ja esitab kogu kättesaadava 
teabe.
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Or. de

Justification

In keeping with the 'one substance - one registration' approach, data concerning substances 
should not be collected for each manufacturer/importer, but rather for each substance. As a 
matter of principle, the registrant should submit all available information; however, if 
registration is to be granted that must incorporate a basic information set.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer ja Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 416
Artikli 5 lõige 1

1. Kui käesolevas määruses ei sätestata 
teisiti, esitab aine tootja, kes toodab ainet 
vähemalt ühe tonni aastas, agentuurile 
registreerimistaotluse.

1. Kui käesolevas määruses ei sätestata 
teisiti, esitab aine tootja, kes toodab ainet 
vähemalt kümme tonni aastas, agentuurile 
registreerimistaotluse.

Kui käesolevas määruses ei sätestata teisiti, 
esitab aine importija, kes impordib ainet 
puhasainena või valmistise koostises
vähemalt ühe tonni aastas, agentuurile 
registreerimistaotluse.

1. Kui käesolevas määruses ei sätestata 
teisiti, esitab aine tootja, kes toodab ainet 
vähemalt kümme tonni aastas, agentuurile 
registreerimistaotluse.

Or. de

Justification

See justification for the amendment to Article 2(1).

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

Muudatusettepanek 417
<Article>Artikli 5 lõike 1 teine lõik</Article>

Kui käesolevas määruses ei sätestata teisiti, 
esitab aine importija, kes impordib ainet 
puhasainena või valmistise koostises 
vähemalt ühe tonni aastas, agentuurile 
registreerimistaotluse.

Kui käesolevas määruses ei sätestata teisiti, 
esitab aine importija, kes impordib ainet 
puhasainena, valmistise või toodete
koostises vähemalt ühe tonni aastas, 
agentuurile registreerimistaotluse.

Or. en
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Justification

Articles represent a major source of exposure to chemicals. A major amount of articles sold 
in the EU is imported. While the use of substances in EU manufactured articles is covered by 
the general registration requirements, this is not the case for import articles. There is no 
justification to limit the registration to substances imported as such or in preparations.
Importers of articles should ensure that their substances fulfil the same requirements as 
substances used in EU manufactured articles. This would create a level playing field between 
EU manufactures and importers.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 418
Artikli 5 lõike 1 lõik 2a (uus)

Välja arvatud juhul, kui käesolevas 
direktiivis sätestatakse teisiti, esitab ainet 
puhasainena või valmistise koostises 
kogustes alates ühest tonnist aastas tootja 
või importija, kui nimetatud aine kasutust 
kavatsetakse lubada normaalsetes või 
mõistlikult prognoositavates 
kasutustingimustes, agentuurile 
registreerimistaotluse.

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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 419
Artikli 5 lõige 1a (uus)

1a. Lõiget 1 ei kohaldata aine suhtes, mille 
kontsentratsioon valmistises on kuni 0,1%.

Or. en
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Justification

The workability of REACH needs to be improved for importers who may have serious 
difficulties obtaining information on substances that are insignificant to the preparation and 
would incur disproportionate costs as a result. Importers can also be EU manufacturers or 
EU downstream users who need preparations as a key input to their products.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Françoise Grossetête, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-

Schoepges

Muudatusettepanek 420
Artikli 5 lõige 1a (uus)

1a. Agentuur ei registreeri lõike 1 kohaselt 
ainet, mille kontsentratsioon valmistises on 
madalam kui madalaim kontsentratsioon 
ühes järgmistest:
a) direktiivi 1999/45/EÜ artikli 3 lõike 3 
tabelis määratletud kohaldatavad 
kontsentratsioonid;
b) direktiivi 67/548/EMÜ I lisas toodud 
kontsentratsioonipiirid;
c) direktiivi 1999/45/EÜ II lisa B osas 
toodud kontsentratsioonipiirid;
d) direktiivi 1999/45/EÜ III lisa B osas 
toodud kontsentratsioonipiirid;
e) X jaotise alusel loodud klassifitseerimise 
ja märgistamise nimekirja kokkulepitud 
kirjes toodud kontsentratsioonipiirid;
f) 0,1%, kui aine vastab XII lisa 
kriteeriumitele.

Or. en

Justification

1. To be consistent with the same requirement in article 13 (2) for the chemical safety report 
on substances present in preparations.

2.  In the absence of such limits, which lead to the classification of a preparation as 
dangerous, importers would have to analyse each preparation, or obtain the relevant data 
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from their supply chain, for low levels of, potentially, an endless list of substances.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer ja Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 421
Artikli 5 lõige 1a (uus)

1a. Lõike 1 kohaselt ei pea registreerima 
ainet, mille kontsentratsioon valmistises on 
madalam kui madalaim järgmistes sätetes 
määratletu:
a) direktiivi 1999/45/EÜ artikli 3 lõike 3 
tabelis määratletud kohaldatavad 
kontsentratsioonid;
b) direktiivi 67/548/EMÜ I lisas toodud 
kontsentratsioonipiirid;
c) 0,1%, kui aine vastab XII lisas sätestatud 
kriteeriumitele.

Or. de

Justification

Incorporation of the limit values laid down for substances and preparations in Article 13. 
Without such limit values, even the smallest traces of chemicals, traces which pose no risk to 
the environment and health, would have to be registered. This is disproportionate. Steps must 
be taken to ensure that only substances which are present in preparations above specific 
concentrations need to be registered.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 422
Artikli 5 lõike 3 esimene lõik

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

3. Polümeeri tootja või importija esitab 
registreerimistaotluse agentuurile 
registreerimata monomeeraine(te) või muu 
(muude) registreerimata aine(te) kohta, kui 
on täidetud mõlemad järgmised tingimused, 
välja arvatud juhul, kui need monomeerid 
on sünteesi käigus saadud ja neid ei saa 
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isoleerida:

Or. fr

Justification

Some monomers are formed in this way and cannot, therefore, be isolated.

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

Muudatusettepanek 423
Artikli 5 lõige 3

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

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

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

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

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

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

Registreerimata monomeerained või muud 
registreerimata ained on ained, mida ei ole 
registreerinud tootja, kes tarnib selliseid 
aineid polümeeri tootjale.
Kui registreerimata monomeerained või 
muud ained siiski registreeris algne tootja 
või tema määratud esindaja, võib polümeeri 
tootja ära kasutada käesolevat 
registreerimist, tingimusel et registreerija 
on näidanud, et seda kasutatakse 
polümeeride tootmisel.

Or. it



PE 357.817v01-00 18/146 AM\565897ET.doc

Freelance-tõlge

ET

Justification

The provisions make a clear distinction between registered and non-registered polymers and 
the use thereof in the production of polymers. This amendment is linked to the other 
amendments tabled to the articles set out in Title II: Registration of substances.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer ja Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 424
Artikli 5 lõike 3 punkt b

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

b) selliste monomeeraine(te) või muu(de) 
aine(te) koguseks on vähemalt kümne tonni
aastas.

Or. de

Justification

See justification for the amendment to Article 2(1).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen ja Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 425
Artikli 5 lõige 3a (uus)

3a. Polümeere, mis on juba vastavalt 
direktiivile 67/548/EMÜ registreeritud, 
loetakse registreerituks käesoleva jaotise 
tähenduses. Agentuur määrab neile 
registreerimisnumbri ühe aasta jooksul 
pärast käesoleva määruse jõustumist.

Or. de

Justification

Protection for new polymers which have already been registered (Langen).

Registrations for substances which have already been notified will remain valid and the 
exemption rules for intermediaries may be applied to non-registered monomers or other non-
registered substances containing such polymers (Grossetête).
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 426
Artikli 5 lõige 3b (uus)

3b. Samuti esitab polümeeri tootja või 
importija agentuurile registreerimistaotluse 
siis, kui registreerimata monomeerid või 
muud registreerimata ained on eriti 
ohtlikud.

Or. nl

Justification

The risks of substances of very high concern must also be assessed where the volume is less 
than 1 tonne per year. These substances of very high concern may cause considerable 
damage to the environment and human health even in small quantities (Blokland priority 
package).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 427
Artikli 5 lõige 4

4. Registreerimistaotluste esitamisel tuleb 
maksta agentuuri poolt määratud tasu.

4. Registreerimistaotluste esitamisel tuleb 
maksta agentuuri poolt määratud tasu. Tasu 
ei pea maksma nende ainete (kogustes 1–10 
tonni) registristreerimistaotluste puhul, 
mille kohta on ohtlikkust käsitlevas 
toimikus kogu V lisas määratletud teave.

Or. en

Justification

This amendment shall encourage the submission of a full data set for substances between 1 
and 10 tonnes.
It is the first piece of a whole set of amendments establishing a more flexible system for 
substances which will be registered in quantities of 1 to 10 tonnes. The system will identify 
priority substances for which more information than in the Commission proposal will be 
generated for the benefit of health and environment while at the same time reducing the 
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overall costs on SMEs and making it more proportionate.

The system proposed hereby for 1 to 10 tonnes starts, at the stage of registration, with a 
collection of all available hazard information, and some basic exposure information, based 
on exposure categories. These two elements in the registration dossier will:

– firstly, guide companies to use their available data, review it and draw adequate 
conclusions for risk management resulting in better quality safety data sheets for 
substances classified as dangerous and better quality guidance on safe use for substances 
not classified as dangerous. This will improve the protection of human health and the 
environment compared to the situation today,

– secondly, assist the Agency in performing a screening to identify substances that could 
pose a high risk to human health and the environment for which more information will 
have to be generated.

To encourage the submission of all available information, no registration fee will be required 
for a complete set of hazard data as specified in a modified Annex V, including information 
on acute toxicity and biodegradation which is not required under the Commission proposal.

At the second stage of the proposed system for 1 to 10 tonnes, the Agency will perform a 
screening of the submitted registration dossiers for which not all the information set out in the 
modified Annex V is available to identify substances that could pose a high risk. Screening 
criteria are set out in these amendments, and further criteria may be added by the Agency at a 
later stage. For the substances identified as a result of the screening, the missing hazard 
information to complete the Annex V dataset will need to be generated and submitted to the 
Agency by the registrants. If there is more than one enterprise manufacturing or importing 
the same substance, only one dataset will be required and the cost will be shared. For 
substances not identified in the screening this information will not be required.

Thus, the system will provide more information for high risk substances and avoid wasting 
scarce resources on other substances which are of much lower concern. Thereby, resources 
will be more usefully targeted.

These amendments are inspired by the main ideas of the proposal developed by Malta and 
Slovenia and should be seen in continuity with the approach proposed for the volume ranges 
10t to 100t, and over 100t, within the overall goal of sustainable development.

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

Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini ja Sergio Berlato

Muudatusettepanek 428
Artikli 5 lõike 4 lõik 1a (uus)
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Tasu peaks olema vastavuses kõnealuse 
registreerimistoimiku liigiga.

Or. it

Justification

To make matters easier for SMEs, the registration fee set by the agency should be 
commensurate with the information supplied for the purpose of registering the substance.
This amendment is linked to the other amendments tabled to the articles set out in Title II:
Registration of substances.

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

Muudatusettepanek 429
Artikli 5 lõige 4a (uus)

4a. Kõiki registreerimistaotlusi 
auditeeritakse eraldi enne nende esitamist 
agentuurile ja agentuurile esitatakse 
auditiaruanne koos 
registreerimistaotlusega. Selline audit 
tagab, et registreerimine on täielik ja hea 
kvaliteediga. Auditi viib läbi registreerijast 
sõltumatu organisatsioon, kuigi kulud 
kannab registreerija. Agentuur sõnastab 
selliste kvaliteediauditite juhised.

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, we consider it vital that an independent audit is required prior to 
submission of the documents in order to ensure the accuracy of registration dossiers.

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

Muudatusettepanek 430
Artikkel 5a (uus)
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Artikkel 5a
Ainete väikestest kogusest teavitamine

1. Tootja või importija, kes toodab või 
impordib ainet kogustes kümne kg kuni üks 
tonn aastas, esitab agentuurile teatise 
nimetatud aine kohta.
2. Teavitamine ainest kogustes kümme kg 
kuni üks tonn aastas hõlmab kogu järgmist 
teavet agentuuri poolt vastavalt artiklile 
108 kindlaksmääratud vormis sel määral, et 
tootja on võimeline esitama selle ilma 
lisakatseid tegemata:
a) tootja isikuandmed, nagu on täpsustatud 
IV lisa punktis 1;
b) aine määratlus, nagu on täpsustatud IV 
lisa punktis 2.1.;
c) aine liigitus;
d) kogu kättesaadav olemasolev teave aine 
füüsikalis-keemiliste, inimeste tervisega või 
keskkonnaga seotud omaduste kohta.

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): Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 431
Artikkel 6

Artikkel 6 Käesolev artikkel on välja jäetud

Or. en



AM\565897ET.doc 23/146 PE 357.817v01-00

Freelance-tõlge

ET

Justification

Linked to the amendment inserting articles into Article 5(1) by the same authors. 
The provisions suggested in article 6 are de facto only relevant for import articles, as the use 
of substances in EU manufactured articles is already covered by the general registration 
requirements. However, the provisions for importers  are very weak, unclear, create an 
unequal playing field between importers and EU manufacturers, as importers can benefit 
from the registration by EU manufacturers, and they only apply after 11 years. This article 
should therefore be deleted in combination with a general requirement to register substances 
in articles.

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

Muudatusettepanek 432
Artikkel 6

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

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

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

a) aine kogus igas tootes ületab üht tonni 
tootja või importija kohta aastas;

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

b) aine kontsentratsioon ületab 0,1 
massiprotsenti iga toote igas koostisosas;

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

c) aine ei ole vabastatud 
registreerimisnõudest.

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

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

a) aine esineb neis toodetes kogustes üle 
ühe tonni tootja või importija kohta aastas;
b) aine vastab ohtlikuks aineks liigitamise 
kriteeriumitele vastavalt direktiivile 
67/548/EMÜ;
c) tootja või importija teab või teda 
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teavitatakse, et aine võib tõenäoliselt 
eralduda normaalsetel ja mõistlikult 
prognoositavatel kasutustingimustel, kuigi 
eraldumine ei ole toote puhul ette nähtud;
d) eraldunud aine kogusel võib olla 
kahjulik mõju inimeste tervisele või 
keskkonnale.
3. Kui lõikes 2 sätestatud tingimused on 
täidetud, sisaldab agentuuri poolt vastavalt 
artiklile 108 kindlaksmääratud vormis 
edastatav teave järgmist:

3. Aineid, valmistisi ja tooteid, mis ei vasta 
lõike 1 sätetele, ei või toota ega importida.

a) tootja või importija isiku- ja 
kontaktandmeid;
b) artikli 18 lõikes 1 viidatud 
registreerimisnumbrit 
(registreerimisnumbreid), kui need on 
olemas;
c) IV lisa 2. jaos kirjeldatud aine(te) 
määratlust;
d) aine liigitust;
e) toote kasutus(t)e lühikirjeldust;
f) aine tonnaaži vahemikku, nt 1–10 tonni, 
10–100 tonni jne.
4. Agentuur võib võtta vastu otsuseid, mis 
näevad ette, et toodete tootjatel või 
importijatel tuleb vastavalt käesolevale 
jaotisele registreerida mis tahes neis 
toodetes sisalduv aine, millest neid on 
teavitatud vastavalt lõikele 3.

4. Artikli 21 lõigetes 1–3 sätestatud 
ajavahemikke kohaldatakse käesoleva 
artikli lõike 1 suhtes.

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

5. Kõik lõike 1 rakendamise meetmed 
võetakse vastu vastavalt artikli 130 lõikes 3 
sätestatud korrale.

6. Lõikeid 1–4 kohaldatakse 3 kuud pärast 
artikli 21 lõikes 3 kindlaksmääratud 
tähtaega.
7. Lõigete 1–6 rakendamise mis tahes 
meetmed võetakse vastu vastavalt artikli 
130 lõikes 3 osutatud menetlusele.

Or. it
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Justification

The Commission proposal European products scant protection against unfair competition 
from countries outside the EU. Imports of some articles and substances that are not subject to 
the rules with which those produced within the EU must comply would thus be favoured since 
a product subjected to fewer controls would cost less and could be manufactured from a 
wider range of materials.
Therefore, the 'hidden' substances in articles should be regulated in the same way as the 
declared substances, which means that there should also be a reference to the quantity of a 
substance in each article and to the 0.1% criterion.
Furthermore, REACH's scope should not be confined to substances classified as dangerous in 
accordance with Directive 67/548/EEC and those released under 'reasonably foreseeable 
conditions'.

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

Muudatusettepanek 433
Artikkel 6

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

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

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

a) aine kogus ületab üht tonni tootja või 
importija kohta aastas iga toote puhul;

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

b) aine kontsentratsioon ületab 0,1 
massiprotsenti iga toote igas koostisosas;

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

c) aine ei ole vabastatud 
registreerimisnõudest.

2. Toodete tootja või importija teavitab 
agentuuri mis tahes ainest, mis sisaldub 
neis toodetes vastavalt lõikele 3, kui on 
täidetud kõik järgmised tingimused:
a) aine esineb neis toodetes kogustes üle 
ühe tonni tootja või importija kohta aastas;
b) aine vastab ohtlikuks aineks liigitamise 
kriteeriumitele vastavalt direktiivile 
67/548/EMÜ;
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c) tootja või importija teab või teda 
teavitatakse, et aine võib tõenäoliselt 
eralduda normaalsetel ja mõistlikult 
prognoositavatel kasutustingimustel, kuigi 
eraldumine ei ole toote puhul ette nähtud;
d) eraldunud aine kogusel võib olla 
kahjulik mõju inimeste tervisele või 
keskkonnale.
3. Kui lõikes 2 sätestatud tingimused on 
täidetud, sisaldab agentuuri poolt vastavalt 
artiklile 108 kindlaksmääratud vormis 
edastatav teave järgmist:
a) tootja või importija isiku- ja 
kontaktandmeid;
b) artikli 18 lõikes 1 viidatud 
registreerimisnumbrit 
(registreerimisnumbreid), kui need on 
olemas;
c) IV lisa 2. jaos kirjeldatud aine(te) 
määratlust;
d) aine liigitust;
e) toote kasutus(t)e lühikirjeldust;
f) aine tonnaaži vahemikku, nt 1–10 tonni, 
10–100 tonni jne.
4. Agentuur võib võtta vastu otsuseid, mis 
näevad ette, et toodete tootjatel või 
importijatel tuleb vastavalt käesolevale 
jaotisele registreerida mis tahes neis 
toodetes sisalduv aine, millest neid on 
teavitatud vastavalt lõikele 3.
5. Lõikeid 1–4 ei kohaldata ainete suhtes, 
mida turustusahelas ülalpool asuv tegutseja 
on antud kasutuseks juba registreerinud.

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

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

3. Tooteid, mis ei vasta lõikes 1 sätestatud 
tingimustele, ei või toota ega importida.

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

4. Artikli 21 lõigetes 1–3 sätestatud 
tähtaegu ei kohaldata lõike 1 suhtes.
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Or. de

Justification

In the version set out in the Commission proposal, Article 6 offers the EU processing industry 
scant protection against unfair competition from outside the EU. Since an equivalent, 
imported product is required to meet less stringent conditions, it will be cheaper; moreover, it 
may be manufactured using a broader range of raw materials.

The amendment establishes a fair trading environment for undertakings inside and outside the 
EU and guarantees the highest possible degree of human health and environmental 
protection.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Liam Aylward

Muudatusettepanek 434
Artikkel 6

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

1. Toodete tootja või importija esitab 
agentuurile registreerimistaotluse mis tahes 
nendes toodetes sisalduva aine kohta,

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

a) kui see esineb nendes toodetes kogustes 
üle ühe tonni tootja või importija kohta 
aastas, ja

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

b) see vastab ohtlikuks aineks liigitamise 
kriteeriumidele vastavalt direktiivile 
67/548/EMÜ; ja

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

c) toote funktsioon eeldab aine eraldumist.

2. Toodete tootja või importija teavitab 
agentuuri mis tahes ainest, mis sisaldub 
neis toodetes vastavalt lõikele 3, kui on 
täidetud kõik järgmised tingimused:
a) aine esineb neis toodetes kogustes üle 
ühe tonni tootja või importija kohta aastas;
b) aine vastab ohtlikuks aineks liigitamise 
kriteeriumitele vastavalt direktiivile 
67/548/EMÜ;



PE 357.817v01-00 28/146 AM\565897ET.doc

Freelance-tõlge

ET

c) tootja või importija teab või teda 
teavitatakse, et aine võib tõenäoliselt 
eralduda normaalsetel ja mõistlikult 
prognoositavatel kasutustingimustel, kuigi 
eraldumine ei ole toote puhul ette nähtud;
d) eraldunud aine kogusel võib olla 
kahjulik mõju inimeste tervisele või 
keskkonnale.
3. Kui lõikes 2 sätestatud tingimused on 
täidetud, sisaldab agentuuri poolt vastavalt 
artiklile 108 kindlaksmääratud vormis 
edastatav teave järgmist:
a) tootja või importija isiku- ja 
kontaktandmeid;
b) artikli 18 lõikes 1 viidatud 
registreerimisnumbrit(registreerimisnumbr
eid), kui need on olemas;
c) IV lisa 2. jaos kirjeldatud aine(te) 
määratlust;
d) aine liigitust;
e) toote kasutus(t)e lühikirjeldust;
f) aine tonnaaži vahemikku, nt 1–10 
tonni, 10–100 tonni jne.
4. Agentuur võib võtta vastu otsuseid, mis 
näevad ette, et toodete tootjatel või 
importijatel tuleb vastavalt käesolevale 
jaotisele registreerida mis tahes neis 
toodetes sisalduv aine, millest neid on 
teavitatud vastavalt lõikele 3.
5. Lõikeid 1–4 ei kohaldata ainete suhtes, 
mida turustusahelas ülalpool asuv tegutseja 
on antud kasutuseks juba registreerinud.

2. Lõiget 1 ei kohaldata ainete suhtes, mis 
on nõuetekohaselt antud kasutuseks 
registreeritud.

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

3. Lõiget 1 kohaldatakse 3 kuud pärast 
artikli 21 lõikes 3 kindlaksmäräatud 
tähtaega.

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

4. Lõigete 1–3 rakendamise mis tahes 
meetmed võetakse vastu vastavalt artikli 130 
lõikes 3 viidatud menetlusele.

Or. en
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Justification

The obligations of the producer or importer of the article must be clarified so that the 
circumstances to be considered when assessing whether a release is “intended” are clear.
The definition of “use” in the draft regulation is so broad that virtually any activity 
associated with the article, such as end use disposal, misuse of the article, repair activities, 
and uses warned against may have to be taken into account if the “normal and reasonably 
foreseeable” language is retained.

Section 6(2) requires the notification of unintended releases of substances from articles if 
certain conditions are met. The spectre of unintended release from articles will trigger 
extensive, time consuming and costly analysis with little real reduction of impact on human 
health or the environment.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 435
Artikkel 6

Toodete koostisse kuuluvate ainete üldine 
registreerimiskohustus

Toodete koostisse kuuluvate ainete üldine 
registreerimiskohustus

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

Teatavaid koostisaineid käsitleva teabe 
esitamise nõuet kohaldatakse XX lisas 
loetletud toodete suhtes. Teavet tuleb 
esitada üksnes YY lisas loetletud ainete 
kohta. Vajaduse korral esitatakse 
turustusahela kõikidele tegutsejatele 
konkreetsetes toodetes sisalduvaid eriaineid 
käsitlev teave ja see tehakse üldsusele 
kättesaadavaks Interneti teel või kõnealusel
tootel oleva etiketi abil.

a) aine esineb nendes toodetes kogustes üle 
ühe tonni tootja või importija kohta aastas, 
kusjuures iga tootetüübi kohta peetakse 
eraldi arvestust;
b) aine vastab ohtlikuks aineks liigitamise 
kriteeriumitele vastavalt direktiivile 
67/548/EMÜ;
c) aine võib eralduda normaalsetel ja 
mõistlikult prognoositavatel kasutus-
tingimustel.
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2. Toodete tootja või importija teavitab 
agentuuri mis tahes ainest, mis sisaldub 
neis toodetes vastavalt lõikele 3, kui on 
täidetud kõik järgmised tingimused:
a) aine esineb neis toodetes kogustes  üle 
ühe tonni tootja või importija kohta aastas;
b) aine vastab ohtlikuks aineks liigitamise 
kriteeriumitele vastavalt direktiivile 
67/548/EMÜ;
c) tootja või importija teab või teda 
teavitatakse, et aine võib tõenäoliselt 
eralduda normaalsetel ja mõistlikult 
prognoositavatel kasutustingimustel, kuigi 
eraldumine ei ole toote puhul ette nähtud;
d) eraldunud aine kogusel võib olla 
kahjulik mõju inimeste tervisele või 
keskkonnale.
3. Kui lõikes 2 sätestatud tingimused on 
täidetud, sisaldab agentuuri poolt vastavalt 
artiklile 108 kindlaksmääratud vormis 
edastatav teave järgmist:
a) tootja või importija isiku- ja 
kontaktandmeid;
b) artikli 18 lõikes 1 viidatud 
registreerimisnumbrit 
(registreerimisnumbreid), kui need on 
olemas;
c) IV lisa 2. jaos kirjeldatud aine(te) 
määratlust;
d) aine liigitust;
e) toote kasutus(t)e lühikirjeldust;
f) aine tonnaaži vahemikku, nt 1–10 tonni, 
10–100 tonni jne.
4. Agentuur võib võtta vastu otsuseid, mis 
näevad ette, et toodete tootjatel või 
importijatel tuleb vastavalt käesolevale 
jaotisele registreerida mis tahes neis 
toodetes sisalduv aine, millest neid on 
teavitatud vastavalt lõikele 3.
Lõikeid 1–4 ei kohaldata ainete suhtes, 
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mida turustusahelas ülalpool asuv tegutseja 
on antud kasutuseks juba registreerinud.

6. Lõikeid 1–4 kohaldatakse 3 kuud pärast 
artikli 21 lõikes 3 kindlaksmääratud 
tähtaega.
7. Lõigete 1–6 rakendamise mis tahes 
meetmed võetakse vastu vastavalt artikli 
130 lõikes 3 osutatud menetlusele.

Or. de

Justification

The costly, but in all likelihood inefficient, registration procedure for certain substances in 
articles should be replaced by a labelling or publication requirement applicable only to 
certain articles and certain substances.

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

Muudatusettepanek 436
Artikkel 6

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

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

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

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

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

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

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

c) aine võib eralduda normaalsetel ja 
mõistlikult prognoositavatel 
kasutustingimustel.
ca) aine esineb tootes kontsentratsioonis, 
mis ületavad madalaimat järgmiselt 
määratletud kontsentratsioonipiiri:
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i) direktiivi 1999/45/EÜ artikli 3 lõike 3 
tabelis määratletud kohaldatavad 
kontsentratsioonid;
ii) direktiivi 67/548/EMÜ I lisas toodud 
kontsentratsioonipiirid;
iii) direktiivi 1999/45/EÜ II lisa B osas 

toodud kontsentratsioonipiirid;
iv) direktiivi 1999/45/EÜ II lisa B osas 
toodud kontsentratsiooniväärtused;
v) X jaotise alusel loodud klassifitseerimise 
ja märgistamise nimekirja kokkulepitud 
kirjes toodud kontsentratsioonipiirid;
vi) 0,1%, kui aine vastab XII lisa 
kriteeriumitele.

2.) Toodete tootja või importija teavitab 
agentuuri mis tahes ainest, mis sisaldub 
neis toodetes vastavalt lõikele 3, kui on 
täidetud kõik järgmised tingimused:
a) aine esineb neis toodetes kogustes üle 
ühe tonni tootja või importija kohta aastas;
b) aine vastab ohtlikuks aineks liigitamise 
kriteeriumitele vastavalt direktiivile 
67/548/EMÜ;
c) tootja või importija teab või teda 
teavitatakse, et aine võib tõenäoliselt 
eralduda normaalsetel ja mõistlikult 
prognoositavatel kasutustingimustel, kuigi 
eraldumine ei ole toote puhul ette nähtud;
d) eraldunud aine kogusel võib olla 
kahjulik mõju inimeste tervisele või 
keskkonnale.
3. Kui lõikes 2 sätestatud tingimused on 
täidetud, sisaldab agentuuri poolt vastavalt 
artiklile 108 kindlaksmääratud vormis 
edastatav teave järgmist:
a) tootja või importija isiku- ja 
kontaktandmeid;
b) artikli 18 lõikes 1 viidatud 
registreerimisnumbrit 
(registreerimisnumbreid), kui need on 
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olemas;
c) IV lisa 2. jaos kirjeldatud aine(te) 
määratlust;
d) aine liigitust;
e) toote kasutus(t)e lühikirjeldust;
4. Agentuur võib võtta vastu otsuseid, mis 
näevad ette, et toodete tootjatel või 
importijatel tuleb vastavalt käesolevale 
jaotisele registreerida mis tahes neis 
toodetes sisalduv aine, millest neid on 
teavitatud vastavalt lõikele 3.
5. Lõikeid 1–4 ei kohaldata ainete suhtes, 
mida turustusahelas ülalpool asuv tegutseja 
on antud kasutuseks juba registreerinud.

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

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

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

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

4. Lõigete 1–3 rakendamise mis tahes 
meetmed võetakse vastu vastavalt artikli 130 
lõikes 3 viidatud menetlusele.

Or. en

Justification

The provisions concerning substances in finished articles are a critical issue as they will have 
a substantial impact on the competitiveness of European downstream user industries. In the 
interest of pursuing EU Lisbon Agenda and of ensuring a high level of environment 
protection, article 6 needs to be amended.
The Commission provision leads to significant trade implications and provides a strong 
incentive to produce articles outside the EU.
The amendment brings  the provisions of article 6, in line with the requirements for 
substances and substances in preparations (Article 13.7) and authorisation requirements (Art 
53.7) within REACH, as well as with the threshold values incorporated in other community 
legislation where similar thresholds are applied (67/548/EEC, 1999/45/EC).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek

Muudatusettepanek 437
Artikkel 6
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1. Toodete tootja või importija esitab 
agentuurile registreerimistaotluse mis tahes 
nendes toodetes sisalduva aine kohta, kui on 
täidetud kõik järgmised tingimused:

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

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

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

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

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

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

c) aine võib eralduda normaalsetel ja 
mõistlikult prognoositavatel 
kasutustingimustel.
ca) ainet ei ole turustusahelas ülalpool 
asuv tegutseja antud kasutuseks 
registreerinud.

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

2. Agentuur võib teha otsuseid, mis 
nõuavad, et toodete tootjad või importijad 
esitavad registreerimistaotluse käesoleva 
jaotise kohaselt neis toodetes sisalduva aine 
kohta, kui see vastab kõikidele järgmistele 
tingimustele:

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

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

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

b) agentuuril on alust kahtlustada, et:

i) aine on eraldunud tootest, ja
ii) tootest eraldunud aine kujutab ohtu 
inimeste tervisele või keskkonnale;

c) tootja või importija teab või teda 
teavitatakse, et aine võib tõenäoliselt 
eralduda normaalsetel ja mõistlikult 
prognoositavatel kasutustingimustel, kuigi 
eraldumine ei ole toote puhul ette nähtud;

c) ainet ei ole kõnealuseks kasutuseks 
registreeritud.

d) eraldunud aine kogusel võib olla 
kahjulik mõju inimeste tervisele või 
keskkonnale.
3. Kui lõikes 2 sätestatud tingimused on 
täidetud, sisaldab agentuuri poolt vastavalt 
artiklile 108 kindlaksmääratud vormis 
edastatav teave järgmist:
a) tootja või importija isiku- ja 
kontaktandmeid;
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b) artikli 18 lõikes 1 viidatud 
registreerimisnumbrit 
(registreerimisnumbreid), kui need on 
olemas;
c) IV lisa 2. jaos kirjeldatud aine(te) 
määratlust;
d) aine liigitust;
e) toote kasutus(t)e lühikirjeldust;
f) aine tonnaaži vahemikku, nt 1–10 tonni, 
10–100 tonni jne.
4. Agentuur võib võtta vastu otsuseid, mis 
näevad ette, et toodete tootjatel või 
importijatel tuleb vastavalt käesolevale 
jaotisele registreerida mis tahes neis 
toodetes sisalduv aine, millest neid on 
teavitatud vastavalt lõikele 3.
5. Lõikeid 1–4 ei kohaldata ainete suhtes, 
mida turustusahelas ülalpool asuv tegutseja 
on antud kasutuseks juba registreerinud.
6. Lõikeid 1–4 kohaldatakse 3 kuud pärast 
artikli 21 lõikes 3 kindlaksmääratud 
tähtaega.

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

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

4. Lõigete 1–4 rakendamise mis tahes 
meetmed võetakse vastu vastavalt artikli 130 
lõikes 4 osutatud menetlusele.

Or. en

Justification

The proposal wording is unclear as regards when an article is said to "contain" a given 
substance or the substance "is present" in the article. Such wording should be consistent, and 
the deleted of the word "contained" thus constitutes a clarification. The term "article type" is 
not defined in the proposal and should be deleted to avoid legal uncertainty. The addition to 
Article 6.1 clarifies that information on substances in articles is communicated down the 
supply chain if the production of an article is an intended use. This should be specified in 
Article 6.1 rather than in Article 6.5.

Article 6.2 deals with substances which are unintentionally released from articles. The 
Commission proposal makes the Agency’s decision to request a registration, thus to clarify a 
case of concern, dependent on a “ self-complaint” by the producer or importer of the articles 
under Article 6.2. The Agency should be empowered to demand this information on suspicion 
of risk (this also ensures compatibility with WTO provisions). The notification step is 
superfluous in such situations.



PE 357.817v01-00 36/146 AM\565897ET.doc

Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christofer Fjellner

Muudatusettepanek 438
Artikli 6 lõige 1

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

1. Agentuur võib otsustada, et toodete 
tootjad või importijad peavad registreerima 
kõik ained, mis sisalduvad nendes toodetes 
käesoleva punkti kohaselt, kui see vastab 
kõikidele järgmistele tingimustele.

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

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

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

b) agentuuril on alust kahtlustada, et:
i) aine on eraldunud tootest ja
ii) tootest eraldunud aine kujutab endast 
ohtu inimeste tervisele või keskkonnale.

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

c) ainet ei ole kõnealuseks kasutuseks 
registreeritud.

Or. sv

Justification

On the basis of the knowledge that the Agency is now collecting, it is more effective if the 
Agency assesses which articles should be subject to registration. By placing the burden of 
proof on the Agency, moreover, we should be able to meet our obligations within the WTO.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Frédérique Ries

Muudatusettepanek 439
Artikli 6 lõige 1

Toodete koostisse kuuluvate ainete üldine 
registreerimiskohustus

Toodete koostisse kuuluvate lubatud 
kemikaalide üldine teavitamiskohustus

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

1. Tootetüübi tootja teavitab agentuuri lõike 
2 kohaselt mis tahes ainest, mis sisaldub 
nendes toodetes üle minimaalse 
kontsentratsioonitaseme, kui see vastab 
artikli 54 punktides a–e nimetatud 
kriteeriumitele või seda on tuvastatud 
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artikli 54 punkti f kohaselt.
a) aine esineb nendes toodetes kogustes üle 
ühe tonni tootja või importija kohta aastas, 
kusjuures iga tootetüübi kohta peetakse 
eraldi arvestust;
b) aine vastab ohtlikuks aineks liigitamise 
kriteeriumitele vastavalt direktiivile 
67/548/EMÜ;
c) aine võib eralduda normaalsetel ja 
mõistlikult prognoositavatel kasutus-
tingimustel.

Or. en

Justification

Article 6 should provide the legal framework for developing workable tools to manage the use 
of high risk chemicals in consumer articles. Rather than identifying if and to what extent  
chemicals meeting the criteria of Article 54 are being released or likely released and having 
an adversely affect on human health or the environment, REACH should aim at managing the 
use of such chemicals contained in consumer articles regardless on tonnage and where the 
product is sourced. The notification process will be applicable 6 years after REACH comes 
into force and be based on  guidance notes, which will be phased in on a voluntary basis 3 
years after REACH comes into force. The article type and the minimum concentration levels 
should be addressed and defined in the guidance notes. The development of the guidance and 
the aim of the notification procedure is to fill current knowledge gaps (i.e. at the moment 
there is very little information available throughout the product supply chain)  and provide an 
overview of the use of high risk chemicals by product category.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Satu Hassi

Muudatusettepanek 440
Artikli 6 lõige 1

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

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

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

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

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

kriteeriumitele vastavalt direktiivile 
67/548/EMÜ;

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

c) aine kontsentratsioon nimetatud toodetes 
või nimetatud toodete homogeensetes 
materjalides on suurem kui 0,1%.

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

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 441
Artikli 6 lõige 1

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

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

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

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

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

b) aine vastab artikli 54 punktides a–e 
osutatud kriteeriumitele või on tuvastatud 
artikli 54 punkti f kohaselt;

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

Or. en
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Justification

To avoid a situation where producers of articles within the EU suffer major competitive 
disadvantages in relation to importers of articles to the EU, it is necessary to introduce a 
limited registration requirement in REACH for substances in articles.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Anne Ferreira, 
Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 442
Artikli 6 lõige 1

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

1. Toodete tootja või importija esitab 
agentuurile registreerimistaotluse tahes 
nendes toodetes sisalduva aine kohta, kui 
aine esineb nendes toodetes kumulatiivses 
koguses üle ühe tonni tootja või importija 
kohta aastas.

a) aine esineb nendes toodetes kogustes üle 
ühe tonni tootja või importija kohta aastas, 
kusjuures iga tootetüübi kohta peetakse 
eraldi arvestust;
b) aine vastab ohtlikuks aineks liigitamise 
kriteeriumitele vastavalt direktiivile 
67/548/EMÜ;
c) aine võib eralduda normaalsetel ja 
mõistlikult prognoositavatel kasutus-
tingimustel.

Or. en

Justification

The weakest component is the tonnage limit of 1 tonne chemical per article type. This will 
create a legal nightmare in any attempt at enforcement, as importers will be able to divide 
their imports into numerous article types (red chairs, blue chairs), and argue that the 1 tonne 
threshold is not being breached by any individual article type. We consider that public health 
and the environment would be better protected if the registration threshold for chemicals in 
imported articles were calculated per importer rather than per article type, as occurs with 
substances and preparations (J¸rgensen and others) .

Health and the environment will be better protected if the registration threshold is defined on 
the basis of the cumulative quantities imported by each importer, rather than on the basis of 
the quantities for each article type. The deletion of the condition relating to the possible 
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release of the substance by the product will facilitate the application of this provision and 
increase legal security. Finally, the scope of the provisions governing the registration of 
substances in imported products must be similar to that laid down for substances produced in 
the EU (Ferreira and others).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 443
Artikli 6 lõige 1

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

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

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

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

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

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

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

Or. el

Justification

Covers separate imports in small quantities and avoids misinterpretation of terms.

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

Muudatusettepanek 444
Artikli 6 lõige 1

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

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

a) aine esineb nendes toodetes kogustes üle a) aine esineb nendes toodetes kogustes üle 



AM\565897ET.doc 41/146 PE 357.817v01-00

Freelance-tõlge

ET

ühe tonni tootja või importija kohta aastas, 
kusjuures iga tootetüübi kohta peetakse 
eraldi arvestust;

ühe tonni tootja või importija kohta aastas; 
ja

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

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

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

c) aine eraldumin on toote spetsiaalselt 
kavandatud funktsioon normaalsetel ja 
mõistlikult prognoositavatel 
kasutustingimustel; ja

ca) ainete kontsentratsioon tootes võrdub 
või ületab madalaimat järgmistest:
i) direktiivi 67/548/EÜ I lisas täpsustatud 
kontsentratsioonid, või
ii) direktiivi 1999/45/EÜ II lisa A ja B osas 
täpsustatud kontsentratsioonid, kui 
direktiivi 67/548/EÜ I lisas ei ole loetletud 
valmistise koostisse kuuluvate ainete 
kontsentratsioonipiiri.
iii) 0,1%, kui aine vastab XII lisa 
kriteeriumitele.

Or. en

Justification

1(a) As the definition of article type is missing, the inclusion of this term only creates legal 
uncertainty. 
1 (c) The alternative wording is more clearly defining the scope of the provision.
1(ca) The lack of any quantitative criteria implies that the presence of trace amounts
of a classified substance has to be considered. A producer/ importer would have to know all 

the substances that theoretically may be present at the lowest concentration in all articles.
This would make article 6 totally unworkable, since producers/importers would not have this 
information and the authorities could not check trace amounts of substances in the millions of 
articles imported into the EC. The introduction of a threshold is a must for workability.
Declarations are limited to substances which concentration is above the threshold. This is in 
line with the current Directive on preparations (1999/45/EC) and with the REACH project 
itself (article 13.2 and Art 53.7) for substances in preparations (registration) and substances 
of high concern (authorisation), Article 13.2 and 53.7 already use the proposed thresholds to 
establish that under such limits a substance in a preparation is no longer dangerous (why 
should this not apply to articles?).
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer ja Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 445
Artikli 6 lõike 1 punkt a

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

a) aine esineb nendes toodetes kogustes üle 
kümne tonni tootja või importija kohta 
aastas, kusjuures iga tootetüübi kohta 
peetakse eraldi arvestust; neis sisalduvate 
ainete omaduste poolest sarnaseid tooteid 
võib hinnata registreerimistoimikus ühiselt;

Or. de

Justification

1. See justification for the amendment to Article 2(1).
2.Instead of introducing a new, vague concept (article type), for the purposes of 
standardisation provision should be made for the joint assessment of similar substances in the 
registration file.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 446
Artikli 6 lõike 1 punkt a

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

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

Or. nl

Justification

For substances of very high concern in products, a general registration requirement also 
applies. The degree of concern must also be communicated (Blokland priority package).
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle, 
Françoise Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Anders Wijkman

Muudatusettepanek 447
Artikli 6 lõige 1a (uus)

1a. Lõike 1 punkti a ei kohaldata nende 
ainete suhtes, mis on tubakatoodetele 
lisatud koostisained direktiivi 2001/37/EÜ 
(tubakatoodete klassifitseerimist, 
pakendamist ja märgistamist käsitlevate 
liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise 
kohta) artikli 2 lõike 1 ja artikli 2 lõike 5 
tähenduses.

Or. en

Justification

The usual quantity restriction of 1 tonne for chemical substances should not be applied for 
substances which are added to tobacco. Otherwise tobacco manufacturers could circumvent 
the obligation to register by adapting their production system and using only those chemicals 
and their derivatives which volume amounts to less than 1 tonne. The exposure scenario and 
the noxious effect of these chemicals, therefore, justify the removal of the quantity restriction 
for substances added to tobacco and tobacco products.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Ouzký + Chris Davies, Frédérique Ries + Evangelia 
Tzampazi + Dan J¸rgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Christofer Fjellner + Anne 

Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann + Satu Hassi + Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, 
Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-

Schoepges

Muudatusettepanek 448
Artikli 6 lõige 2

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

välja jäetud

a) aine esineb neis toodetes kogustes üle 
ühe tonni tootja või importija kohta aastas;
b) aine vastab ohtlikuks aineks liigitamise 
kriteeriumitele vastavalt direktiivile 
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67/548/EMÜ;
c) tootja või importija teab või teda 
teavitatakse, et aine võib tõenäoliselt 
eralduda normaalsetel ja mõistlikult 
prognoositavatel kasutustingimustel, kuigi 
eraldumine ei ole toote puhul ette nähtud;
d) eraldunud aine kogusel võib olla 
kahjulik mõju inimeste tervisele või 
keskkonnale.

Or. en

Justification

The paper and the paper recycling will not be able to meet the requirements of Article 6(2) 
for all possible remaining substances left over in the paper, since every batch of paper would 
have to be tested for the presence of any impurity that may meet the criteria of Article 6(2).
This is not technically or economically feasible. In effect, the REACH Regulation seems to 
assume that manufacturers of articles deal with standardised products (as suggested by the 
reference to “article type” in Article 6(1)). Paper products, however, routinely vary in 
composition (Ouzky).

This follows from the  amendment on Article 6 (1) (Davies, Ries).

Creates confusion and misunderstanding of definitions. (Tzampazi).

On the basis of the knowledge that the Agency is now collecting, it is more effective if the 
Agency assesses which articles should be subject to registration. By placing the burden of 
proof on the Agency, moreover, we should be able to meet our obligations within the WTO.
(Fjellner).

It will be easier for importers and producers to apply the provisions concerning the 
registration of substances contained in imported products if the distinction between products 
containing 'substances likely to be released' and those containing substances in connection 
with which 'the producer or importer knows, or it is made known to the producer or importer, 
that the substance is likely to be released' is done away with. Producers, importers, 
distributors and retailers will all benefit from this increased legal security (Ferreira, 
Lienemann).

Many articles are likely to release hazardous chemicals. However, the current provisions of 
REACH on such articles are very weak - they are tantamount to saying: "if there are strong 
reasons for a restriction, then please notify us". This does not ensure adequate protection of 
human health or the environment. Moreover, the condition of potential adverse affect is far 
too subjective and controversial to be useful. Articles represent a primary source of exposure 
to chemicals. The use of hazardous substances in articles should be subject to the registration 
requirements as given in the amendment to Article 6(1) (Hassi).
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Paragraphs 2 to 4 are neither practicable nor enforceable. The requirements are too vague 
(e.g. "is made known" and "likely to be released") (Oomen-Ruijten and others).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 449
Artikli 6 lõike 2 punkt a

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

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

Or. nl

Justification

For substances of very high concern in products, a general registration requirement also 
applies. The degree of concern must also be communicated (Blokland priority package).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 450
Artikli 6 lõike 2 punktid c ja d

c) tootja või importija teab või teda 
teavitatakse, et aine võib tõenäoliselt 
eralduda normaalsetel ja mõistlikult 
prognoositavatel kasutustingimustel, kuigi 
eraldumine ei ole toote puhul ette nähtud;

c) tootja või importija teab või teda 
teavitatakse, et aine võib tõenäoliselt 
eralduda, kuigi eraldumine ei ole toote puhul 
ette nähtud;

d) eraldunud aine kogusel võib olla 
kahjulik mõju inimeste tervisele või 
keskkonnale.

Or. en

Justification

The last condition is not possible to apply in practice and should therefore be deleted. It is not 
reasonable to assume that the importer can judge if the quantity released will have an 
adverse effect on human health or the environment.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan J¸rgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Satu Hassi + 
Evangelia Tzampazi + Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann + Ria Oomen-Ruijten, 

Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Renate Sommer, 
Erna Hennicot-Schoepges

Muudatusettepanek 451
Artikli 6 lõige 3

3. Kui lõikes 2 sätestatud tingimused on 
täidetud, sisaldab agentuuri poolt vastavalt 
artiklile 108 kindlaksmääratud vormis 
edastatav teave järgmist:

välja jäetud

a) tootja või importija isiku- ja 
kontaktandmeid;
b) artikli 18 lõikes 1 viidatud 
registreerimisnumbrit 
(registreerimisnumbreid), kui need on 
olemas;
c) IV lisa 2. jaos kirjeldatud aine(te) 
määratlust;
d) aine liigitust;
e) toote kasutus(t)e lühikirjeldust;
f) aine tonnaaži vahemikku, nt 1–10 tonni, 
10–100 tonni jne.

Or. en

Justification

As the use of hazardous substances in articles should be subject to the registration 
requirements as given in the amendment to Article 6(1), there is no more need for this 
provision (Hassi).

Creates confusion and is superfluous (Tzampazi)

In keeping with the amendment to Article 6(2)(Ferreira, Lienemann).

Paragraphs 2 to 4 are neither practicable nor enforceable. The requirements are too vague 
(e.g. "is made known" and "likely to be released") (Oomen-Ruijten and others).
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies ja Frédérique Ries

Muudatusettepanek 452
Artikli 6 lõike 3 sissejuhatav lause ja punkt a

3. Kui lõikes 2 sätestatud tingimused on 
täidetud, sisaldab agentuuri poolt vastavalt 
artiklile 108 kindlaksmääratud vormis 
edastatav teave järgmist:

3. Kui lõikes 1 sätestatud tingimused on 
täidetud, sisaldab agentuuri poolt vastavalt 
artiklile 108 kindlaksmääratud vormis 
edastatav teave järgmist:

a) tootja või importija isiku- ja 
kontaktandmeid;

a) tema isiku- ja kontaktandmeid;

Or. en

Justification

It follows from the amendment in Article 6 (1) that REACH should aim at creating a 
framework for controlling the use of chemicals, which fulfils the criteria referred to in 
REACH Article 54 (a-e) or has been identified in accordance with Article 54  (f), contained in 
articles whether the article is manufactured or imported into the Community market.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 453
Artikli 6 lõike 3 punkt f

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

f) aine tonnaaži vahemikku, nt 0–1 tonni, 1–
10 tonni, 10–100 tonni ja üle 1000 tonni.

Or. nl

Justification

This is more complete, specifying all the tonnage ranges (Blokland priority package).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 454
Artikli 6 lõike 3 punkt fa (uus)



PE 357.817v01-00 48/146 AM\565897ET.doc

Freelance-tõlge

ET

fa) ohtlikkusaste.

Or. nl

Justification

The Agency must also be informed of the degree of concern (Blokland priority package).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann + Evangelia 
Tzampazi + Satu Hassi + Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-

Riitta Korhola, Bogusùaw Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Muudatusettepanek 455
Artikli 6 lõige 4

4. Agentuur võib võtta vastu otsuseid, mis 
näevad ette, et toodete tootjatel või 
importijatel tuleb vastavalt käesolevale 
jaotisele registreerida mis tahes neis 
toodetes sisalduv aine, millest neid on 
teavitatud vastavalt lõikele 3.

välja jäetud

Or. en

Justification

In keeping with the amendment to Article 6(2)(Ferreira, Lienemann).

Creates confusion and is superfluous (Tzampazi).

As the use of hazardous substances in articles should be subject to the registration 
requirements as given in the amendment to Article 6(1), there is no more need for this 
provision.(Hassi.)

Paragraphs 2 to 4 are neither practicable nor enforceable. The requirements are too vague 
(e.g. "is made known" and "likely to be released") (Oomen-Ruijten and others).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Frédérique Ries

Muudatusettepanek 456
Artikli 6 lõige 4

4. Agentuur võib võtta vastu otsuseid, mis 
näevad ette, et toodete tootjatel või 

4. Agentuur võib võtta vastu otsuseid, mis 
näevad ette, et toodete tootjatel või 
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importijatel tuleb vastavalt käesolevale 
jaotisele registreerida mis tahes neis toodetes 
sisalduv aine, millest neid on teavitatud 
vastavalt lõikele 3.

importijatel tuleb vastavalt käesolevale 
jaotisele registreerida mis tahes neis toodetes 
sisalduv aine, kui see vastab kõikidele 
järgmistele tingimustele:

a) aine sisaldub tootes;
b) agentuuril on alust kahtlustada, et:

i) aine vastab ohtlikuks aineks liigitamise 
kriteeriumitele vastavalt direktiivile 
67/548/EMÜ;
ii) aine on kasutusse lastud;
iii) tootest eraldunud aine kujutab endast 
ohtu inimeste tervisele või keskkonnale.

c) ainet ei ole kõnealuseks kasutuseks 
registreeritud.

Or. en

Justification

This amendment will act as a safety clause to ensure that the Agency has the competence to 
demand information and the registration of a use in an article of an unregistered substance 
which is classified as dangerous, is being released and is a risk to either human health or the 
environment in an article.

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

Muudatusettepanek 457
Artikli 6 lõige 5

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

5. Lõikeid 1–4 ei kohaldata ainete suhtes, 
mida turustusahelas ülalpool asuv tegutseja 
on antud kasutuseks juba registreerinud või 
mis on vabastatud 
registreerimiskohustusest vastavalt III 
lisale.

Or. en

Justification

Brings the provision in line with the registrations requirements for substances and  
substances in preparations that are applicable to EU Article producers. Linked with 
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amendment to Article 6(1).

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

Muudatusettepanek 458
Artikli 6 lõige 5

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

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

Or. fr

Justification

This amendment is in line with the amendment to Article 6, paragraphs 2 to 4 (Ferreira and 
Lienemann).

This ensures consistency with the amendments suggesting the deletion of paragraphs 2, 3, and 
4 (Hassi).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Frédérique Ries

Muudatusettepanek 459
Artikli 6 lõige 5

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

5. Lõikeid 1–3 ei kohaldata ainete suhtes, 
millest turustusahelas ülalpool asuv tegutseja 
on antud kasutuseks juba teavitanud.

Or. en

Justification

This follows from the previous amendment on Article 6 (1).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Frédérique Ries

Muudatusettepanek 460
Artikli 6 lõige 6

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

artikli 21 lõikes 4 kindlaksmääratud 
tähtaega. Valdkonnaspetsiifilised juhised 
võetakse vabatahtlikult järk-järgult 
kasutusele kolme aasta jooksul enne lõigete 
1–3 kohaldamist.

Or. en

Justification

To achieve a functional system of managing the use of authorised chemicals in the supply 
chain of articles it is necessary to apply a step-by-step approach. The information collected 
during the development of sector specific guidance and the phase in will provide a useful 
stepping-stone for further developments in the complex area of chemical uses in consumer 
articles. This amendment ensures that the sector specific guidance notes will be phased in 
over a 3 year before Article 6 comes into force.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Satu Hassi

Muudatusettepanek 461
Artikli 6 lõige 6

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

6. Lõiget 1 kohaldatakse ühe aasta jooksul
pärast artiklis 21 kindlaksmääratud 
tähtaegu.

Or. en

Justification

It is not acceptable to exempt import products from the registration requirements of 
substances in articles for 11 years and 3 months. Hazardous substances in imported articles 
should be registered at the latest one year after these substances have been registered in the 
EU.

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

Muudatusettepanek 462
Artikli 6 lõige 6

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

6. Lõiget 1 kohaldatakse 3 kuud pärast 
artikli 21 lõikes 3 kindlaksmääratud 
tähtaega.
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Or. en

Justification

In keeping with the amendment to Article 6(2) to (4).

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

Muudatusettepanek 463
Artikli 6 lõige 7

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

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

Or. en

Justification

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

In keeping with the amendment to Article 6(2) to (4) (Ferreira, Lienemann).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Frédérique Ries

Muudatusettepanek 464
Artikli 6 lõige 7

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

7. Käesoleva artikli rakendamise õigusaktid
võetakse vastu vastavalt artikli 130 lõikes 3 
osutatud menetlusele.

Or. en

Justification

To ensure that implementing legislation can be adopted in order to achieve the workability of 
the entire Article 6.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Frédérique Ries + Mary Honeyball

Muudatusettepanek 465
Artikli 6 lõige 7a (uus)

7a. Lõikes 7 nimetatud rakendamise 
smeede on kooskõlas artikli 73 lõike 2 
alapunkti ia kohaselt väljatöötatud 
valdkonnaspetsiifiliste juhistega.

Or. en

Justification

The basis for a workable framework is the identification of product categories and the use of 
chemicals, which fulfils the criteria referred to in REACH Article 54 (a-e) or has been 
identified in accordance with Article 54  (f). The development of sector specific guidance will 
be based on these two elements and the implementing measures should be in accordance with 
these developments in order to ensure compliance and legal certainty.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 466
Artikli 6 lõige 7a (uus)

7a. Agentuur esitab juhised toodete tootjate 
ja importijate ning ka pädevate asutuste 
abistamiseks.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Françoise Grossetête, Boguslaw Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-

Schoepges

Muudatusettepanek 467
Artikkel 6aa (uus)

Artikkel 6aa
Registreerimiste ülekandmine ja jagamine, 
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“rühmaregistreerimine”
1. Registreerimise järel saadud seaduslik 
õigus on nii ülekantav kui ka jagatav. Kui 
äriühingu omandiõigus antakse üle, täidab 
uus omanik artikli 20 kohaseid kohustusi. 
Kui osa registreeringut omavast 
äriühingust antakse üle, nt ühe 
registreeritud ainet tootva tootmisettevõtte 
müügi teel, määrab agentuur uuele 
omanikule uue registreerimisnumbri.
2. Kui tootja on teise juriidilise isiku (nn 
“emaettevõtte”) poolt kontrollitud 
tütarettevõte, saab see emaettevõte teha 
registreeringu ja omada registreeringut 
tütarettevõtte nimel. Tütarettevõte saab 
samuti teha registreeringu ja omada 
registreeringut oma emaettevõtte või teiste 
tütarettevõtete jaoks. Sellistel juhtudel on 
vaja vaid üht registreeringut. Rühma 
registreerijaks nimetatud juriidiline isik 
vastutab käesoleva määruse kohaste 
kohustuste täitmise eest.
Lõiget 2 kohaldatakse samuti siis, kui 
emaettevõte või tütarettevõte ei ole asutatud 
Euroopa Liidus. Registreerija ja 
registreeringu omanik peavad olema 
asutatud ELis.

Or. en

Justification

Proposal for the solution of following cases:
Within company groups, products are delivered to customers from changing production sites 
within the EU, which may belong to different affiliates. Distribution of products within groups 
is often steered by one unit within the group which can be part of the parent company or a 
group company. A group registration would be an appropriate solution to reduce the costs 
and bureaucracy in these cases.
If a registrant only sells one of several production plants in which a substance is produced, a 
new registration by the purchaser is not necessary.
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Werner Langen

Muudatusettepanek 468
Artikkel 6aa (uus)

Artikkel 6aa
1. Registreeringu teel tagatud seaduslik 
õigus on nii ülekantav ja jagatav. Uus 
omanik võtab üle algse registreerija 
õigused ja kohustused. Kui registreeringut 
jagatakse, määrab agentuur uuele 
omanikule uue registreerimisnumbri.
2. Kui tootja on teise juriidilise isiku 
(“emaettevõte”) tütarettevõte, võib 
emaettevõte taotleda ja säilitada 
registreeringut tütarettevõtte nimel. 
Tütarettevõte võib vastupidiselt taotleda ja 
säilitada registreeringut oma emaettevõtte 
või teiste tütarettevõtete nimel. Sellistel 
juhtudel on vaja vaid üht registreeringut. 
Juriidiline isik, kelle nimel rühma 
registreering on tehtud, vastutab käesoleva 
määruse sätetele vastamise eest. Juriidiline 
isik, kelle nimel rühma registreering on 
tehtud, peab olema asutatud ELis.

Or. de

Justification

If a registrant no longer wishes to make use of a registration, it must be possible for the 
relevant rights to be transferred.

Within concerns, products are supplied to downstream users from a variety of production 
centres within the EU, centres which may belong to different subsidiaries. The supply of 
products within a concern is often coordinated by a unit which may be part either of the 
parent company or a subsidiary. The proposed group registration arrangement would be a 
suitable way of reducing costs and red tape.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 469
Artikkel 7
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Artikkel 7 Käesolev artikkel on välja jäetud

Or. en

Justification

Consequence of the amendment  that proposes a new Article 4 (a) (linked to article 3(22), 4a 
and 34(4).

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

Muudatusettepanek 470
Artikkel 7

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

Uurimis- ja arendustegevust määratletakse 
süstemaatilise ja tihti ka juhusliku uute 
teadmiste otsinguna. Üldiselt saab eristada 
alusuuringuid, st ilma eriliste piirangute 
või eesmärgita uurimistegevust, ning 
rakendusuuringuid, st uurimistegevust, mis 
püüab lahendada konkreetset probleemi ja 
mille eesmärgiks on sageli majanduslik 
rakendamine.

2. Lõike 1 kohaldamisel esitab tootja või 
importija agentuurile viimase poolt 
vastavalt artiklile 108 kindlaksmääratud 
vormis järgmist teavet:

Käesoleva määruse sätteid ei kohaldata 
ainete ning uurimis- ja arenduslaborites 
rangetes tingimustes kasutatud ja 
rakendatud ainete segude suhtes.

a) tootja või importija isikuandmeid;
b) aine määratlust;
c) aine liigitust, kui seda on võimalik 
liigitada;
d) prognoositavat kogust;
e) lõikes 1 viidatud klientide loetelu; ja
f) piisavat teavet uurimis- ja 
arendusprogrammi kohta, et agentuuril 
oleks võimalik vastu võtta teadlikke 
otsuseid vastavalt lõigetele 4 ja 7.
Lõikes 1 kindlaksmääratud ajavahemik 
algab teatise laekumisest agentuuri.
3. Agentuur annab teatisele 
registreerimisnumbri ja kuupäeva, milleks 
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on teatise agentuuri laekumise kuupäev, ja 
teatab registreerimisnumbri ja kuupäeva 
viivitamata asjaomasele tootjale või 
importijale.
4. Agentuur kontrollib teavitaja poolt 
esitatud teabe täielikkust. Agentuur võib 
otsustada kehtestada tingimused, 
eesmärgiga tagada, et üksnes lõike 2 
punktis e osutatud loetletud klientide 
töötajad käsitlevad ainet või valmistist või 
toodet, mille koostises ainet on kasutatud, 
mõistlikul määral kontrollitud tingimustes, 
ning ei tee ainet puhasainena või valmistise 
või toote koostises üldsusele 
kättesaadavaks, ning tagamaks, et 
ülejäänud ainekogused kogutakse pärast 
vabastusperioodi lõppladustamiseks kokku.
5. Kui miski ei viita vastupidisele, võib aine 
tootja või importija toota või importida 
ainet mitte varem kui neli nädalat pärast 
teatavakstegemist.
6. Tootja või importija järgib kõiki 
agentuuri poolt vastavalt lõikele 4 
kehtestatud tingimusi.
7. Agentuur võib vastava taotluse korral 
otsustada pikendada viieaastast 
vabastusperioodi maksimaalselt veel viie 
aasta võrra või maksimaalselt kümne aasta 
võrra, kui tegemist on ainetega, mida 
kasutatakse ainult inimestele ja loomadele 
mõeldud ravimites, ning kui tootjal või 
importijal on võimalik tõestada, et sellist 
pikendamist õigustab uurimis- ja 
arendusprogramm.
8. Agentuur teavitab kõigist otsuse 
eelnõudest liikmesriikide pädevaid asutusi, 
kus tootmine, import või tootmisalane 
uurimistegevus aset leiab.
Kui agentuur võtab vastu lõigetes 4 ja 7 
sätestatud otsuseid, arvestab ta nimetatud 
pädevate asutuste poolt tehtud märkusi.
9. Agentuur ja vastavate liikmesriikide 
pädevad asutused hoiavad neile vastavalt 



PE 357.817v01-00 58/146 AM\565897ET.doc

Freelance-tõlge

ET

lõigetele 1–8 esitatud teavet salajasena.
10. Agentuuri lõigete 4 ja 7 alusel vastu 
võetud otsused võib vastavalt artiklitele 87, 
88 ja 89 edasi kaevata.

Or. de

Justification

The exclusion of these substances from the scope of the Regulation will create opportunities 
for research and development, also in connection with low-risk substances.

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

Muudatusettepanek 471
Artikkel 7

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

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

2. Lõike 1 kohaldamisel esitab tootja või 
importija agentuurile viimase poolt vastavalt 
artiklile 108 kindlaksmääratud vormis 
järgmist teavet:

2. Lõike 1 kohaldamisel esitab tootja või 
importija agentuurile viimase poolt vastavalt 
artiklile 108 kindlaksmääratud vormis 
järgmist teavet:

a) tootja või importija isikuandmeid; a) tootja või importija isikuandmeid;
b) aine määratlust; b) aine määratlust;

c) aine liigitust, kui seda on võimalik 
liigitada;

c) aine liigitust, kui seda on võimalik 
liigitada;

d) prognoositavat kogust; d) prognoositavat kogust;
e) lõikes 1 viidatud klientide loetelu; ja e) lõikes 1 viidatud klientide loetelu; ja

f) piisavat teavet uurimis- ja 
arendusprogrammi kohta, et agentuuril oleks 
võimalik vastu võtta teadlikke otsuseid 
vastavalt lõigetele 4 ja 7.

f) piisavat teavet uurimis- ja 
arendusprogrammi kohta, et agentuuril oleks 
võimalik vastu võtta teadlikke otsuseid 
vastavalt lõigetele 4 ja 7.

Lõikes 1 kindlaksmääratud ajavahemik 
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algab teatise laekumisest agentuuri.
3. Agentuur annab teatisele 
registreerimisnumbri ja kuupäeva, milleks 
on teatise agentuuri laekumise kuupäev, ja 
teatab registreerimisnumbri ja kuupäeva 
viivitamata asjaomasele tootjale või 
importijale.

3. Agentuur annab teatisele 
registreerimisnumbri ja kuupäeva, milleks 
on teatise agentuuri laekumise kuupäev, ja 
teatab registreerimisnumbri ja kuupäeva 
viivitamata asjaomasele tootjale või 
importijale.

4. Agentuur kontrollib teavitaja poolt 
esitatud teabe täielikkust. Agentuur võib 
otsustada kehtestada tingimused, eesmärgiga 
tagada, et üksnes lõike 2 punktis e osutatud 
loetletud klientide töötajad käsitlevad ainet 
või valmistist või toodet, mille koostises 
ainet on kasutatud, mõistlikul määral 
kontrollitud tingimustes, ning ei tee ainet 
puhasainena või valmistise või toote 
koostises üldsusele kättesaadavaks, ning 
tagamaks, et ülejäänud ainekogused 
kogutakse pärast vabastusperioodi 
lõppladustamiseks kokku.

4. Agentuur kontrollib teavitaja poolt 
esitatud teabe täielikkust. Agentuur võib 
otsustada kehtestada tingimused, eesmärgiga 
tagada, et üksnes lõike 2 punktis e osutatud 
loetletud klientide töötajad käsitlevad ainet 
või valmistist või toodet, mille koostises 
ainet on kasutatud, mõistlikul määral 
kontrollitud tingimustes, ning ei tee ainet 
puhasainena või valmistise või toote 
koostises üldsusele kättesaadavaks, ning 
tagamaks, et ülejäänud ainekogused 
kogutakse pärast uurimis- ja 
arendustegevuse perioodi lõppladustamiseks 
kokku.

5. Kui miski ei viita vastupidisele, võib aine 
tootja või importija toota või importida ainet 
mitte varem kui neli nädalat pärast 
teatavakstegemist.

5. Kui miski ei viita vastupidisele, võib aine 
tootja või importija toota või importida ainet 
mitte varem kui neli nädalat pärast 
teatavakstegemist.

6. Tootja või importija järgib kõiki agentuuri 
poolt vastavalt lõikele 4 kehtestatud 
tingimusi.

6. Tootja või importija järgib kõiki agentuuri 
poolt vastavalt lõikele 4 kehtestatud 
tingimusi.

7. Agentuur võib vastava taotluse korral 
otsustada pikendada viieaastast vabastus-
perioodi maksimaalselt veel viie aasta võrra 
või maksimaalselt kümne aasta võrra, kui 
tegemist on ainetega, mida kasutatakse 
ainult inimestele ja loomadele mõeldud 
ravimites, ning kui tootjal või importijal on 
võimalik tõestada, et sellist pikendamist 
õigustab uurimis- ja arendusprogramm.
8. Agentuur teavitab kõigist otsuse 
eelnõudest liikmesriikide pädevaid asutusi, 
kus tootmine, import või tootmisalane 
uurimistegevus aset leiab.

7. Agentuur teavitab kõigist otsuse 
eelnõudest liikmesriikide pädevaid asutusi, 
kus tootmine, import või tootmisalane 
uurimistegevus aset leiab.

Kui agentuur võtab vastu lõigetes 4 ja 7
sätestatud otsuseid, arvestab ta nimetatud 

Kui agentuur võtab vastu lõikes 4 sätestatud 
otsuseid, arvestab ta nimetatud pädevate 



PE 357.817v01-00 60/146 AM\565897ET.doc

Freelance-tõlge

ET

pädevate asutuste poolt tehtud märkusi. asutuste poolt tehtud märkusi.
9. Agentuur ja vastavate liikmesriikide 
pädevad asutused hoiavad neile vastavalt 
lõigetele 1–8 esitatud teavet salajasena.

8. Agentuur ja vastavate liikmesriikide 
pädevad asutused hoiavad neile vastavalt 
lõigetele 1–7 esitatud teavet salajasena.

10. Agentuuri lõigete 4 ja 7 alusel vastu 
võetud otsused võib vastavalt artiklitele 87, 
88 ja 89 edasi kaevata.

9. Agentuuri lõike 4 alusel vastu võetud 
otsused võib vastavalt artiklitele 87, 88 ja 89 
edasi kaevata.

Or. en

Justification

No timeframes should be defined.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer ja Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 472
Artikli 7 lõige 1

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

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

Or. de

Justification

The imposition of a time-limit for substances used for the purposes of product and process 
orientated research and development will hamper innovation. There is a risk that research 
projects will be relocated outside the EU, jeopardising highly qualified jobs.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 473
Artikli 7 lõige 1

1. Artikleid 5 ja 19 ei kohaldata viie aasta
jooksul aine suhtes, mida toodetakse 

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

ühenduses või imporditakse tootmisalase 
uurimis- ja arendustegevuse eesmärgil 
loetletud klientidele ja kogustes, mis 
piirduvad tootmisalase uurimis- ja 
arendustegevusega.

Or. de

Justification

Repetitive research and development cycles, the starting criteria for which can be determined 
only after the preceding cycle has been completed, are often needed to optimise substance-
related product and process development. These research and development cycles can be very 
time-consuming. The five-year derogation from the provisions of Articles 5 and 19 for 
substances manufactured in or imported into the Community for the purposes of product  and 
process orientated research and development is too short and should be extended to 10 years.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Martin Callanan + Lena Ek

Muudatusettepanek 474
Artikli 7 lõike 2 punkt f

f) piisavat teavet uurimis- ja 
arendusprogrammi kohta, et agentuuril 
oleks võimalik vastu võtta teadlikke 
otsuseid vastavalt lõigetele 4 ja 7.

välja jäetud

Or. en

Justification

Information on product and process research is often highly confidential for commercial 
reasons. The need to explain a research programme to the Agency creates a risk that 
confidentiality will be breached.  Moreover, detailed information on the R&D activity is not 
necessary for the Agency to make its determination of environmental hazards from the 
chemical in research use.
During a PPORD programme, there will be no significant exposure of humans and/or the 
environment to the substance, preparation or article in question, and the Agency can always 
formulate safeguard conditions under Articles 7.4 and 7.6 on the basis of the identity of the 
substance.
The amendment:
– ensures that innovation is protected against inadvertent disclosure of confidential 

business information;
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– minimises the administrative burden of REACH on research industry. (Callanan)

In the majority of cases, the Agency has no need for this highly confidential information.
During a PFORD programme, there will be no exposure of humans and/or the environment to 
the substance, preparation or article in question, and the Agency can always formulate 
safeguard conditions under Articles 7.4 and 7.6 on the basis of the identity of the substance.
Detailed information on the R&D activity should therefore not be a standard requirement 
(Ek).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 475
Artikli 7 lõige 4

4. Agentuur kontrollib teavitaja poolt 
esitatud teabe täielikkust.
Agentuur võib otsustada kehtestada 
tingimused, eesmärgiga tagada, et üksnes 
lõike 2 punktis e osutatud loetletud klientide 
töötajad käsitlevad ainet või valmistist või 
toodet, mille koostises ainet on kasutatud, 
mõistlikul määral kontrollitud tingimustes, 
ning ei tee ainet puhasainena või valmistise 
või toote koostises üldsusele kättesaadavaks, 
ning tagamaks, et ülejäänud ainekogused 
kogutakse pärast vabastusperioodi 
lõppladustamiseks kokku.

4. Agentuur kontrollib teavitaja poolt 
esitatud teabe täielikkust.
Agentuur võib otsustada kehtestada 
tingimused, eesmärgiga tagada, et üksnes 
lõike 2 punktis e osutatud loetletud klientide 
töötajad käsitlevad ainet või valmistist või 
toodet, mille koostises ainet on kasutatud, 
mõistlikul määral kontrollitud tingimustes, 
ning ei tee ainet puhasainena või valmistise 
või toote koostises üldsusele kättesaadavaks, 
ning tagamaks, et ülejäänud ainekogused 
kogutakse pärast vabastusperioodi 
lõppladustamiseks kokku ja et võimalikud 
ohud inimeste tervisele ja/või keskkonnale 
on mõistlikult kontrollitud.

Or. en

Justification

To facilitate innovation it is appropriate to exempt substances being used in research and 
development. However it is necessary to add criteria concerning the potential risks to human 
health and the environment.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karin Scheele

Muudatusettepanek 476
Artikli 7 lõige 4
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4. Agentuur kontrollib teavitaja poolt 
esitatud teabe täielikkust. Agentuur võib 
otsustada kehtestada tingimused, 
eesmärgiga tagada, et üksnes lõike 2 
punktis e osutatud loetletud klientide 
töötajad käsitlevad ainet või valmistist või 
toodet, mille koostises ainet on kasutatud, 
mõistlikul määral kontrollitud tingimustes, 
ning ei tee ainet puhasainena või valmistise 
või toote koostises üldsusele kättesaadavaks, 
ning tagamaks, et ülejäänud ainekogused 
kogutakse pärast vabastusperioodi 
lõppladustamiseks kokku.

4. Agentuur kontrollib teavitaja poolt
esitatud teabe täielikkust. Agentuur teeb 
otsuse tingimuste kohta, mida tuleb täita, 
tagamaks, et ainete ja valmististe, milles 
ained sisalduvad, tootmine ja kasutamine 
kujutaksid endast võimalikult väikest ohtu, 
eriti tundmatu ohu eripära puhul. Sellega 
seoses võib agentuur, näiteks, ette näha 
selle, et üksnes lõike 2 punktis e osutatud 
loetletud klientide töötajad käsitlevad ainet 
või valmistist või toodet, mille koostises 
ainet on kasutatud, mõistlikul määral 
kontrollitud tingimustes, ning ei tee ainet 
puhasainena või valmistise või toote 
koostises üldsusele kättesaadavaks, ning 
tagamaks, et ülejäänud ainekogused 
kogutakse pärast vabastusperioodi 
lõppladustamiseks kokku.

Or. de

Justification

In order to ensure that, as a result of a lack of knowledge concerning substances used for the 
purposes of product  and process orientated research, no unacceptable risks arise in 
connection with the manufacture or use of such substances, the Agency should take a decision 
in each case on the conditions which must be met. The stringency of the conditions will be 
determined by the degree to which the applicant can show that the relevant risks are under 
control. This will also ensure - in connection with paragraph 8 - that the competent Member 
State authorities are informed in each case of the research and development plans.

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

Muudatusettepanek 477
<Article>Artikli 7 lõike 8 teine lõik</Article>

Kui agentuur võtab vastu lõigetes 4 ja 7 
sätestatud otsuseid, arvestab ta nimetatud
pädevate asutuste poolt tehtud märkusi.

Kui agentuur võtab vastu lõigetes 4 ja 7 
sätestatud otsuseid, arvestab ta iga 
liikmesriigi, kus tootmine, import või 
tootmisalane uurimistegevus aset leiab, 
pädevate asutuste poolt tehtud märkusi.

Or. en
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Justification

This is the actual procedure laid down in Council Directive 92/32/EEC, which has shown to 
work well and will therefore not be replaced by the REACH regulation.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Péter Olajos, Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Alessandro 
Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Dagmar Roth-

Behrendt

Muudatusettepanek 478
Artikkel 8

Artikkel 8 Käesolev artikkel on välja jäetud

Or. en

Justification

Avoid double legislation (see justification amendment on article 2). Linked to amendments to 
articles 2, 4 and 53-5 (Oomen-Ruijten and others).

These provisions are now included in Article 2 paragraph 1f new and annex Ic (Foglietta and 
others).
Consequence of new Article 2 (Roth Behrendt).

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

Muudatusettepanek 479
Artikkel 9

Artiklis 5 ning artikli 6 lõigetes 1 ja 4 
kirjeldatud registreerimine hõlmab vastavalt 
artiklile 108 agentuuri poolt 
kindlaksmääratud vormis järgmist teavet:

Artiklis 5 ning artikli 6 lõigetes 1 ja 4 
kirjeldatud registreerimine hõlmab vastavalt 
artiklile 108 agentuuri poolt 
kindlaksmääratud vormis järgmist teavet:

a) tehniline toimik, mis sisaldab: a) tehniline toimik, mis sisaldab:

i) tootja(te) või importija(te) isikuandmeid 
vastavalt IV lisa 1. punktile;

i) tootja(te) või importija(te) isikuandmeid 
vastavalt IV lisa punktile 1;

ii) aine(te) määratlusi vastavalt IV lisa 
punktile 2;

ii) aine(te) määratlusi vastavalt IV lisa 
punktile 2;

iii) IV lisa punktis 3 kirjeldatud teavet aine 
tootmise ja kasutus(t)e kohta; selline teave 

iii) IV lisa punktis 3 kirjeldatud teavet aine 
tootmise ja kasutus(t)e kohta; selline teave 
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hõlmab kõiki registreerija poolt määratletud 
kasutusi;

hõlmab kõiki registreerija poolt määratletud 
kasutusi ning vastavaid kavandatud 
tootmis- või impordikoguseid, kui neid on 
kokku üle ühe tonni aastas, ümardades 
üles- või allapoole lähima tonnini iga 
juhtumi puhul;

iii) teavet aine tootmise ja kasutus(t)e kohta 
ning kõikide määratletud kasutuste 
liigitamise kohta I aa lisas sätestatud 
kasutus- ja kokkupuutekategooriate põhjal;

iv) IV lisa punktis 4 kirjeldatud aine liigitust 
ja märgistust;

iv) IV lisa punktis 4 kirjeldatud aine liigitust 
ja märgistust;

v) IV lisa punktis 5 kirjeldatud aine ohutu 
kasutamise juhist;

vi) V–IX lisa kohaldamisest tuleneva teabe 
kokkuvõtteid;

vi) V–IX lisa kohaldamisest tuleneva teabe 
kokkuvõtteid;

vii) V–IX lisa kohaldamisest tuleneva teabe 
üksikasjalikud uuringuülevaateid, kui need 
on I lisa alusel nõutavad;

vii) V–IX lisa kohaldamisest tuleneva teabe 
üksikasjalikke uuringuülevaateid, kui need 
on I lisa alusel nõutavad;

viii) teatist selle kohta, kas teave on või ei 
ole saadud selgroogsete loomadega 
läbiviidud katsetest;

viii) teatist selle kohta, kas teave on või ei 
ole saadud selgroogsete loomadega 
läbiviidud katsetest;

ix) katsetamisettepanekuid, kui seda on vaja 
V–IX lisa kohaldamisel;

ix) katsetamisettepanekuid, kui seda on vaja 
V–IX lisa kohaldamisel;

x) avaldust selle kohta, kas tootja või 
importija on nõus jagama tasu eest järgmiste 
registreerijatega lisade V–VIII 
kohaldamisest tuleneva teabe kokkuvõtteid 
ja üksikasjalikke uuringuülevaateid katsete 
kohta, mis ei hõlma selgroogsete loomadega 
läbiviidud katseid;

x) avaldust selle kohta, kas tootja või 
importija on nõus jagama tasu eest järgmiste 
registreerijatega lisade V–VIII 
kohaldamisest tuleneva teabe kokkuvõtteid 
ja üksikasjalikke uuringuülevaateid katsete 
kohta, mis ei hõlma selgroogsete loomadega 
läbiviidud katseid;

aa) lisas 1a kirjeldatud ajakohastatud 
ohutuskaarti;

b) kemikaaliohutuse aruanne, kui see on 
artikli 13 alusel nõutav.

b) kemikaaliohutuse aruanne, kui see on 
artikli 13 alusel nõutav.

ba) registreerija avaldust aine liigitamiseks 
tema poolt ühele tasemele ohule suunatud 
1.-3. prioriteetsustasemest, nagu on 
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määratletud IVa lisas. Esimest lauset ei 
kohaldata, kui vastavalt artiklile 26 ja 
sellele järgnevatele artiklitele on läbi viidud 
eelregistreerimine.

Or. de

Justification

In keeping with the 'one substance - one registration' approach, this amendment lays down 
the arrangements for introducing risk-oriented information requirements. Accordingly, 
information concerning the proposed use of a substance should also be provided on the basis 
of use and exposure categories. This will also facilitate the provision of information to each 
entity in the supply chain. The same applies to the safety data sheet. Self-classification by 
priority level is a precondition for meeting the further risk-oriented information requirements 
laid down in Article 11 and will be checked as part of the assessment procedure.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 480
Artikkel 9

Artiklis 5 või artikli 6 lõigetes 1 või 4
kirjeldatud registreerimine hõlmab vastavalt 
artiklile 108 agentuuri poolt 
kindlaksmääratud vormis järgmist teavet:

Nõutud registreerimistoimik, mis esitatakse 
agentuurile vastavalt artiklitele 5 või 6,
hõlmab vastavalt  artiklile 108 agentuuri 
poolt kindlaksmääratud vormis järgmist 
teavet:

a) tehniline toimik, mis sisaldab: a) individuaalne toimik:
i) tootja(te) või importija(te) 

isikuandmeid vastavalt IV lisa 
1. punktile;

i) tootja(te) või importija(te) 
isikuandmeid vastavalt 
IV lisa punktile 1;

ii) aine(te) määratlusi vastavalt 
IV lisa punktile 2;

ii) aine(te) määratlusi vastavalt 
IV lisa punktile 2;

iii) IV lisa punktis 3 kirjeldatud teavet 
aine tootmise ja kasutus(t)e kohta; 
selline teave hõlmab kõiki 
registreerija poolt määratletud 
kasutusi;

iii) IV lisa punktis 3 kirjeldatud teavet 
aine tootmise ja kasutus(t)e kohta; 
selline teave sisaldab kõiki 
registreerija poolt määratletud 
kasutusi ja rõhutab eelkõige neid 
kasutusi, mida ta soovitab;

iv) IV lisa punktis 4 kirjeldatud aine 
liigitust ja märgistust;
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v) IV lisa punktis 5 määratletud 
aine ohutu kasutamise juhist;

vi) V–IX lisa kohaldamisest tuleneva 
teabe kokkuvõtteid;

aa) ohtlikkust käsitlevat toimikut, mis 
sisaldab:

vii) V–IX lisa kohaldamisest tuleneva 
teabe üksikasjalikud 
uuringuülevaateid, kui need on I 
lisa alusel nõutavad;

i) artiklite 11–13 kohaldamisest 
tuleneva teabe üksikasjalikke 
uuringuülevaateid;

viii) teatist selle kohta, kas teave on 
või ei ole saadud selgroogsete 
loomadega läbiviidud katsetest;

ii) artiklite 11 ja 12 kohaldamisest 
tuleneva muu teabe
kokkuvõtteid;

ix) katsetamisettepanekuid, kui seda 
on vaja V–IX lisa kohaldamisel;

iii) katsetamisettepanekuid, kui seda 
on vaja artiklite 11–13
kohaldamisel;

iv) teatist selle kohta, kas teave on või ei 
ole saadud selgroogsete 
loomadega läbiviidud katsetest;

x) avaldust selle kohta, kas tootja või 
importija on nõus jagama tasu 
eest järgmiste registreerijatega 
lisade V–VIII kohaldamisest 
tuleneva teabe kokkuvõtteid ja 
üksikasjalikke uuringuülevaateid 
katsete kohta, mis ei hõlma 
selgroogsete loomadega 
läbiviidud katseid;

v) avaldust selle kohta, kas võib 
jagada artikli 11 kohaldamisest 
tuleneva teabe kokkuvõtteid ja 
üksikasjalikke uuringuülevaateid 
katsete kohta, mis ei hõlma 
selgroogsete loomadega 
läbiviidud katseid, tasu eest 
järgmiste registreerijatega 10 
aasta jooksul pärast selle 
esitamist;

b) kemikaaliohutuse aruanne, kui see on 
artikli 13 alusel nõutav.

b) IV lisa punktis 4 kirjeldatud aine 
ohuliik;

ba) ainete puhul 1–10 tonni IV lisa punktis 
5 kirjeldatud teave kokkupuute kohta;

bb) või ainete kohta alates 10 tonnist aastas
kemikaaliohutuse aruanne vastavalt 
artiklile 13;

bc) ohutuskaart, kui seda nõutakse 
vastavalt artiklile 29 või IV lisa/Ic lisa 
(uus) punktis 5 kehtestatud ohutu 
kasutamise juhistele; kaasa arvatud 
märge selle kohta, millist teavet 
registreerija peab salajaseks.
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Or. en

(Points (a) (viiii) in the Commission text has become point (b) (iv)  in Parliament’s 
amendment.

Justification

This amendment sets out the information to be submitted for general registration purposes, in 
the order of hazard information, exposure information and risk management information:

1. The individual dossier is not new compared to the Commission proposal, it only
integrates information on the identity of the enterprise, the substances and the uses.

2. The hazard dossier collects all information on the properties of a substance, and its
content is specified in Article 11 in connection with the testing Annexes.

3. The classification and labelling for a dangerous substance will as, in the
Commission proposal, be a separate item of the registration dossier.

4. For substances in quantities of 1 to 10 tonnes some basic exposure information will 
need to be submitted, whereas - as in the Commission proposal - for substances in 
quantities of 10 tonnes or more per year, the chemical safety report is required.

This exposure information is kept simple so that it will not be unreasonable for 
companies to provide this information. It has two functions: first, it will help 
companies to develop the safety data sheet/guidance on safe use, and secondly, it will 
support the Agency to screen registration dossiers submitted to identify priority 
substances for which more information will need to be generated.

5. Finally, information on risk management is part of the registration. For substances 
which are classified as dangerous the safety data sheet shall be submitted. Safety data 
sheets must be compiled as an existing obligation today and are required in Art. 29 of 
the REACH proposal for substances classified as dangerous to be supplied. So this is 
no new additional burden for enterprises. For substances which are not classified as 
dangerous, and only for those, guidance on safe use needs to be submitted as part of 
the registration. This guidance on safe use is already included in section 5 of Annex IV 
in the Commission proposal and consists of 8 of the 16 headings of the safety data 
sheet related to risk management. This avoids duplication of information to be 
compiled (amendment linked to amendment to article 5(4)).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 481
Artikli 9 sissejuhatus
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Artiklis 5 ning artikli 6 lõigetes 1 ja 4
kirjeldatud registreerimine hõlmab vastavalt 
artiklile 108 agentuuri poolt 
kindlaksmääratud vormis järgmist teavet:

Artiklis 5 kirjeldatud 
registreerimistaotlusele tuleb lisada kogu 
ainet käsitlev teave, mis on taotlejale 
kättesaadav. Igal juhul lükatakse 
registreerimistaotlus tagasi, kui see ei 
sisalda vähemalt vastavalt artiklile 108 
agentuuri poolt kindlaksmääratud vormis 
järgmist teavet:

Or. de

Justification

In keeping with the 'one substance - one registration' approach, data concerning substances 
should not be collected for each manufacturer/importer, but rather for each substance. As a 
matter of principle, the registrant should submit all available information; however, if 
registration is to be granted that must incorporate a basic information set.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Liam Aylward

Muudatusettepanek 482
Artikli 9 sissejuhatus

Artiklis 5 ning artikli 6 lõigetes 1 ja 4
kirjeldatud registreerimine hõlmab vastavalt 
artiklile 108 agentuuri poolt 
kindlaksmääratud vormis järgmist teavet:

Artiklis 5 ning artikli 6 lõikes 1 ühe aine või 
ainete rühma kohta kirjeldatud 
registreerimine hõlmab vastavalt 
artiklile 108 agentuuri poolt 
kindlaksmääratud vormis järgmist teavet:

Or. en

Justification

This is to facilitate read-across for substances and to ensure consistency  with the provisions 
of Annex IX, section 1.5: Substances whose physicochemical, toxicological and 
ecotoxicological properties are likely to be similar or follow a regular pattern as a result of 
structural similarity may be considered as a group, or "category" of substances. Application 
of the group concept requires that physicochemical properties, human health effects and 
environmental effects or environmental fate may be predicted from data for a reference 
substance within the group by interpolation to other substances in the group (read-across 
approach). This avoids the need to test every substance for every endpoint.

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

Muudatusettepanek 483
Artikli 9 sissejuhatus

Artiklis 5 ning artikli 6 lõigetes 1 ja 4 
kirjeldatud registreerimine hõlmab vastavalt 
artiklile 108 agentuuri poolt 
kindlaksmääratud vormis järgmist teavet:

Artiklis 5 ning artikli 6 lõigetes 1 ja 4 ühe 
aine või sarnaste ainete kategooria puhul
kirjeldatud registreerimine hõlmab vastavalt 
artiklile 108 agentuuri poolt 
kindlaksmääratud vormis järgmist teavet:

Or. en

Justification

Recognises the concept that a category of substances with equivalent/similar properties may 
be included in one registration to minimise the number of registration dossiers.

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

Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Muudatusettepanek 484
Artikli 9 punkt a

Artiklis 5 ning artikli 6 lõigetes 1 ja 4 
kirjeldatud registreerimine hõlmab vastavalt 
artiklile 108 agentuuri poolt 
kindlaksmääratud vormis järgmist teavet:

Artiklis 5 ning artikli 6 lõigetes 1 ja 4 
kirjeldatud registreerimine hõlmab vastavalt 
artiklile 108 agentuuri poolt 
kindlaksmääratud vormis järgmist teavet:

a) tehniline toimik, mis sisaldab: a) tehniline toimik, mis sisaldab:
i) tootja(te) või importija(te) 

isikuandmeid vastavalt IV lisa 
1. punktile;

i) tootja(te) või importija(te) 
isikuandmeid vastavalt 
IV lisa punktile 1;

ii) aine(te) määratlusi vastavalt 
IV lisa punktile 2;

ii) aine(te) määratlusi vastavalt 
IV lisa punktile 2;

iii) IV lisa punktis 3 kirjeldatud teavet 
aine tootmise ja kasutus(t)e kohta; 
selline teave hõlmab kõiki 
registreerija poolt määratletud 
kasutusi;

iii) IV lisa punktis 3 kirjeldatud teavet 
aine tootmise ja kasutus(t)e kohta; 
selline teave hõlmab kõiki 
registreerija poolt määratletud 
kasutusi;

iv) IV lisa punktis 4 kirjeldatud aine 
liigitust ja märgistust;

iv) IV lisa punktis 4 kirjeldatud aine 
liigitust ja märgistust;
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v) IV lisa punktis 5 määratletud aine 
ohutu kasutamise juhist;

v) IV lisa punktis 5 määratletud aine 
ohutu kasutamise juhist;

vi) V–IX lisa kohaldamisest tuleneva 
teabe kokkuvõtteid;

vi) ainete puhul, mida toodetakse või 
imporditakse üle 10 tonni, ja 
ainete puhul, mida toodetakse või 
imporditakse 1–10 tonni, kui 
ainet peetakse võimalikult kõrge 
riskiga aineks vastavalt artiklis 
20a täpsustatud 
prioritiseerimisele, IVa lisa 
(Teabekogum) kohaldamisest 
tuleneva teabe kokkuvõtteid ja 
muu kättesaadava asjakohase 
teabe kokkuvõtteid, mida 
registreerija peab ohu hindamise 
juurde kuuluvaks.

vii) V–IX lisa kohaldamisest tuleneva 
teabe üksikasjalikud 
uuringuülevaateid, kui need on I 
lisa alusel nõutavad;

vii) ainete puhul, mida toodetakse või 
imporditakse üle 10 tonni, ja 
ainete puhul, mida toodetakse või 
imporditakse 1–10 tonni, kui 
ainet peetakse võimalikult kõrge 
riskiga aineks vastavalt artikli 
21a lõikes 2 täpsustatud 
prioritiseerimisele, IVa lisa 
(Teabekogum) kohaldamisest 
tuleneva teabe kokkuvõtteid ja 
muu kättesaadava asjakohase 
teabe kokkuvõtteid, mida 
registreerija peab ohu hindamise 
juurde kuuluvaks.

viii) teatist selle kohta, kas teave on 
või ei ole saadud selgroogsete 
loomadega läbiviidud katsetest;

viii) teatist selle kohta, kas teave on 
või ei ole saadud selgroogsete 
loomadega läbiviidud katsetest;

ix) katsetamisettepanekuid, kui seda 
on vaja V–IX lisa kohaldamisel;

ix) ettepanekut tekitada VII ja VIII lisa 
kohaldamisest ning IX lisa 
arvessevõtmisest tulenevat teavet, 
kui kemikaaliohutuse aruande 
järeldustes leitakse, et on vaja 
lisateavet;

x) avaldust selle kohta, kas tootja või 
importija on nõus jagama tasu eest 
järgmiste registreerijatega lisade
V–VIII kohaldamisest tuleneva 
teabe kokkuvõtteid ja 

x) avaldust selle kohta, kas tootja või 
importija on nõus jagama tasu eest 
järgmiste registreerijatega lisade
V–VIII kohaldamisest tuleneva 
teabe kokkuvõtteid ja 
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üksikasjalikke uuringuülevaateid 
katsete kohta, mis ei hõlma 
selgroogsete loomadega 
läbiviidud katseid;

üksikasjalikke uuringuülevaateid 
katsete kohta, mis ei hõlma 
selgroogsete loomadega 
läbiviidud katseid;

xa) kirjalikku teatist selle kohta, et 
registreerijal on juurdepääs 
kõikidele originaaluuringutele, 
millest tulenevad esitatud 
kokkuvõtted või üksikasjalikud 
uuringuülevaated. Agentuuri 
taotlusel tõendab registreerija, et 
ta on nende uuringute omanik 
või et tal on neile seaduspärane 
juurdepääs;

Or. en

Justification

Recognises the concept, described in Annex IX, paragraph 1.5, that categories of substances 
with equivalent / similar properties exist and enables such categories of substances to be 
included in one registration to minimise the number of registration dossiers.

“Robust summary” needs to be carefully defined, as it is a term used within other initiatives 
e.g. OECD HPV programme. Any future changes in the OECD requirements would 
potentially impact upon the requirements for the registration dossier. This would not be 
practicable to implement.  To avoid unnecessary administrative effort and possible errors, it 
should be possible to alternatively submit the report of a study rather than re-summarise it.
This would reduce the administrative burden considerably and further practicability.

2. Registration including risk-based prioritisation: Risk, not the annual volume alone, is the 
suitable criterion for identifying substances of high concern. Therefore, the registration 
process shall include a system for prioritisation of substances based on risk. Consortia 
formation for pre-registration is encouraged but remains voluntary. Sharing of vertebrate 
animal study results is mandatory.
The new CEFIC proposal includes the following:

- Obligatory pre-registration for the 30,000 substances in 18 months.
- An Information Set to be prepared for all substances above 10 tons and used as the starting 
point for a tiered risk assessment and for prioritisation (for substances below 10 tons only 
appropriate information is needed). This Information Set shall be sent to the Agency within 5 
years after the entry into force of REACH.
- Registration of substances above 1000 tons & CMRs in 5 years.
- Prioritisation for registration of substances between 1000 – 1 tons to be sent to the Agency 
in 5 years.
- Registration in:
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7 years after the entry into force of REACH: substances between 1000 – 1 tons + substances 
below 100 tons of high concern;
9 years: substances between 100 – 1 tons of low concern;
11 years: substances below 10 tons of low concern.

As an integral part of the registration dossier, each registrant should be obliged to make a 
statement that he has access to the original studies underlying the robust study summaries.
Such access can be: the registrant is the owner of the study; he has a letter of access or the 
original study was published/is in the public domain (Official Journal, scientific publication, 
etc.). Otherwise those companies that had delivered robust study summaries earlier under 
programmes where robust study summaries are published (e.g. OECD HPV Chemicals 
Programme, EPA Challenge programme) would be penalised. Freeriders could use these 
summaries without financial contribution to the studies for their registration.

Linked to amendments to article 20a and article 21.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer

Muudatusettepanek 485
Artikli 9 punkti a alapunkt iii

iii) IV lisa punktis 3 kirjeldatud teavet aine 
tootmise ja kasutus(t)e kohta; selline teave 
hõlmab kõiki registreerija poolt määratletud 
kasutusi;

iii) IV lisa punktis 3 kirjeldatud teavet aine 
tootmise ja kasutus(t)e 
kokkupuutekategooriate kohta; selline teave 
hõlmab kõiki registreerija poolt määratletud 
aine kasutuste kokkupuutekategooriaid;
Selline teave peab võimaldama kasutajatel, 
kes ise ei ole tootjad või importijad, 
kasutada aineid ohutult kindlaksmääratud 
kokkupuutekategooriate piires, ilma et 
peaks tegema lisakatseid või rakendama 
oma riskijuhtimismeetmeid;

Or. de

Justification

Without pre-established, clearly defined exposure categories there can be no legal and 
planning security for downstream users of chemicals. A catalogue of cross-sectoral exposure 
categories covering all uses should therefore be incorporated into the proposal for a 
regulation. This would not only serve to make the system more workable, but would also 
guarantee downstream users legal security and essentially solve their problems relating to 
know-how.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 486
Artikli 9 punkti a alapunkt vi

vi) V–IX lisa kohaldamisest tuleneva teabe 
kokkuvõtteid;

vi) V–IX lisa kohaldamisest tuleneva teabe 
kokkuvõtteid või samaväärse teabe 
kokkuvõtteid, mis on selliste ainete puhul 
muude Euroopa Liidu sätete kohaselt juba 
kogutud. Agentuur koostab ja ajakohastab 
korrapäraselt nimekirja, milles sätestatakse 
muude Euroopa Liidu sätete kohaselt 
ainete kohta kogutav teave, mida loetakse 
käesoleva määruse kohaselt nõutud 
teabega samaväärseks;

Or. it

Justification

It should be possible for information already gathered on substances in accordance with 
other Community provisions to be used without further alteration/reformulation.

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

Muudatusettepanek 487
Artikli 9 punkti a alapunktid vi ja vii

vi) V–IX lisa kohaldamisest tuleneva teabe 
kokkuvõtteid;

vi) ainete puhul, mida toodetakse või 
imporditakse üle 10 tonni, ja ainete puhul, 
mida toodetakse või imporditakse 1–10 
tonni, kui ainet peetakse võimalikult kõrge 
riskiga aineks vastavalt artikli 21a lõikele 2 
kehtestatud tähtsuse järjekorra põhjal, VI 
lisa (Teabekogum) kohaldamisest tuleneva 
teabe kokkuvõtteid ja muu kättesaadava 
asjakohase teabe kokkuvõtteid, mida 
registreerija peab ohu hindamise juurde 
kuuluvaks.

vii) V–IX lisa kohaldamisest tuleneva teabe 
üksikasjalikud uuringuülevaateid, kui need 
on I lisa alusel nõutavad;

vii) ainete puhul, mida toodetakse või 
imporditakse üle 10 tonni, ja ainete puhul, 
mida toodetakse või imporditakse 1–10
tonni, kui ainet peetakse võimalikult kõrge 
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riskiga aineks vastavalt artikli 21a lõikele 2 
kehtestatud tähtsuse järjekorra põhjal,
originaaluuringuaruandeid ja VI lisa 
(Teabekogum) kohaldamisest tuleneva 
teabe kokkuvõtteid ja muu kättesaadava 
asjakohase teabe kokkuvõtteid, mida 
registreerija peab ohu hindamise juurde 
kuuluvaks.

Or. it

Justification

The meaning of 'robust study summaries' needs to be accurately defined, given that the term is 
used in connection with other initiatives such as the OECD's HPV programme. Any future 
change to the OECD requirements could impact on the registration dossier requirements.
This would not be very practicable. So as to avoid unnecessary effort and possible mistakes, it 
would be possible to submit the report on a study rather than having to re-summarise the 
study. This would greatly reduce red tape and at the same time would be more practicable.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 488
Artikli 9 punkti a alapunkt vii

vii) V–IX lisa kohaldamisest tuleneva teabe 
üksikasjalikud uuringuülevaateid, kui need 
on I lisa alusel nõutavad;

vii) V–IX lisa kohaldamisest tuleneva teabe 
üksikasjalikud uuringuülevaated, kui need 
on I lisa alusel nõutavad, või samaväärsed 
üksikasjalikud uuringuülevaated, mis on 
vastavalt muudele Euroopa Liidu sätetele 
aine kohta juba koostatud;

Or. it

Justification

It should be possible for information already gathered on substances in accordance with 
other Community provisions to be used without further alteration/reformulation. Linked to the 
amendment to Article 9(a)(vi).
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 489
<Article>Artikli 9 punkti a alapunkt viii</Article>

viii) teatist selle kohta, kas teave on või ei 
ole saadud selgroogsete loomadega 
läbiviidud katsetest;

viii) teatist selle kohta, kas teave on või ei 
ole saadud selgroogsete loomadega 
läbiviidud katsetest, kaasa arvatud selle 
kohta, milliseid katseid selgroogsete 
loomadega on läbi viidud, ja kasutatud 
loomade arv;

Or. en

Justification

In view of the objective to promote non-animal testing and the concern about the use of 
vertebrate animals under this Regulation, information should be made available on the 
animal tests that have been carried out and the number of animals used.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 490
Artikli 9 punkti a alapunkt ix

ix) katsetamisettepanekuid, kui seda on vaja 
V-IX lisa kohaldamisel;

x) katsetamisettepanekuid, kui seda on vaja 
VII-IX lisa kohaldamisel;

Or. de

Justification

Article 9(a)(ix) contradicts Annex IV, step 4:
Pursuant to Article 9, the technical dossier must incorporate proposals for testing where 
required by the application of Annexes V to IX. However, Annex IV stipulates that the data 
required by the application of Annexes V and VI must be generated even if no proposal is 
submitted first:

'STEP 4- GENERATE NEW DATA/PROPOSE TESTING strategy

In some cases it will not be necessary to generate new data. However, where there is an 
information gap that needs to be filled, new data shall be generated (Annexes V and VI), or a 
testing strategy shall be proposed (Annexes VII and VIII)'.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini ja Sergio Berlato

Muudatusettepanek 491
Artikli 9 punkti a alapunktid ix–xa (uus)

ix) katsetamisettepanekuid, kui seda on 
vaja V–IX lisa kohaldamisel;

ix) VII ja VIII lisa kohaldamisest ja IX 
lisas sätestatud tähelepanekutest tuleneva 
teabe esitamise ettepanekuid, kui 
kemikaaliohutuse aruande järeldustes 
märgitakse, et nõutakse lisateavet;

x) avaldust selle kohta, kas tootja või 
importija on nõus jagama tasu eest järgmiste 
registreerijatega lisade V–VIII 
kohaldamisest tuleneva teabe kokkuvõtteid 
ja üksikasjalikke uuringuülevaateid katsete 
kohta, mis ei hõlma selgroogsete loomadega 
läbiviidud katseid;

x) avaldust selle kohta, kas tootja või 
importija on nõus jagama tasu eest järgmiste 
registreerijatega lisade V–VIII 
kohaldamisest tuleneva teabe kokkuvõtteid 
ja üksikasjalikke uuringuülevaateid katsete 
kohta, mis ei hõlma selgroogsete loomadega 
läbiviidud katseid;

xa) kirjalikku avaldust selle kohta, et 
registreerijal on juurdepääs kõikidele 
originaaluuringutele, millest tulenevad 
esitatud kokkuvõtted ja üksikasjalikud 
uuringuülevaated; kui agentuur seda 
nõuab, esitab registreerija tõendid selle 
kohta, et tema on nende uuringute omanik 
või et tal on seaduspärane juurdepääs neile 
uuringutele;

Or. it

Justification

As an integral part of the registration dossier, each registrant should be required to show that 
he has access to the original studies forming the basis of the robust study summaries. It needs 
to be checked that: (a) the registrant is the owner of the study; (b) he has a letter authorising 
access thereto; or (c) the initial study is in the public domain. This amendment seeks to 
prevent any free riders from drawing financial benefits from unregulated access to studies.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 

Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + 
Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Muudatusettepanek 492
<Article>Artikli 9 punkti a alapunkt x</Article>

x) avaldust selle kohta, kas tootja või 
importija on nõus jagama tasu eest 
järgmiste registreerijatega lisade V–VIII 
kohaldamisest tuleneva teabe kokkuvõtteid 
ja üksikasjalikke uuringuülevaateid katsete 
kohta, mis ei hõlma selgroogsete 
loomadega läbiviidud katseid;

välja jäetud

Or. en

Justification

Consequential amendment as part of OSOR package (Sacconi and others).

This amendment ensures the mandatory sharing of data is extended to information derived 
from non-animal tests. (Davies).

The purpose of deleting point (x) of Article 9(a) is to do away with the option enjoyed by the 
holders of the rights to study findings of granting or not granting access to test data 
concerning non-vertebrate animals. The deletion of this provision is fundamental to the 
introduction of the principle of compulsory access to all data, against fair and proportional 
payment (although no agreement has yet been concluded on precisely what payment a person 
seeking access to data must make to the rightsholder). This issue is of paramount importance 
for SMUs in particular, since it will substantially reduce the costs they incur in connection 
with REACH measures. This amendment is linked to the other amendments tabled to the 
articles in Title II: Registration of substances (Vernola and others).

The deletion of point (x) of Article 9(a) seeks to clear the way for the introduction of the 
principle of compulsory access to all data. This amendment is linked to the amendment to 
Article 23(4) (Foglietta and others).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 493
<Article>Artikli 9 punkti a alapunkt xa (uus)</Article>

xa) hinnangut selle kohta, kas XII lisa 
kriteeriumid on täidetud püsivate, 
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bioakumuleeruvate ja toksiliste ainete või 
väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate 
ainete kindlakstegemiseks, kui see ei ole 
artikli 13 alusel nõutav.

Or. en

Justification

This amendment raises the level of information required.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mojca Drèar Murko

Muudatusettepanek 494
<Article>Artikli 9 punkti a alapunktid xa ja xb (uued) </Article>

xa) ainete puhul kogustes 1–10 tonni IV 
lisa (uus) punktis 6 kirjeldatud teavet 
kokkupuute kohta;
xb) materjali ohutuskaardi koopiat 
liigitatud ainete puhul;

Or. en

Justification

In order to allow for a preliminary screening of low volume substances on the basis of 
possible risk, basic exposure information is required. It would thus be possible to assign a 
greater priority for information gathering for those substances where exposure is considered 
to be significant or difficult to estimate, as well as to allow for a preliminary consideration of 
possible risk. In order to facilitate official monitoring, the Agency database should also 
include an inventory of material safety data sheets.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karin Scheele

Muudatusettepanek 495
Artikli 9 punkt b

b) kemikaaliohutuse aruanne, kui see on 
artikli 13 alusel nõutav.

b) kemikaaliohutuse aruanne.

Or. de
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Justification

Linked to the amendment to the first subparagraph of Article 13(1).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 496
Artikli 9 lõige 1a (uus)

Taotleja, kes registreerimiseks vajaliku 
teabe esitamisel punktide a ja b tingimuste 
kohaselt võib valida spetsiaalselt 
kavandatud dokumendid ja dokumentide 
osad, mida tuleb käsitleda salajasena. 
Taotleja esitab sellise taotluse põhjendused. 
Asutus, kes saab teabe, otsustab 
nõuetekohase viitega artiklile 116, milline 
teave jääb salajaseks.

Or. it

Justification

Adds a reference to Article 116 on confidentiality to Amendment 21 by the rapporteur.

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

Muudatusettepanek 497
Artikli 9 lõik 1a (uus)

Lõikes 1 nõutud ning muude ELi või 
rahvusvaheliste õigusaktide ja/või 
kemikaaliprogrammide alusel loodud teabe 
võib esitada nende originaalkujul.

Or. en

Justification

Data already collected or reports already compiled on a substance under other EU or 
international programmes or legislation should be permitted and presented as such, without 
the need for modification and/or unnecessary redrafting.  Examples of such programmes are:
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the OECD programme for the production of internationally agreed Safety Information Data 
Sets (SIDS), the International Chemical Council Association High Production Volume 
(ICCA/HPV) assessments of chemicals, the Human and Environmental Risk Assessment 
Project (HERA) of chemicals used in the home for laundry and household cleaning, the 
monographs of the European Toxicology & Ecotoxicology Centre (ECETOC) on individual 
chemicals.

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

Muudatusettepanek 498
Artikkel 10

Konsortsiumi liikmete ühine andmete 
esitamine

Mitmete registreerijate ühine andmete 
esitamine

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

1. Vastavalt lõikele 2, kui üks või enam 
tootjat kavatsevad ainet ühenduses toota 
ja/või üks või enam importijat kavatsevad 
ainet ühendusse importida, kohaldatakse 
järgmist:

Konsortsiumi iga liige esitab eraldi artikli 9 
punkti a alapunktides i, ii, iii ja viii 
määratletud teabe.

Iga registreerija esitab eraldi artikli 9 punkti 
a alapunktides i, ii, iii ja viii määratletud 
teabe.

Tootja või importija, kes esitab teavet 
konsortsiumi teiste liikmete nimel, esitab 
artikli 9 punki a alapunktides iv, vi, vii ja ix 
määratletud teabe.
Konsortsiumi liikmed võivad ise otsustada, 
kas esitada artikli 9 punkti a alapunktis v ja 
punktis b määratletud teabe eraldi või esitab
üks tootja või importija selle teiste nimel.

Registreerijad võivad ise otsustada, kas 
esitada artikli 9 punkti a alapunktis v ja 
punktis b määratletud teabe eraldi või 
esitavad üks või mitu tootjat või importijat 
(“juhtivad registreerijad”) selle teiste nimel.

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

2. Seoses artikli 9 punkti a alapunktides iv, 
vi, vii ja ix määratletud teabega esitab seda 
üksnes üks või mitu tootjat või importijat 
(“juhtiv(ad) registreerija(d)”), kes 
tegutsevad kokkuleppel teis(t)e tootja(te) või 
importija(te)ga. Kui registreerija ei nõustu 
enamuse arvamusega artikli 9 punkti a 
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alapunktides iv, vi ja/või vii määratletud 
teabe valiku osas, esitab ta selgituse 
mittenõustumise laadi kohta koos mis tahes 
kaasneva teabega, mida ta peab 
asjakohaseks.

Or. en

Justification

This "package" of amendments introduces the idea of "One Substance One Registration" 
(OSOR) and is linked to the amendments tabled by the same authors on Title II. The objective 
is to ensure a coherent information package for each substance - at least for the hazard data -
to be developed by industry on a solid and reliable basis. This will ensure the development of 
improved risk management measures for registrants and users based on one coherent hazard 
data set. Potentially confidential information (e.g. on uses) can be submitted directly to the 
Agency. This does not equate to mandatory consortia as registrants have the flexibility to 
decide how to work together. In addition, disagreements on the selection of data and/or 
classification and labelling can be identified and justified

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

Muudatusettepanek 499
Artikli 10 lõige 1

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

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

Konsortsiumi iga liige esitab eraldi artikli 9 
lõike 1 punkti a alapunktides i–iii ja viii 
määratletud teabe.

Konsortsiumi iga liige esitab artikli 9 lõike 1 
punkti a alapunktides i–iii ja viii määratletud 
teabe.

Tootja või importija, kes esitab teavet 
konsortsiumi teiste liikmete nimel, esitab 
artikli 9 punkti a alapunktides iv, vi, vii ja ix 
määratletud teabe.

Üks tootja või importija või kolmas isik, kes 
esitab teavet konsortsiumi teiste liikmete 
nimel, esitab artikli 9 lõike 1 punkti a 
alapunktides iv, vi, vii ja ix määratletud 
teabe.

Konsortsiumi liikmed võivad ise otsustada, Konsortsiumi liikmed võivad ise otsustada, 
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kas esitada artikli 9 lõike 1 punkti a 
alapunktis v ja punktis b määratletud teabe 
eraldi või esitab üks tootja või importija 
selle teiste nimel.

kas esitada artikli 9 lõike 1 punkti a 
alapunktis v ja punktis b määratletud teabe 
eraldi või esitab üks tootja või importija või 
kolmas isik selle teiste nimel.

Or. en

Justification

To oblige a group of manufacturers of a substance to share information might violate 
confidentiality and thereby jeopardise joint submission of data. This problem can be avoided 
by using a separate organisation or a third party contracted on behalf of a consortium 
representing the interest of the group of manufacturers.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Françoise Grossetête, Anja Weisgerber, Boguslaw Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-

Schoepges

Muudatusettepanek 500
Artikli 10 lõige 1

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

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

Konsortsiumi iga liige esitab eraldi artikli 9 
lõike 1 punkti a alapunktides i–iii ja viii 
määratletud teabe.

Komisjon töötab välja asjakohased juhised, 
millel on suurim juriidiline jõud, et aidata 
äriühingutel sellise konsortsiumi 
moodustamisel kohaldada sobivalt 
konkurentsiõigust.

Tootja või importija, kes esitab teavet 
konsortsiumi teiste liikmete nimel, esitab 
artikli 9 lõike 1 punkti a alapunktides iv, vi, 
vii ja ix määratletud teabe.

Tootja või importija, kes esitab teavet 
konsortsiumi teiste liikmete nimel, esitab 
artikli 9 lõike 1 punkti a alapunktides iv, vi, 
vii, viii ja ix määratletud teabe.

Konsortsiumi iga liige võib ühiselt esitada 
artikli 9 lõike 1 punkti a alapunktides i–iii 
määratletud teabe.

Konsortsiumi liikmed võivad ise otsustada, Konsortsiumi liikmed võivad ise otsustada, 
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kas esitada artikli 9 lõike 1 punkti a 
alapunktis v ja punktis b määratletud teabe 
eraldi või esitab üks tootja või importija 
selle teiste nimel.

kas esitada artikli 9 lõike 1 punkti a 
alapunktis v ja punktis b määratletud teabe 
eraldi või esitab üks tootja või importija 
selle teiste nimel.

Or. en

Justification

Guidance rules are necessary to help companies when forming a consortium, managing it and 
meeting to encourage competition compliance and avoid possible infringements.

In case of joint submission of data it should suffice that the one manufacturer/importer 
submitting on behalf of others makes a statement in the sense of Art. 9 1(a) (viii).
It should be also possible to jointly submit the information referred to in Article 9(1)(a)(i) to 
(iii) if the members of the consortia agree; otherwise the sense of a consortium is limited.

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

Cristina Gutiérrez-Cortines ja María del Pilar Ayuso González

Muudatusettepanek 501
Artikli 10 lõike 1 esimene lõik

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

Kui kaks või enam tootjat kavatsevad ainet 
ühenduses toota ja/või kaks ja enam 
importijat kavatsevad ainet ühendusse 
importida, võivad nad registreerimiseks 
moodustada konsortsiumi. Andmete 
jagamine on kohustuslik nii selgroogsete 
loomadega tehtud katsetest ja kõikide 
registreerimise eesmärgil nõutud katsetest 
saadud andmete puhul.
Samuti edendatakse väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtetele ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete liitudele 
juurdepääsu tagamiseks avalik-õigusliku 
konsortsiumi ning avalik-õigusliku ja 
eraõigusliku segakonsortsiumi 
moodustamist.

Or. it
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Justification

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

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

Muudatusettepanek 502
Artikli 10 lõike 1 esimene lõik

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

Kui kaks või enam tootjat kavatsevad ainet 
ühenduses toota ja/või kaks ja enam 
importijat kavatsevad ainet ühendusse 
importida, võivad nad registreerimiseks 
moodustada konsortsiumi.
Andmete jagamine on kohustuslik nii 
selgroogsete loomadega tehtud katsetest kui 
ka kõikide registreerimise eesmärgil nõutud 
katsetest saadud andmete puhul.

Or. it

Justification

This amendment stems from the need to simplify the registration process and, above all, to 
reduce and rationalise the costs borne by SMEs. It is linked to the other amendments tabled to 
the articles in Title II: Registration of substances.

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

Cristina Gutiérrez-Cortines ja María del Pilar Ayuso González

Muudatusettepanek 503
Artikli 10 lõige 2

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

2. Iga registreerija, kes on konsortsiumi 
liige, maksab ainult proportsionaalse
registreerimistasu agentuuri kehtestatud 
kriteeriumide kohaselt.
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Or. it

Justification

The Agency needs to lay down proportionality criteria for the registration fee. This 
amendment is linked to the other amendments tabled to the articles in Title II: Registration of 
substances.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 504
Artikli 10 lõige 2

2. Iga registreerija, kes on (ei puuduta 
eestikeelset versiooni) konsortsiumi liige, 
maksab ainult ühe kolmandiku
registreerimistasust.

2. Registreerijad, kes on (ei puuduta 
eestikeelset versiooni) konsortsiumi liikmed, 
otsustavad omavahel, kes maksab millise 
osa registreerimistasust.

Or. nl

Justification

The registrants should decide amongst themselves who is to pay each part of the fee for 
registration. In this way it will be possible to agree within a consortium that a party which 
produces the substance to be registered in greater quantities should also pay a larger 
proportion of the registration fee. This will encourage SMEs to participate in consortiums, 
thus keeping their costs down.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 505
Artikli 10 lõige 2

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

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

Or. en

Justification

Limiting the reduction of fees only to one third reduces the incentive for the formation of 
consortia to 2-party-consortia. Only a consortium consisting of two members will benefit 



AM\565897ET.doc 87/146 PE 357.817v01-00

Freelance-tõlge

ET

from the formation. Sharing the fees equally, though, makes it attractive also for bigger 
consortia.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Françoise Grossetête, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, María del Pilar Ayuso González, 

Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Muudatusettepanek 506
Artikli 10 lõige 2

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

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

Or. en

Justification

Limiting the reduction of fees only to one third reduces the incentive for the formation of 
consortia to 2-party-consortia. Only a consortium consisting of two members will benefit 
from the formation. Sharing the fees equally, though, makes it attractive also for bigger 
consortia.

Linked to amendments to articles 17-2, 25,5 and 25-6.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christofer Fjellner, María del Pilar Ayuso González, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 507
Artikli 10 lõige 2

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

2. Iga konsortsium otsustab konsortsiumi 
sees registreerimistasu jagamise üle.

Or. sv

Justification

Within voluntarily created consortia, the members themselves must have the opportunity to 
divide up the costs.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik,
Anja Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, 

Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Muudatusettepanek 508
Artikkel 11

Artikkel 11 Käesolev artikkel on välja jäetud

Or. en

Justification

With the adaptation of a new system bases on volume AND risk this article is not relevant 
anymore (Oomen-Ruijten and others).

The preceding articles are replaced by the amendments made to Article 21(Foglietta and 
others).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer

Muudatusettepanek 509
Artikkel 11

Teave, mis esitatakse sõltuvalt aine kogusest 
tonnides

Teave, mis esitatakse sõltuvalt ohust

1. Artikli 9 punktis a osutatud tehniline 
toimik sisaldab selle sätte alapunktide vi, vii 
ja viii alusel vähemalt järgmist:

1. Artikli 9 punktis a osutatud tehniline 
toimik sisaldab selle sätte alapunktide vi, vii 
ja viii alusel vähemalt järgmist:

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

a) V lisas määratletud teavet 1. 
riskikategooriasse kuuluvate ainete kohta;

b) V ja VI lisas määratletud teavet ainete 
kohta, mida toodetakse või imporditakse 
vähemalt kümme tonni aastas tootja või 
importija kohta;

b) V ja VI lisas määratletud teavet 2. 
riskikategooriasse kuuluvate ainete kohta;

c) V ja VI lisas määratletud teavet ja 
katsetamisettepanekuid VII lisas määratletud 
teabe edastamiseks ainete kohta, mida 
toodetakse või imporditakse vähemalt sada 
tonni aastas tootja või importija kohta;

c) V ja VI lisas määratletud teavet ja 
katsetamisettepanekuid VII lisas määratletud 
teabe edastamiseks 3. riskikategooriasse 
kuuluvate ainete kohta;

d) V ja VI lisas määratletud teavet ja d) V ja VI lisas määratletud teavet ja 
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katsetamisettepanekuid VII ja VIII lisas 
määratletud teabe edastamiseks ainete kohta, 
mida toodetakse või imporditakse vähemalt 
tuhat tonni aastas tootja või importija 
kohta.

katsetamisettepanekuid VII ja VIII lisas 
määratletud teabe edastamiseks 4. 
riskikategooriasse kuuluvate ainete kohta.

2. Niipea, kui juba registreeritud aine 
kogus ületab järgmise tonnides väljendatud 
künnise, tuleb esitada agentuurile lõikes 1 
nõutud asjakohane lisateave ning 
kõnealuse lisateabega alusel ka teiste 
registreerimisüksikasjadega ajakohastused.

Or. de

Justification

Switch from a quantitative to a risk-based approach: not the quantity of a substance, but 
rather the risk it represents must be the decisive criterion.  In that connection, the risk is 
determined by the hazardousness, quantity and exposure of the substance.  In principle, a 
restricted information set is needed for a risk assessment.  The annexes give details of risk 
categories linked to the information requirements set out in Article 11. 

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

Muudatusettepanek 510
Artikkel 11

Teave, mis esitatakse sõltuvalt aine kogusest 
tonnides

Teave, mis esitatakse sõltuvalt ohust

1. Artikli 9 punktis a osutatud tehniline 
toimik sisaldab selle sätte alapunktide vi, vii 
ja viii alusel vähemalt järgmist:

1. Artikli 9 punktis a osutatud tehniline 
toimik sisaldab selle sätte alapunktide vi, vii 
ja viii alusel vähemalt järgmist:

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

a) V ja VI lisas (ei puuduta eestikeelset 
versiooni) määratletud teavet ainete kohta ja 
katsetamisettepanekuid VIII lisas 
määratletud teabe esitamiseks registreerija 
poolt liigitatud ainete kohta, vastavalt artikli 
9 punktile c koostoimes IVa lisaga 1. 
prioriteetsustasemel;

b) V ja VI lisas määratletud teavet ainete 
kohta, mida toodetakse või imporditakse 
vähemalt kümme tonni aastas tootja või 

b) V ja VI lisas määratletud teavet ainete 
kohta ja katsetamisettepanekuid VII lisas
määratletud teabe esitamiseks registreerija 
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importija kohta; poolt liigitatud ainete kohta vastavalt artikli 
9 punktile c koostoimes IVa lisaga 2. 
prioriteetsustasemel;

c) V ja VI lisas (ei puuduta eestikeelset 
versiooni) määratletud teavet ja 
katsetamisettepanekuid VII lisas 
määratletud teabe edastamiseks ainete 
kohta, mida toodetakse või imporditakse 
vähemalt sada tonni aastas tootja või 
importija kohta;

c) V lisas (ei puuduta eestikeelset versiooni)
määratletud teavet registreerija poolt 
liigitatud ainete kohta vastavalt artikli 9 
punktile c koostoimes Ia lisaga 3. 
prioriteetsustasemel;

d) V ja VI lisas määratletud teavet ja 
katsetamisettepanekuid VII ja VIII lisas 
määratletud teabe edastamiseks ainete 
kohta, mida toodetakse või imporditakse 
vähemalt tuhat tonni aastas tootja või 
importija kohta.
2. Niipea, kui juba registreeritud aine 
kogus ületab järgmise tonnides väljendatud 
künnise, tuleb esitada agentuurile lõikes 1 
nõutud asjakohane lisateave ning 
kõnealuse lisateabega alusel teiste 
registreerimisüksikasjade ajakohastused.

Or. de

Justification

The information to be supplied as part of the technical dossier should not be made solely 
contingent on the quantity of the substance which is manufactured or imported, but should 
rather reflect the risk inherent in the use of the substance in question.  Accordingly, toxicity 
and the uses to which the substance is put are decisive, alongside the total quantity 
manufactured or imported.  The new Annex IVa represents a workable risk-assessment 
instrument.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 511
Artikli 11 pealkiri

Teave, mis esitatakse sõltuvalt aine kogusest 
tonnides

Teave, mis esitatakse sõltuvalt aine kogusest 
tonnides ja ohtlikkusastmest

Or. nl
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Justification

The information must depend on the volume and the classification by degree of concern. In 
this article, the proposed volumes are therefore combined with the degree of concern 
(Blokland priority package).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 512
Artikli 11 lõige 1

1. Artikli 9 punktis a osutatud tehniline 
toimik sisaldab selle sätte alapunktide vi, vii 
ja viii alusel vähemalt järgmist:

1. Artikli 9 punktis a osutatud tehniline 
toimik sisaldab selle sätte alapunktide vi, vii 
ja viii alusel vähemalt järgmist:

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

a) V lisas määratletud teavet ja 
katsetamisettepanekuid, mis hõlmavad 
selgroogsete loomadega tehtavaid katseid 
nimetatud teabe esitamiseks ainete kohta, 
mida toodetakse või imporditakse vähemalt 
üks tonn aastas tootja või importija kohta;

b) V ja VI lisas määratletud teavet 
ainete kohta, mida toodetakse või 
imporditakse vähemalt kümme tonni aastas 
tootja või importija kohta;

b) V ja VI lisas määratletud teavet ja 
katsetamisettepanekuid, mis hõlmavad 
selgroogsete loomadega tehtavaid katseid 
nimetatud teabe esitamiseks ainete kohta, 
mida toodetakse või imporditakse vähemalt 
kümme tonni aastas tootja või importija 
kohta;

c) V ja VI lisas määratletud teavet ja 
katsetamisettepanekuid VII lisas määratletud
teabe edastamiseks ainete kohta, mida 
toodetakse või imporditakse vähemalt sada 
tonni aastas tootja või importija kohta;

c) V ja VI lisas määratletud teavet ja 
katsetamisettepanekuid, mis hõlmavad 
selgroogsete loomadega tehtavaid katseid, 
V–VII lisas määratletud teabe edastamiseks 
ainete kohta, mida toodetakse või 
imporditakse vähemalt sada tonni aastas 
tootja või importija kohta;

d) V ja VI lisas määratletud teavet ja 
katsetamisettepanekuid VII ja VIII lisas 
määratletud teabe edastamiseks ainete kohta, 
mida toodetakse või imporditakse vähemalt 
tuhat tonni aastas tootja või importija kohta.

d) V ja VI lisas määratletud teavet ja 
katsetamisettepanekuid, mis hõlmavad 
selgroogsete loomadega tehtavaid katseid, 
V–VII lisas määratletud teabe edastamiseks 
ainete kohta, mida toodetakse või 
imporditakse vähemalt tuhat tonni aastas 
tootja või importija kohta.

Or. en
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Justification

Linked to Amendment of Recital 47. 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 for 
provision of the information specified in Annexes V and VI should also be submitted.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 513
Artikli 11 lõike 1 sissejuhatus ja punkt a

1. Artikli 9 punktis a osutatud tehniline 
toimik sisaldab selle sätte alapunktide vi, vii 
ja viii alusel vähemalt järgmist:

1. Artikli 9 lõike 1 punkti b alapunktides i, 
ii ja iii nimetatud ohtlikkust käsitlev toimik 
sisaldab järgmist teavet:

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

a) ainete puhul vähemalt üks tonnaastas 
tootja või importija kohta mis tahes teavet 
aine füüsikalis-keemiliste, inimeste 
tervisega seotud ja keskkonda puudutavate 
omaduste kohta, mis on kättesaadav 
tootjale või importijale, sisaldades vähemalt 
V lisas määratletud füüsikalis-keemilisi 
omadusi;

Or. en

Justification

This amendment specifies that all available information is required to be submitted in a 
hazard dossier for substances between 1 and 10 tonnes, including as a minimum information 
on the physico-chemical properties set out in Annex V. 

To reduce costs, all information set out in Annex V shall only be required for those substances 
which are identified by the screening (as proposed below) as substances that could pose a 
high risk. For other substances only information that is already available is required to be 
submitted (amendment linked to amendment to article 5(4)).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mojca Drèar Murko

Muudatusettepanek 514
Artikli 11 lõike 1 punkt a

a) V lisas määratletud teavet ainete kohta, 
mida toodetakse või imporditakse vähemalt 

a) V lisa punktis 5a määratletud teavet 
füüsikalis-keemiliste omaduste kohta ning 
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üks tonn aastas tootja või importija kohta; mis tahes V lisa punktis 5b määratletud 
teavet muude füüsikalis-keemiliste 
omaduste ja ka toksikoloogiliste ja 
ökotoksikoloogiliste lõpp-punktide kohta 
tootjale või importijale kättesaadava aine 
puhul ainete kohta, mida toodetakse või 
imporditakse vähemalt üks tonn aastas tootja 
või importija kohta;

Or. en

Justification

As a first step, registrants in the 1 to 10 tonne bracket should be required to submit all 
relevant information available to them. Further information gathering may be required 
following an initial basic assessment and prioritisation. Certain physicochemical parameters 
(vapour pressure/granulometry, partition coefficient, flash point, flammability, explosive 
properties) should always be submitted in order to enable basic transport and containment 
measures, as well as to permit the application of simple exposure models.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 515
Artikli 11 lõike 1 punkt a

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

a) V lisas määratletud teavet ainete kohta, 
mida toodetakse või imporditakse vähemalt 
üks tonn aastas tootja või importija kohta või 
kui turule viidud üldkogus on vähemalt viis 
tonni tootja või importija kohta;

Or. de

Justification

In the proposal for a regulation quantitative requirements are based on annual production 
(import) volumes.  In keeping with the existing notification system, due account should also be 
taken of overall quantities (e.g. 1 tonne per year and 5 tonnes in total).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 516
Artikli 11 lõike 1 punktid b, c ja d</Article>
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b) V ja VI lisas määratletud teavet ainete 
kohta, mida toodetakse või imporditakse 
vähemalt kümme tonni aastas tootja või 
importija kohta;

b) V ja VI lisas määratletud teavet ainete 
kohta, mida toodetakse või imporditakse 
vähemalt sada tonni aastas tootja või 
importija kohta, välja arvatud väheohtlikud 
ained;

c) V ja VI lisas määratletud teavet ja 
katsetamisettepanekuid VII lisas määratletud 
teabe edastamiseks ainete kohta, mida 
toodetakse või imporditakse vähemalt sada
tonni aastas tootja või importija kohta;

c) V ja VI lisas määratletud teavet ja 
katsetamisettepanekuid VII lisas määratletud 
teabe esitamiseks ainete kohta, mida 
toodetakse või imporditakse vähemalt tuhat
tonni aastas tootja või importija kohta, välja 
arvatud väheohtlikud või ohtlikud ained;

d) V ja VI lisas määratletud teavet ja 
katsetamisettepanekuid VII ja VIII lisas 
määratletud teabe edastamiseks ainete kohta, 
mida toodetakse või imporditakse vähemalt 
tuhat tonni aastas tootja või importija 
kohta;

d) V ja VI lisas määratletud teavet ja 
katsetamisettepanekuid VII ja VIII lisas 
määratletud teabe edastamiseks eriti ohtlike 
ainete kohta.

Or. nl

Justification

The information must depend on the volume and the classification by degree of concern. The 
proposed volumes are therefore combined with the degree of concern (Blokland priority 
package).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 517
Artikli 11 lõike 1 punkt b

b) V ja VI lisas määratletud teavet ainete 
kohta, mida toodetakse või imporditakse 
vähemalt kümme tonni aastas tootja või 
importija kohta;

b) V ja VI lisas määratletud teavet ainete 
kohta, mida toodetakse või imporditakse 
vähemalt kümme tonni aastas tootja või 
importija kohta või kui turule viidud 
üldkogus on vähemalt viiskümmend tonni 
tootja või importija kohta;

Or. de
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Justification

In the proposal for a regulation quantitative requirements are based on annual production 
(import) volumes.  In keeping with the existing notification system, due account should also be 
taken of overall quantities (e.g. 1 tonne per year and 50 tonnes in total).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 518
Artikli 11 lõike 1 punkt c

c) V ja VI lisas määratletud teavet ja 
katsetamisettepanekuid VII lisas määratletud 
teabe edastamiseks ainete kohta, mida 
toodetakse või imporditakse vähemalt sada 
tonni aastas tootja või importija kohta;

c) V ja VI lisas määratletud teavet ja 
katsetamisettepanekuid VII lisas määratletud 
teabe edastamiseks ainete kohta, mida 
toodetakse või imporditakse vähemalt sada 
tonni aastas tootja või importija kohta või 
kui turule viidud üldkogus on vähemalt 500 
tonni tootja või importija kohta;

Or. de

Justification

In the proposal for a regulation quantitative requirements are based on annual production 
(import) volumes.  In keeping with the existing notification system, due account should also be 
taken of overall quantities (e.g. 1 tonne per year and 500 tonnes in total).

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

Muudatusettepanek 519
Artikli 11 lõike 1 punkt c

c) V ja VI lisas määratletud teavet ja 
katsetamisettepanekuid VII lisas määratletud 
teabe edastamiseks ainete kohta, mida 
toodetakse või imporditakse vähemalt sada 
tonni aastas tootja või importija kohta;

c) V, VI ja VII lisas määratletud teavet, mis 
ei hõlma katsete tegemist selgroogsete 
loomadega, ja katsetamisettepanekuid VII 
lisas määratletud selgroogsete loomadega 
katsete tegemist käsitleva teabe 
edastamiseks ainete kohta, mida toodetakse 
või imporditakse vähemalt sada tonni aastas 
tootja või importija kohta;

Or. en
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Justification

It should be clarified that all the information in Annex VII that does not involve vertebrate 
animal testing should be included directly in the technical dossier. There is no reason to 
submit testing proposals for that information.  

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

Muudatusettepanek 520
Artikli 11 lõike 1 punkt d

d) V ja VI lisas määratletud teavet ja 
katsetamisettepanekuid VII ja VIII lisas 
määratletud teabe edastamiseks ainete kohta, 
mida toodetakse või imporditakse vähemalt 
tuhat tonni aastas tootja või importija kohta;

c) V, VI ning VII ja VIII lisas määratletud 
teavet, mis ei hõlma katsete tegemist 
selgroogsete loomadega, ja 
katsetamisettepanekuid VII ja VIII lisas 
määratletud selgroogsete loomadega katsete 
tegemist käsitleva teabe edastamiseks ainete 
kohta, mida toodetakse või imporditakse 
vähemalt tuhat tonni aastas tootja või 
importija kohta;

Or. en

Justification

It should be clarified that all the information in Annexes VII and VIII that does not involve 
vertebrate animal testing should be included directly in the technical dossier. There is no 
reason to submit testing proposals for that information.  

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 521
Artikli 11 lõike 1 punkt d

d) V ja VI lisas määratletud teavet ja 
katsetamisettepanekuid VII ja VIII lisas 
määratletud teabe edastamiseks ainete kohta, 
mida toodetakse või imporditakse vähemalt 
tuhat tonni aastas tootja või importija kohta.

d) V ja VI lisas määratletud teavet ja 
katsetamisettepanekuid VII ja VIII lisas 
määratletud teabe edastamiseks ainete kohta, 
mida toodetakse või imporditakse vähemalt 
tuhat tonni aastas tootja või importija kohta 
või kui turule viidud üldkogus on 5000 või 
enam tonni tootja või importija kohta.

Or. de
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Justification

In the proposal for a regulation quantitative requirements are based on annual production 
(import) volumes.  In keeping with the existing notification system, due account should also be 
taken of overall quantities (e.g. 1 tonne per year and 5000 tonnes in total).

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

Muudatusettepanek 522
Artikli 11 lõige 2

2. Niipea, kui juba registreeritud aine kogus 
ületab järgmise tonnides väljendatud 
künnise, tuleb esitada agentuurile lõikes 1 
nõutud asjakohane lisateave ning kõnealuse 
lisateabega alusel ka teiste 
registreerimisüksikasjade ajakohastused.

2. Niipea, kui juba registreeritud aine kogus 
ületab järgmise tonnides väljendatud 
künnise, tuleb esitada agentuurile lõikes 1 
nõutud asjakohane lisateave ning kõnealuse 
lisateabe alusel ka teiste 
registreerimisüksikasjade ajakohastused. 
Esitatav lisateave edastatakse agentuurile 
registreerija ja agentuuri vahel 
kokkulepitud aja jooksul ning üheaegselt 
ainet turule viiva tootja/importijaga.

Or. en

Justification

It is sensible to provide the Agency and registrant with some certainty over the time-period 
for providing the additional information (Bowis and others).

The registrant and the Agency must agree on a further time-frame for the submission of the 
additional information (Sacconi).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 523
Artikli 11 lõige 2

2. Niipea, kui juba registreeritud aine kogus 
ületab järgmise tonnides väljendatud 
künnise, tuleb esitada agentuurile lõikes 1 
nõutud asjakohane lisateave ning kõnealuse 

2. Niipea, kui juba registreeritud aine kogus 
ületab järgmise tonnides väljendatud künnise 
või kui ohtlikkusaste muutub uute andmete 
tõttu, tuleb esitada agentuurile lõikes 1 
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lisateabega alusel ka teiste 
registreerimisüksikasjade ajakohastused.

nõutud asjakohane lisateave ning kõnealuse 
lisateabe alusel ka teiste 
registreerimisüksikasjade ajakohastused.

Or. nl

Justification

The information must depend on the volume and the classification by degree of concern. The 
proposed volumes are therefore combined with the degree of concern (Blokland priority 
package).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González, 
Marcello Vernola ja Amalia Sartori

Muudatusettepanek 524
Artikli 11 lõige 2a (uus)

2a. Esmatähtsaks peetakse in vitro 
meetodeid ja (kvantitatiivsete) struktuuri ja 
aktiivsuse vaheliste seoste (Q)SAR) 
kasutamist. Seetõttu teeb komisjon 
äriühingutele kättesaadavaks kogu katsete, 
andmebaaside ja heakskiidetud mudelite 
nimekirja.

Or. es

Justification

With the Centre in Ispra, the Commission's research and development capacity is sufficient to 
draw up a catalogue of approved methods that avoid animal testing. The Commission could 
monitor the databases and approved (Q)SAR models by means of a register. It could also 
confirm their proper use at any time through the reproduction of the results presented.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mojca Drèar Murko

Muudatusettepanek 525
Artikli 11 lõige 2a (uus)

2a. Järk-järgult registrisse kantavate ainete 
aastakogus määratakse kindlaks keskmise 
kogusega, mida toodetakse või 
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imporditakse kolmel aastal enne 
registreerimistoimiku esitamist.

Or. en

Justification

Information requirements increase whenever a tonnage threshold is exceeded. The 
consequences of this are proportionally more significant whenever the 1 tonne and 10 tonne 
thresholds are exceeded. It is therefore necessary to permit a degree of flexibility for SMEs, 
particularly while sourcing. A 3 year average would ensure that more extensive registration 
requirements would only apply whenever a registrant has consistently exceeded a given 
tonnage threshold.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González 
ja Marcello Vernola

Muudatusettepanek 526
Artikli 12 lõige 1

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

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

Or. es

Justification

In order to fulfil one of the Agency's objectives.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 527
Artikli 12 lõike 2 lõik 1a (uus)

Nimetatud meetodeid vaadatakse 
korrapäraselt läbi ja parandatakse, 
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eesmärgiga vähendada katsete tegemist 
selgroogsete loomadega ja kõnealuste 
loomade arvu neil katsetel.
Eriti siis, kui Euroopa alternatiivsete 
meetodite valideerimise keskus (ECVAM) 
kuulutab alternatiivse katsemeetodi 
kehtivaks ja regulatiivseks heakskiiduks 
valmisolevaks, esitab agentuur 14 päeva 
jooksul otsuse projekti, millega muudetakse 
käesoleva määruse asjakohast 
(asjakohaseid) lisa(sid) eesmärgiga 
asendada loomkatsed alternatiivsete 
katsemeetoditega.

Or. en

Justification

Replaces amendment 22 of the draft report. The test methods should be automatically updated 
when an alternative test method is validated by ECVAM.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer ja Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 528
Artikli 12 lõige 3

3. Laboratoorsed katsed ja analüüsid viiakse 
läbi kooskõlas direktiivis 87/18/EMÜ 
sätestatud hea laboripraktika põhimõtetega 
ja kooskõlas direktiivi 86/609/EMÜ 
sätetega.

3. Laboratoorsed katsed ja analüüsid viiakse 
läbi kooskõlas direktiivis 87/18/EMÜ 
sätestatud hea laboripraktika põhimõtetega 
ja kooskõlas direktiivi 86/609/EMÜ 
sätetega. Esimest lauset ei kohaldata nende 
laboratoorsete katsete ja analüüside suhtes, 
mis viidi läbi enne käesoleva direktiivi 
jõustumist; üksnes siis, kui on 
nõuetekohaselt põhjendatud kahtlused 
tulemuste kehtivuse osas, võib agentuur 
nõuda lisakatseid või analüüse.

Or. de

Justification

All data already available must be recognised in the REACH system, even if that data was not 
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analysed in accordance with the GLP (good laboratory practice). The existing laws on 
chemicals have ensured that data on a wide variety of substances are available in the EU.
Firms should be completely freed from any requirement to supply data concerning these 
substances again - a superfluous and unnecessarily bureaucratic procedure. This 
arrangement may also obviate for many animal tests.

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

Muudatusettepanek 529
Artikli 12 lõige 3

3. Laboratoorsed katsed ja analüüsid
viiakse läbi kooskõlas direktiivis 
87/18/EMÜ sätestatud hea laboripraktika 
põhimõtetega ja kooskõlas direktiivi 
86/609/EMÜ sätetega.

3. Uued selgroogsete loomadega 
laboratoorsed katsed viiakse läbi kooskõlas 
direktiivis 87/18/EMÜ sätestatud hea 
laboripraktika põhimõtetega ja kooskõlas 
direktiivi 86/609/EMÜ sätetega.

Or. en

Justification

Insistence that all testing is in compliance with GLP will increase costs unnecessarily, as “in 
house” testing is normally cheaper than testing conducted by GLP-standard laboratories. An 
exemption needs to be made for vertebrate animal testing.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 530
Artikli 12 lõike 4 esimene lõik

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

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

Or. en

Justification

This amendment ensures the mandatory sharing of data is extended to information derived 
from non-animal tests.

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

Muudatusettepanek 531
Artikli 12 lõike 4 esimene lõik

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

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

Or. en

Justification

In practice, it is very difficult to always get the exact same purity of a substance even within 
the same plant.  Moreover, several companies may use different processes for the same 
substance but which result in different degrees of purity and the nature of impurities but 
which would not alter the toxicity profile of the substance.  This amendment seeks to avoid 
substances covered by REACH having to be registered several times, involving unjustified 
duplication of work and animal testing.  

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 532
Artikli 12 lõike 4 esimene lõik
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4. Kui aine on juba registrisse kantud, on 
uuel registreerijal õigus viidata varem 
esitatud ainet käsitlevatele uuringutele ja 
katsearuannetele (edaspidi "uuringud"), 
tingimusel et ta saab tõendada, et aine, mida 
ta registreerida soovib, on sama aine, mis oli 
eelnevalt registreeritud, kaasa arvatud
puhtuse ja lisandite taseme poolest, ning 
tingimusel, et ta esitab eelmis(t)elt 
registreerija(te)lt saadud kirja, milles 
lubatakse uuringuandmete kasutamist.

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

Or. en

Justification

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

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

Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini ja Sergio Berlato

Muudatusettepanek 533
Artikli 12 lõike 4 esimene lõik

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

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

Or. it
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Justification

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

The amendment seeks to clarify the legal position; the original wording could create 
confusion (Foglietta and others).

Werner Langen

Muudatusettepanek 534
Artikli 12 lõike 4 esimene lõik

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

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

Agentuur tegeleb kulude järgneva 
asjakohase jaotamise küsimusega.

Or. de

Justification

The entrepreneurs and consumers concerned must be guaranteed legal security.

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

Muudatusettepanek 535
Artikli 13 lõike 1 esimene lõik

1. Ilma et see piiraks direktiivi 98/24/EÜ 
artikli 4 kohaldamist, teostatakse
kemikaaliohutuse hindamist ja koostatakse 

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

kemikaaliohutuse aruanne kõikide käesoleva 
peatükiga kooskõlas registrisse kantavate 
ainete kohta.

Or. de

Justification

As far as workers, consumers and the environment are concerned, the chemical safety 
assessment and the chemical safety report based on that assessment are fundamental to the 
safe use of chemicals. the resulting risk-management measures (see Annex I) can make an 
invaluable contribution to safety at the workplace. The amendment therefore suggests that a 
chemical safety assessment and a chemical safety report should be mandatory for all 
substances subject to registration pursuant to Chapter 2 (Scheele).

It is unacceptable to limit safety assessments to substances above 10 tonnes. This would 
mean, firstly, that for two-thirds of the substances that fall under REACH, the data provided 
under registration would not be assessed with regard to its impacts on human health and the 
environment. And even when they are hazardous, there would be no requirement to provide  
exposure data. Without exposure information, it would be near impossible to identify the 
appropriate risk management measures to protect workers or consumers against hazardous 
substances (Schlyter and others).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mary Honeyball + Jonas Sjöstedt + Dan J¸rgensen, Åsa 
Westlund, Riitta Myller + Richard Seeber

Muudatusettepanek 536
Artikli 13 lõike 1 esimene lõik

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

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

Or. en

Justification

The information required for chemicals produced at 1-10 tpa is inadequate. It will not identify 
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chemicals meeting the criteria of very high concern or posing a risk to human health. After 
the internet consultation REACH has been significantly weakened, with 3 tests removed and 
the obligation to produce a Chemical Safety Report deleted. This lack of information leads to 
REACH not requiring many 1-10 tpa substances to have safety data sheet. Without such basic 
information, it will be difficult for downstream users to implement appropriate risk 
management measures protecting workers (Honeyball, J¸rgensen and others).

This amendment ensures that basic information in the form of a Chemical Safety Report will 
be made available by manufacturers of chemicals for all chemicals above 1 tonne. This is 
necessary in order for risk management measures to be undertaken to protect professionals 
or consumers who are in direct contact with these chemicals, for example cloth dyes or 
household cleaning products (Sjöstedt) .

The drafting of a chemical safety report should be mandatory for substances manufactured in 
quantities of more than 1 tonne per year, since this new regulatory instrument is fundamental 
to risk assessment and risk avoidance strategies. Many - e.g. highly toxic - substances can 
already pose a major risk if they are present in very small quantities, certainly in quantities of 
much less than 1 tonne. Chemical safety reports for substances manufactured in quantities of 
more than 1 tonne are vital if workplace safety is to be guarantee. The arrangements put 
forward in the Commission proposal for quantities between 1 tonne and 10 tonnes could 
create gaps in the protection system (Seeber).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer

Muudatusettepanek 537
Artikli 13 lõike 1 esimene lõik

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

1. Ilma et see piiraks direktiivi 98/24/EÜ 
artikli 4 kohaldamist, teostatakse 
kemikaaliohutuse hindamist ja koostatakse 
kemikaaliohutuse aruanne kõikide käesoleva 
peatükiga kooskõlas registrisse kantavate 
ainete kohta, kui registreerija toodab või 
impordib sellist ainet vähemalt 100 tonni 
aastas.

Or. de

Justification

The  threshold triggering a mandatory chemical safety report should be 100 tonnes per year.
This would serve to reduce the burden on SMUs.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Bogusùaw Sonik, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký

Muudatusettepanek 538
Artikli 13 lõike 2 sissejuhatus

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

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

Or. en

Justification

Concentration limits should also be included for substances in articles.  The proposal’s 
discrimination against substances in articles is not justified by toxicological and eco-
toxicological criteria. Furthermore, unlike substances in preparations, exposure to 
substances in articles requires an extraction medium and thus exposure is further limited.  
This amendment is in line with current EC legislation on articles.

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

Muudatusettepanek 539
Artikli 13 lõike 2 sissejuhatus

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

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

Or. en

Justification

Avoid subjecting component substances in preparations that do not meet the criteria for 
classification as hazardous to the full provisions of Chemical Safety Assessments and 
Chemical Safety Reports.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 540
Artikli 13 lõike 2 punkt f

f) 0,1%, kui aine vastab XII lisa 
kriteeriumitele.

f) 0,1%, kui kõnealune aine on eriti ohtlik 
aine.

Or. nl

Justification

PBT and vPvB substances are substances of very high concern (Blokland priority package).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 541
Artikli 13 lõike 3 punkt d 

d) püsivate, bioakumuleeruvate ja mürgiste 
ning väga püsivate ja väga 
bioakumuleeruvate omaduste hindamine.

d) ohtlikkusastme hindamine.

Or. nl

Justification

PBT and vPvB substances are substances of very high concern. The PBT and vPvB 
assessment is replaced with an assessment relating to the degree of concern (Blokland 
priority package).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 542
Artikli 13 lõike 3 punktid da (uus) ja db (uus)

e) kokkupuute hindamine;
f) riski kirjeldus.

Or. en
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Justification

This amendment aims to simplify the procedure by adding exposure assessment and risk 
characterisation as steps to be included in all chemical safety reports.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 543
Artikli 13 lõige 4

4. Kui lõike 3 etappide a–d teostamise 
tulemusel tootja või importija järeldab, et 
aine vastab direktiivi 67/548/EMÜ järgi 
ohtlike ainete liigitamise kriteeriumitele või 
sellel on püsivate, bioakumuleeruvate ja 
mürgiste ainete ning väga püsivate ja väga 
bioakumuleeruvate ainete omadusi, hõlmab 
kemikaaliohutuse hinnang järgmisi 
lisaetappe:

välja jäetud

a) kokkupuute hindamine;
b) riski kirjeldus.
Kokkupuute hindamises ja riski kirjelduses 
käsitletakse kõiki tootja või importija 
määratletud kasutusi.

Or. en

Justification

This amendment aims to simplify the procedure by adding exposure assessment and risk 
characterisation as steps to be included in all chemical safety reports.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 544
Artikli 13 lõike 4 sissejuhatus

4. Kui lõike 3 etappide a–d teostamise 
tulemusel tootja või importija järeldab, et 
aine vastab direktiivi 67/548/EMÜ järgi 
ohtlike ainete liigitamise kriteeriumitele või 
sellel on püsivate, bioakumuleeruvate ja 

4. Kui lõike 3 etappide a–d teostamise 
tulemusel tootja või importija järeldab, et 
aine vastab direktiivi 67/548/EMÜ järgi 
ohtlike ainete liigitamise kriteeriumitele või 
sellel on eriti ohtlike ainete omadusi, 
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mürgiste ainete ning väga püsivate ja väga 
bioakumuleeruvate ainete omadusi, hõlmab 
kemikaaliohutuse hinnang järgmisi 
lisaetappe:

hõlmab kemikaaliohutuse hinnang järgmisi 
lisaetappe:

Or. nl

Justification

PBT and vPvB substances are substances of very high concern (Blokland priority package).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 545
<Article>Artikli 13 lõike 4 teine lõik</Article>

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

Kokkupuute hindamises ja riski kirjelduses 
käsitletakse kõiki tootja või importija 
määratletud kasutusi vähemalt üks tonn 
aastas.

Or. en

Justification

Improves workability by limiting uses that have to be considered in the chemical safety report 
to those in one tonne and more. According to the Commission proposal a use would have to 
be dealt with even in very small quantities.

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

Schoepges

Muudatusettepanek 546
Artikli 13 lõige 4a (uus)

4a. Kemikaaliohutuse aruanne sisaldab 
hindamise tulemusi, mis hõlmavad:
a) registreerija järeldust, et ohtu ei ole ja 
hindamist ei ole vaja kuni uuel teabel 
põhineva ohu muutuseni; või
b) registreerija ettepanekut katsete tegemise 
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kohta, et saada VII–IX lisa kohaldamisest 
tulenevat lisateavet, kui registreerija seda 
vajalikuks peab.

Or. en

Justification

The registrant is fully and solely responsible for the conduction of this step-wise risk 
assessment. If the available information is not sufficient to demonstrate safe use, it is the 
responsibility of the registrant to elaborate a testing proposal which has to be submitted to 
the Agency in the course of the registration process. The final registration dossier submitted 
to the Agency without any testing proposal basically indicates “no concern”. The registrant is 
responsible for the content of the dossier and the conclusions derived out of this information.
One conclusion could be that certain applications of a substance cannot be supported by the 
registrant due to unmanageable risks.

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

Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini ja Sergio Berlato

Muudatusettepanek 547
Artikli 13 lõike 5 punkt a

a) nõukogu direktiivi 89/109/EMÜ 
kohaldamisalasse kuuluvad toiduainetega 
kokkupuutuvates materjalides;

välja jäetud

Or. it

Justification

The chemical safety report forms part of the registration dossier and is therefore not required 
for substances that are outside the regulation's scope. Substances already covered by suitably
integrated specific provisions should remain outside the scope of REACH. This amendment is 
linked to the other amendments tabled to the articles in Title II: Registration of substances.

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

Muudatusettepanek 548
Artikkel 14
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Polümeerid on käesoleva jaotise alusel
registreerimisest vabastatud.

Polümeerid on registreerimisest vabastatud.

Or. it

Justification

REACH should not cover polymers at all. They should be come under specific provisions.
This amendment is linked to the other amendments tabled to the articles in Title II:
Registration of substances.  

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 549
Artikkel 14a (uus)

Artikkel 14a
Registreerimine ohtlikkusastme põhjal

Registreerimistaotlus esitatakse agentuuri 
poolt kindlaks määratud ohtlikkusastme 
ning toodetava ja imporditava aine 
aastamahu põhjal.

Or. nl

Justification

The degree of concern determines what data must be submitted with a registration (Blokland 
priority package).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Liam Aylward

Muudatusettepanek 550
Artikkel 15

Artikkel 15 Käesolev artikkel on välja jäetud

Or. en

Justification

All intermediates should be exempt from the scope of REACH. Intermediates are 
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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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 551
Artikli 15 lõige 1

1. Kohapeal kasutatava isoleeritud vaheaine 
tootja, kes toodab ainet vähemalt ühe tonni 
aastas, esitab agentuurile kohapeal 
kasutatava isoleeritud vaheaine kohta 
registreerimistaotluse.

1. Kohapeal kasutatava eriti ohtliku 
isoleeritud vaheaine või muu kohapeal 
kasutatava isoleeritud vaheaine tootja, kes 
toodab ainet vähemalt ühe tonni aastas, 
esitab agentuurile kohapeal kasutatava 
isoleeritud vaheaine kohta 
registreerimistaotluse.

Or. nl

Justification

The risks of substances of very high concern must also be assessed where the volume is less 
than 1 tonne per year. These substances of very high concern may cause considerable 
damage to the environment and human health even in small quantities (Blokland priority 
package).

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

Muudatusettepanek 552
Artikli 15 lõike 2 esimene lõik

2. Kohapeal kasutatava isoleeritud vaheaine 
registreerimistaotlus sisaldab järgmist teavet 

2. Kohapeal kasutatava isoleeritud vaheaine 
registreerimistaotlus sisaldab järgmist teavet 
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agentuuri poolt vastavalt artiklile 108 
kindlaksmääratud vormis ning määral, mida 
tootjal on võimalik ilma lisakatseid 
teostamata esitada:

agentuuri poolt vastavalt artiklile 108 
kindlaksmääratud vormis:

Or. en

Justification

A registration of an on-site intermediate should contain the information regardless of whether 
the manufacturer needs to do additional testing or not. This provision if left unamended 
would have the effect of discouraging manufacturers from testing. Those who have not tested 
do not have to submit. With the deleted of the indicated text the specified information is 
instead a requirement for all manufacturers (Sjöstedt).

REACH foresees only minimal information on intermediates. However, intermediates are 
often very reactive, and they may possess various dangerous properties. Intermediates are of 
particular concern for worker's health. It is not enough to just submit the information that is 
already available. Information should be sufficient to classify the intermediate to allow more 
reliable occupational health monitoring, adequate collective and individual protection 
measures and identification of candidate substances for substitution (Schlyter and others).

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

Muudatusettepanek 553
Artikli 15 lõige 2a (uus)

2a. Kohapeal kasutatava isoleeritud 
vaheaine vähemalt 100-tonnise 
aastakoguse registreerimistaotlus hõlmab 
lisaks lõike 2 kohaselt nõutavale teabele V 
lisas määratletud teavet.
Sellise teabe loomise puhul kohaldatakse 
artiklit 12.

Or. en

Justification

REACH foresees only minimal information on intermediates. However, intermediates are 
often very reactive, and they may possess various dangerous properties. Intermediates are of 
particular concern for worker's health. It is not enough to just submit the information that is 
already available. On-site isolated intermediates in quantities above 100 tonnes should fulfil 
the same requirements as normal substances between 1 and 10 tonnes.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 554
Artikli 15 lõige 2a (uus)

2a. Kohapeal kasutatava isoleeritud
vaheaine vähemalt 1000-tonnise 
aastakoguse registreerimistaotlus hõlmab 
lisaks lõike 2 kohaselt nõutavale teabele V 
lisas määratletud teavet.

Or. en

Justification

Intermediates may be very reactive and toxic. Especially for higher volumes it is reasonable 
to ask for more information. This amendment introduces higher demands for manufacturers 
using on-site isolated intermediates in quantities of more than 1 000 tonnes per year. The 
demands for information are set to the same as the Commission proposal sets for transported 
isolated intermediates.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Liam Aylward

Muudatusettepanek 555
Artikkel 16

Artikkel 16 Käesolev artikkel kustutada

Or. en

Justification

see justification to Article 15.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 556
Artikli 16 lõige 1

1. Transporditava eraldatud vaheaine tootja 
või importija, kes toodab või impordib 
vähemalt ühe tonni ainet aastas, esitab 

1. Transporditava eriti ohtliku isoleeritud
vaheaine või muu transporditava isoleeritud 
vaheaine tootja, kes toodab või impordib 
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agentuurile registreerimistaotluse 
transporditava isoleeritud vaheaine kohta.

vähemalt ühe tonni ainet aastas, esitab 
agentuurile registreerimistaotluse 
transporditava isoleeritud vaheaine kohta.

Or. nl

Justification

The risks of substances of very high concern must also be assessed where the volume is less 
than 1 tonne per year. These substances of very high concern may cause considerable 
damage to the environment and human health even in small quantities (Blokland priority 
package).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 557
Artikli 16 lõike 3 esimene lõik

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

3. Transporditava isoleeritud vaheaine 
(koguses üle 1000 tonni aastas ning tootja 
või importija kohta) registreerimistaotlus 
sisaldab lisaks lõike 2 alusel nõutud teabele 
V ja VI lisas kirjeldatud teavet.

Or. en

Justification

Intermediates may be very reactive and toxic. Especially if an isolated intermediate is 
transported it is reasonable to ask for more information. This amendment introduces higher 
demands of information for transported isolated intermediates of more than 1 000 tonnes per 
year. It is also clarified that the tonnage is per manufacturer or importer.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 558
Artikli 16 lõige 3

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

3. Transporditava eriti ohtliku isoleeritud 
vaheaine registreerimistaotlus sisaldab lisaks 
lõike 2 alusel nõutud teabele ka V lisas 
kirjeldatud teavet.
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Or. nl

Justification

Volumes are replaced with the degree of concern (Blokland priority package).

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

Muudatusettepanek 559
Artikli 16 lõike 3 esimene lõik

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

3. Transporditava isoleeritud vaheaine 
(koguses üle 10 tonni aastas) 
registreerimistaotlus sisaldab lisaks lõike 2 
alusel nõutud teabele ka V lisas kirjeldatud 
teavet.

Or. en

Justification

Given the specific risks for safety, health and environment associated with transportation, and 
given that traffic of hazardous substances remains poorly regulated while continuously 
increasing, there is a need for close scrutiny of transported chemicals. Transported  isolated 
intermediates in quantities above 10 tonnes should fulfil the same requirements as normal 
substances between 1 and 10 tonnes.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Liam Aylward

Muudatusettepanek 560
Artikkel 17

Artikkel 17 Käesolev artikkel on välja jäetud

Or. en

Justification

see justification to amendment to Article 15.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 561
Artikli 17 lõige 2

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

2. Registreerijad, kes on konsortsiumi 
liikmed, otsustavad omavahel, kes maksab 
millise osa registreerimistasust.

Or. nl

Justification

The registrants should decide amongst themselves who is to pay each part of the fee for 
registration. In this way it will be possible to agree within a consortium that a party which 
produces the substance to be registered in greater quantities should also pay a larger 
proportion of the registration fee. This will encourage SMEs to participate in consortiums, 
thus keeping their costs down.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 562
Artikli 17 lõige 2

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

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

Or. en

Justification

Limiting the reduction of fees only to one third reduces the incentive for the formation of 
consortia to 2-party-consortia. Only a consortium consisting of two members will benefit 
from the formation. Sharing the fees equally, though, makes it attractive also for bigger 
consortia.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Anja Weisgerber, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate 

Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Muudatusettepanek 563
Artikli 17 lõige 2
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2. Iga registreerija, kes on konsortsiumi 
liige, maksab ainult ühe kolmandiku
registreerimistasust.

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

Or. en

Justification

Limiting the reduction of fees only to one third reduces the incentive for the formation of 
consortia to 2-party-consortia. Only a consortium consisting of two members will benefit 
from the formation. Sharing the fees equally, though, makes it attractive also for bigger 
consortia. Linked to amendments to articles 10(2), 25(5) and 25(6).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis ja Miroslav Mikolášik

Muudatusettepanek 564
Artikli 17 lõige 2

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

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

Makstav tasu on proportsionaalne vastavalt 
kriteeriumidele, mille on kehtestanud 
agentuur ja mis võtavad muu hulgas 
arvesse toodetud/imporditud koguseid.

Or. it

Justification

To make matters easier for SMEs, when setting the registration fee, the Agency should take 
account of registrants' size and the quantities produced/imported. This amendment is linked 
to the other amendments tabled to the articles in Title II: Registration of substances.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer ja Elisabeth Jeggle

Muudatusettepanek 565
Artikkel 18

Artikkel 18 Välja jäetud
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Käesolevas artiklis määratletakse esitatud 
registeerimistaotluste töötlemine ja 
agentuuri roll REACHi registeerimisetapil.
Mitme tuhande registreerimistaotluse 
haldamise hõlbustamiseks esitatakse 
registreerimistaotlused ja käsitletakse neid 
elektrooniliselt. Agentuur on keskne 
asutus, mis võtab vastu kõik 
registreerimistaotlused. Ta määrab igale 
taotlusele registreerimisnumbri ja –
kuupäeva ning viib läbi täielikkuse 
kontrolli, mis jällegi suure hulga 
registreerimistaotluste käsitlemist silmas 
pidades on oma olemuselt automatiseeritud 
protsess. Agentuuri poolt täielikkuse 
kontrolli läbiviimine tagab 
registreerimisetapil lähenemise vajaliku 
järjepidevuse. Agentuur annab 
registreerijale teada, kui 
registreerimistaotlus on mittetäielik ja kui 
see nii on, on vaja teavet ja tähtaega 
registreerimistaotluse täiendamiseks. 
Täielikkuse kontrolli tulemus edastatakse 
selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus 
tootja või importija on asutatud. Agentuur 
ei nõustu selgesõnaliselt 
registreerimistaotlustega, kuna 
registreerimine ei ole heakskiitmissüsteem.

Or. de

Justification

Avoidance of unnecessary red tape.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland
Muudatusettepanek 566

Artikkel 18

1. Agentuur annab igale 
registreerimistaotlusele numbri, mida 
kasutatakse kogu registreerimisega seotud 
kirjavahetuses, ning registreerimiskuupäeva, 

1. Agentuur annab igale teatisele numbri, 
mida kasutatakse kogu teatise esitamise ja
registreerimisega seotud kirjavahetuses, ning 
teatise esitamise kuupäeva, milleks on 
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milleks on registreerimistaotluse agentuuri 
laekumise kuupäev. Agentuur teatab 
registreerimisnumbri ja -kuupäeva 
viivitamata asjaomasele tootjale või 
importijale.

teatise agentuuri laekumise kuupäev. 
Agentuur teatab teatise numbri ja teatise 
esitamise kuupäeva viivitamata asjaomasele 
tootjale või importijale. Samuti määrab 
agentuur kindlaks registreerimiskuupäeva, 
mis on registreerimistaotluse agentuuri 
laekumise kuupäev. Agentuur teatab 
registreerimiskuupäeva viivitamata 
asjaomasele tootjale või importijale.
2. Agentuur viib kolme nädala jooksul 
pärast teatise esitamise kuupäeva läbi 
täielikkuse kontrolli, et kindlaks teha, kas 
kõik uue artikli 4c kohaselt nõutud 
elemendid on olemas. Täielikkuse kontroll 
ei hõlma kvaliteedi ega esitatud andmete 
või põhjenduste adekvaatsuse hindamist.
Kui teatis on mittetäielik, teavitab agentuur 
teatise esitajat kolme nädala jooksul alates 
teatise esitamise kuupäevast sellest, millist 
lisateavet on vaja, et teatis oleks täielikult 
kooskõlas käesoleva jaotisega, määrates 
selle jaoks mõistliku kuupäeva. Teatise 
esitaja esitab agentuurile määratud tähtaja 
jooksul kõnealuse lisateabe. Agentuur 
saadab teatise esitajale lisateabe esitamise 
kuupäeva kinnituse. Agentuur viib läbi 
täiendava täielikkuse kontrolli, võttes 
arvesse esitatud lisateavet.
Kui teatise esitaja ei täienda oma teatist 
määratud tähtaja jooksul, lükkab agentuur 
teatise tagasi.
2a. Agentuur teavitab teatise esitajat 
ohtlikkusastmest 24 kuu jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist.

2. Kolme nädala jooksul alates 
registreerimiskuupäevast on agentuur 
kohustatud kontrollima iga 
registreerimistaotluse täielikkust, et teha 
kindlaks, kas kõik artiklite 9 ja 11 või 
artiklite 15 ja 16 alusel nõutud elemendid on 
olemas. Järk-järgult registrisse kantavate 
ainete registreerimise puhul, mis on esitatud 
kahe kuu jooksul vahetult enne artiklis 21 
toodud vastavat tähtaega, on agentuur 

3. Kolme nädala jooksul alates 
registreerimiskuupäevast on agentuur 
kohustatud kontrollima iga 
registreerimistaotluse täielikkust, et teha 
kindlaks, kas kõik artiklite 9 ja 11 või 
artiklite 15 ja 16 alusel nõutud elemendid on 
olemas. Järk-järgult registrisse kantavate 
ainete registreerimise puhul, mis on esitatud 
kahe kuu jooksul vahetult enne artiklis 21 
toodud vastavat tähtaega, on agentuur 
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kohustatud nimetatud kontrollimist läbi 
viima kolme kuu jooksul alates sellest 
tähtajast. Täielikkuse kontroll ei hõlma 
kvaliteedi või esitatud andmete või 
põhjenduste piisavuse hindamist.

kohustatud nimetatud kontrollimist läbi 
viima kolme kuu jooksul alates sellest 
tähtajast. Täielikkuse kontroll ei hõlma 
kvaliteedi või esitatud andmete või 
põhjenduste piisavuse hindamist.

Kui registreerimistaotlus pole täielik, siis 
teavitab agentuur registreerijat kolme nädala 
jooksul pärast registreerimiskuupäeva 
sellest, missugust lisateavet on vaja, et 
registreerimisvorm oleks vastavalt 
käesolevale jaotisele täielik, ning määrab 
selleks mõistliku tähtaja. Registreerija esitab 
agentuurile lisateabe määratud tähtajaks. 
Agentuur kinnitab registreerijale lisateabe 
kättesaamise kuupäeva. Seejärel viib 
agentuur läbi uue täielikkuse kontrolli, 
võttes arvesse esitatud lisateavet.

Kui registreerimistaotlus pole täielik, siis 
teavitab agentuur registreerijat kolme nädala 
jooksul pärast registreerimiskuupäeva 
sellest, missugust lisateavet on vaja, et 
registreerimisvorm oleks vastavalt 
käesolevale jaotisele täielik, ning määrab 
selleks mõistliku tähtaja. Registreerija esitab 
agentuurile lisateabe määratud tähtajaks. 
Agentuur kinnitab registreerijale lisateabe 
kättesaamise kuupäeva. Seejärel viib 
agentuur läbi uue täielikkuse kontrolli, 
võttes arvesse esitatud lisateavet.

Kui registreerija ei täienda 
registreerimistaotlust määratud tähtajaks, 
lükkab agentuur registreerimistaotluse 
tagasi.

Kui registreerija ei täienda 
registreerimistaotlust määratud tähtajaks, 
lükkab agentuur registreerimistaotluse 
tagasi.

3. Agentuur edastab registreerimistoimiku 
koos registreerimisnumbri, -kuupäeva, 
täielikkuse kontrolli tulemuse ja mis tahes 
lisateabe nõude ning vastavalt lõike 2 teisele 
lõigule määratud tähtajaga asjaomasele 
liikmesriigi pädevale asutusele 30 päeva 
jooksul alates registreerimiskuupäevast.  
Asjaomane liikmesriik on liikmesriik, kus 
toimub tootmine või kus importija on 
registreeritud.

4. Agentuur edastab registreerimistoimiku 
koos registreerimisnumbri, -kuupäeva, 
täielikkuse kontrolli tulemuse ja mis tahes 
lisateabe nõude ning vastavalt lõike 2 teisele 
lõigule määratud tähtajaga asjaomasele 
liikmesriigi pädevale asutusele 30 päeva 
jooksul alates registreerimiskuupäevast. 
Asjaomane liikmesriik on liikmesriik, kus 
toimub tootmine või kus importija on 
registreeritud.

Agentuur edastab viivitamata registreerija 
poolt edastatud lisateabe asjaomase 
liikmesriigi pädevale asutusele.

Agentuur edastab viivitamata registreerija 
poolt edastatud lisateabe asjaomase 
liikmesriigi pädevale asutusele.

4. Agentuuri käesoleva artikli lõike 2 alusel 
vastu võetud otsused võib vastavalt 
artiklitele 87, 88 ja 89 edasi kaevata.

5. Agentuuri käesoleva artikli lõigete 2, 2a 
ja 3 alusel vastu võetud otsused võib 
vastavalt artiklitele 87, 88 ja 89 edasi 
kaevata.

Or. nl

Justification

Inclusion of the obligations incumbent upon the Agency in relation to a notification (Blokland 
priority package).
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Liam Aylward

Muudatusettepanek 567
Artikli 18 lõike 2 esimene lõik

2. Kolme nädala jooksul alates 
registreerimiskuupäevast on agentuur 
kohustatud kontrollima iga 
registreerimistaotluse täielikkust, et teha 
kindlaks, kas kõik artiklite 9 ja 11 või 
artiklite 15 ja 16 alusel nõutud elemendid on 
olemas. Järk-järgult registrisse kantavate 
ainete registreerimise puhul, mis on esitatud 
kahe kuu jooksul vahetult enne artiklis 21 
toodud vastavat tähtaega, on agentuur 
kohustatud nimetatud kontrollimist läbi 
viima kolme kuu jooksul alates sellest 
tähtajast. Täielikkuse kontroll ei hõlma 
kvaliteedi või esitatud andmete või 
põhjenduste piisavuse hindamist.

2. Kolme nädala jooksul alates 
registreerimiskuupäevast on agentuur 
kohustatud kontrollima iga 
registreerimistaotluse täielikkust, et teha 
kindlaks, kas kõik artiklite 9 ja 11 alusel 
nõutud elemendid on olemas. Järk-järgult 
registrisse kantavate ainete registreerimise 
puhul, mis on esitatud kahe kuu jooksul 
vahetult enne artiklis 21 toodud vastavat 
tähtaega, on agentuur kohustatud nimetatud 
kontrollimist läbi viima kolme kuu jooksul 
alates sellest tähtajast. Täielikkuse kontroll 
ei hõlma kvaliteedi või esitatud andmete või 
põhjenduste piisavuse hindamist.

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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 568
Artikli 18 lõike 2 esimene lõik

2. Kolme nädala jooksul alates 
registreerimiskuupäevast on agentuur 
kohustatud kontrollima iga 

2. Kolme nädala jooksul alates 
registreerimiskuupäevast on agentuur 
kohustatud kontrollima iga 
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registreerimistaotluse täielikkust, et teha 
kindlaks, kas kõik artiklite 9 ja 11 või 
artiklite 15 ja 16 alusel nõutud elemendid on 
olemas. Järk-järgult registrisse kantavate 
ainete registreerimise puhul, mis on esitatud 
kahe kuu jooksul vahetult enne artiklis 21 
toodud vastavat tähtaega, on agentuur 
kohustatud nimetatud kontrollimist läbi 
viima kolme kuu jooksul alates sellest 
tähtajast. Täielikkuse kontroll ei hõlma
kvaliteedi või esitatud andmete või 
põhjenduste piisavuse hindamist.

registreerimistaotluse täielikkust, et teha 
kindlaks, kas kõik artiklite 9 ja 11 või 
artiklite 15 ja 16 alusel nõutud elemendid on 
olemas. Järk-järgult registrisse kantavate 
ainete registreerimise puhul, mis on esitatud 
kahe kuu jooksul vahetult enne artiklis 21 
toodud vastavat tähtaega, on agentuur 
kohustatud nimetatud kontrollimist läbi 
viima kolme kuu jooksul alates sellest 
tähtajast. Täielikkuse kontroll hõlmab
esitatud andmete kvaliteedi hindamist, mis 
on täiendaval hindamisel olulise 
tähtsusega.

Or. de

Justification

A plausibility check is absolutely essential, since all further steps are based on this 
information. Only in this way can it be guaranteed that information fundamental to an 
evaluation, such as the identity of the substance or details of its solubility in water, are not 
only available, but are available in a quality which enables the authorities to use them when 
taking decisions on test strategies, departures from standard testing programmes, etc.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 569
Artikli 19 lõike 1 esimene lõik

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

1. Vastavalt artiklitele 19a ja 21 ei toodeta 
aineid ühenduses ega impordita ühendusse, 
kui neid ei ole registreeritud vastavalt 
käesoleva jaotise vastavatele sätetele.

Or. de

Justification

Linked to the amendment inserting the new Article 19a.

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

Muudatusettepanek 570
<Article>Artikli 19 lõike 2 teine lõik</Article>
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Kui agentuur pole vastavalt artikli 18 
lõikele 2 teatanud kolme nädala jooksul 
alates registreerimiskuupäevast 
vastupidisest, võib registreerija alustada
aine tootmist või importimist, ilma et see 
piiraks artikli 25 lõike 4 neljanda lõigu 
kohaldamist.

Välja arvatud siis, kui agentuur pole 
vastavalt artikli 18 lõikele 2 teatanud kolme 
nädala jooksul alates 
registreerimiskuupäevast vastupidisest, võib 
registreerija järk-järgult registrisse 
kantavate ainete registreerimise korral 
jätkata aine tootmist või importimist, ilma et 
see piiraks artikli 25 lõike 4 neljanda lõigu 
kohaldamist.

Or. en

Justification

Consistency with the new text concerning the introduction of a fast track registration.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 571
Artikkel 19a (uus)

Artikkel 19a
1. 15kuu pikkuse perioodi jooksul alates 
kuupäevast, mil registreerija esimest korda 
tootis või importis ainet vähemalt üks tonn 
aastas, ei kohaldata artiklit 19 ka mitte 
järk-järgult registrisse kantavate ainete 
suhtes.
2. Lõikes 1 ette nähtud perioodi 
kasutamiseks enne kuupäeva, mil ta 
esimest korda tootis või importis ainet 
vähemalt üks tonn aastas, edastab 
potentsiaalne registreerija agentuurile 
andmebaasi kandmiseks artikli 26 lõike 1 
punktides a–e määratletud teabe agentuuri 
poolt vastavalt artiklile 108 
kindlaksmääratud vormis.
Potentsiaalne registreerija võib piirata 
esitatavat teavet vastavalt esimesele lõigule 
katseteks vajaminevate lõpp-
punktide/omadusteni.
3. Registreerijad, kes ei esita lõike 2 
kohaselt nõutud teavet, ei või kasutada 
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lõikes 1 ettenähtud perioodi.
4. Agentuur lisab lõigete 2 ja 3 kohaselt 
esitatud teabe andmebaasi. See tagab 
tootjatele ja importijatele, kes on edastanud 
teabe aine kohta, lõigete 2 ja 3 kohaselt 
juurdepääsu nimetatud ainet käsitlevatele 
andmetele. Liikmesriikide pädevatel 
asutustel on samuti juurdepääs nimetatud 
andmetele.

Or. de

Justification

With a view to promoting innovation, a transitional period should be laid down for the 
registration of on-phase-in substances. Although no provision has thus far been made for the 
pre-registration of new substances, this arrangement would enable potential registrants to 
test new substances over a 15-month period before final registration becomes mandatory.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer

Muudatusettepanek 572
Artikli 20 lõike 1 punkt d 

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

d) uutest kokkupuutekategooriatest, milleks 
ainet toodetakse või imporditakse, kui on 
põhjust eeldada, et tema/nemad peaks(id)
sellest teadlik(ud) olema;

Or. de

Justification

See justification for Amendment X to Article 3(13a) (new).

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

Schoepges

Muudatusettepanek 573
Artikkel 20a (uus)
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Artikkel 20a
Järk-järgult registrisse kantavate ainete (1–

1000 tonni) registreerimissätted
1a. Registreerijad koostavad 
prioritiseerimise teabekogumi (määratletud 
VI lisas kõikide ainete kohta, mida 
valmistatakse või toodetakse vähemalt 
kümme tonni aastas). Teabekogumit 
kasutatakse prioritiseerimise alusena. 
Prioriteet sõltub sellest, kas aine kujutab 
endast võimalikku kõrget riski.
b. Väikesele hulgale toodetele koguses 1–10 
tonni luuakse asjakohane kättesaadav 
prioritiseerimisteave täieliku 
prioritiseerimise teabekogumi asemel. 
Aineid väikeses koguses tootvad äriühingud 
jagavad teavet konsortsiumisiseselt või 
suudavad tõendavalt esitada seda, et risk 
puudub, mis põhineb tähtsusetutel 
kokkupuutevõimalustel. Prioritiseerimise 
teabekogum ja asjakohane kättesaadav 
teave prioritiseerimise tulemusega 
esitatakse agentuurile.
2. Viie aasta jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist esitavad registreerijad 
agentuurile VI lisa (Teabekogum) 
teabenõuded ainete kohta, mida toodetakse 
või imporditakse 10–1000 tonni.
3. Viie aasta jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist prioritiseerivad 
registreerijad ained, mida toodetakse või 
imporditakse 1–100 tonni vastavalt IVa 
lisale.
Registreerijad esitavad agentuurile 
prioritiseerimistulemused ja kättesaadava 
teabe, mida registreerija peab 
prioritiseerimise juurde kuuluvaks.
4. Registreerijad, kes ei esita lõigete 1 ja 2 
kohaselt nõutud teavet, ei saa tugineda 
artiklile 21.
5. Ühe kuu jooksul ajakohastab agentuur 
avalikku nimekirja artikli 26.2 punkti b 
kohaselt, märkides ära kõige varasemad 
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nõutud registreerimisajad ülejäänud ainete 
puhul.

Or. en

Justification

Risk, not the annual volume alone, is the suitable criterion for identifying substances of 
potential concern. Therefore, the registration process should include a system for 
prioritisation of substances based on risk.  It is essential to identify the substances of potential 
high risk and to allocate resources properly to address those potential risks.

Applying risk-based prioritisation would ensure that the substances of potential high risk are 
assessed first. It also ensures the generation of data/information on all substances within 5 
years and early registration of these substances of potential higher risk.

The Information Set (defined in Annex VI) will include properties and exposure data defining 
the risk:

- Physico-chemical properties: physical form (particle size), melting point, boiling point, 
relative density, vapour pressure, partition coefficient octanol/water, water solubility, flash 
point.

- Biodegradation
- Acute toxicity (daphnia)
- Acute toxicity – ingestion, dermal, inhalation (one route)
- Skin irritation
- Eye irritation
- Skin sensitisation (when lack of indication of no concern)
- Genetic toxicity bacterial test (Ames)
- Classification and labelling information
- Generic exposure and use information.

Linked to amendments to articles 9, 21 and annex IVa on prioritisation.

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

Muudatusettepanek 574
Artikkel 20a (uus)

Artikkel 20a
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Järk-järgult registrisse kantavate ainete (1–
1000 tonni) registreerimist käsitlevad sätted
a) Registreerija koostab teabekogumi (VI 
lisa kohaselt) kõikide ainete kohta, mida 
toodetakse vähemalt üks tonn aastas. Ained 
prioritiseeritakse nimetatud teabekogumi 
põhjal. Prioritiseerimine peegeldab seda, 
kas ainel on kõrge riski võimalus. 
Prioritiseerimise lihtsustamiseks võib 
kokkupuuted ja riskid liigitada 
kategooriatesse.

Or. de

Justification

The amendment completes the system of exposure categories provided for in the amendment 
to Article 3(13a). Risk, and not just the quantity in which a substance is manufactured, is the 
decisive criterion for the classification of a substance as potentially hazardous. Accordingly, 
the registration process should incorporate a prioritisation of substances by risk potential, on 
the basis of quantity, intrinsic properties and exposure. The aim must be to identify 
substances with a high risk potential and to allocate resources in such a way that such 
substances can be dealt with first. The information set will contain details of properties and 
exposure data (as regards both people and the environment), so that an appropriate risk 
assessment can be carried out.

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

Muudatusettepanek 575
Artikkel 21

1. Artiklit 19 ei kohaldata järgmiste ainete 
suhtes kolme aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest:

1. Artiklit 19 ei kohaldata järgmiste ainete 
suhtes viie aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest:

a) kantserogeenseteks, mutageenseteks või 
teratogeenseteks aineteks liigitatud järk-
järgult registrisse kantavad, 1. ja 
2. kategooria ained vastavalt direktiivile 
67/548/EMÜ, mida on toodetud ühenduses 
või imporditud ühendusse vähemalt üks tonn 
aastas tootja või importija kohta vähemalt 
üks kord pärast käesoleva määruse 
jõustumist;

a) kantserogeenseteks, mutageenseteks või 
teratogeenseteks aineteks liigitatud järk-
järgult registrisse kantavad, 1. ja 
2. kategooria ained vastavalt direktiivile 
67/548/EMÜ, mida on toodetud ühenduses 
või imporditud ühendusse vähemalt üks tonn 
aastas tootja või importija kohta vähemalt 
üks kord pärast käesoleva määruse 
jõustumist;
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b) järk-järgult registrisse kantavad ained, 
mida on ühenduses toodetud või ühendusse 
imporditud vähemalt 1000 tonni aastas 
tootja või importija kohta vähemalt üks kord 
pärast käesoleva määruse jõustumist.

b) järk-järgult registrisse kantavad ained, 
mida on ühenduses toodetud või ühendusse 
imporditud vähemalt 1000 tonni aastas 
tootja või importija kohta vähemalt üks kord 
pärast käesoleva määruse jõustumist.

2. Artiklit 19 ei kohaldata kuue aasta jooksul 
alates käesoleva määruse jõustumisest järk-
järgult registrisse kantavate ainete suhtes, 
mida on ühenduses toodetud või ühendusse 
imporditud vähemalt 100 tonni aastas tootja 
või importija kohta vähemalt üks kord pärast 
käesoleva määruse jõustumist.

2. Artiklit 19 ei kohaldata seitsme aasta 
jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest:
a) järk-järgult registrisse kantavate ainete 
suhtes, mida on ühenduses toodetud või 
ühendusse imporditud vähemalt 100 tonni 
aastas tootja või importija kohta vähemalt 
üks kord pärast käesoleva määruse 
jõustumist; ja
b) järk-järgult registrisse kantavate ainete 
suhtes, mida on artikli 21a kohaselt 
prioritiseeritud.
2a. Artiklit 19 ei kohaldata üheksa aasta 
jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest järgult registrisse kantavate 
ainete suhtes, mida on ühenduses toodetud 
või ühendusse imporditud vähemalt 10 
tonni aastas tootja või importija kohta 
vähemalt üks kord pärast käesoleva 
määruse jõustumist.

3. Artiklit 19 ei kohaldata üheteistkümne 
aasta jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest järk-järgult registrisse 
kantavate ainete suhtes, mida on ühenduses 
toodetud või ühendusse imporditud vähemalt 
üks tonn aastas tootja või importija kohta 
vähemalt üks kord pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

3. Artiklit 19 ei kohaldata üheteistkümne 
aasta jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest järk-järgult registrisse 
kantavate ainete suhtes, mida on ühenduses 
toodetud või ühendusse imporditud vähemalt 
üks tonn aastas tootja või importija kohta 
vähemalt üks kord pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer

Muudatusettepanek 576
Artikkel 21

1. Artiklit 19 ei kohaldata järgmiste ainete 
suhtes kolme aasta jooksul alates käesoleva 

1. Artiklit 19 ei kohaldata järgmiste ainete 
suhtes viie aasta jooksul alates käesoleva 
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määruse jõustumisest: määruse jõustumisest:

a) kantserogeenseteks, mutageenseteks või 
teratogeenseteks aineteks liigitatud järk-
järgult registrisse kantavad, 1. ja 
2. kategooria ained vastavalt direktiivile 
67/548/EMÜ, mida on toodetud ühenduses 
või imporditud ühendusse vähemalt üks 
tonn aastas tootja või importija kohta
vähemalt üks kord pärast käesoleva määruse 
jõustumist;

järk-järgult registrisse kantavad ained, mida 
on toodetud ühenduses või imporditud 
ühendusse vähemalt üks kord pärast 
käesoleva määruse jõustumist ja mis on 
liigitatud 4. riskikategooriasse.

b) järk-järgult registrisse kantavad ained, 
mida on ühenduses toodetud või ühendusse 
imporditud vähemalt 1000 tonni aastas 
tootja või importija kohta vähemalt üks kord 
pärast käesoleva määruse jõustumist;
2. Artiklit 19 ei kohaldata kuue aasta jooksul 
alates käesoleva määruse jõustumisest järk-
järgult registrisse kantavate ainete suhtes, 
mida on ühenduses toodetud või ühendusse 
imporditud vähemalt 100 tonni aastas tootja 
või importija kohta vähemalt üks kord 
pärast käesoleva määruse jõustumist.

2. Artiklit 19 ei kohaldata üheksa aasta 
jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest järk-järgult registrisse 
kantavate ainete suhtes, mida on ühenduses 
toodetud või ühendusse imporditud vähemalt 
üks kord pärast käesoleva määruse 
jõustumist ja mis on liigitatud 3. 
riskikategooriasse.

3. Artiklit 19 ei kohaldata üheteistkümne 
aasta jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest järk-järgult registrisse 
kantavate ainete suhtes, mida on ühenduses 
toodetud või ühendusse imporditud
vähemalt üks tonn aastas tootja või 
importija kohta vähemalt üks kord pärast 
käesoleva määruse jõustumist.

3. Artiklit 19 ei kohaldata üheteistkümne 
aasta jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest järk-järgult registrisse 
kantavate ainete suhtes, mida on ühenduses 
toodetud või ühendusse imporditud vähemalt 
üks kord pärast käesoleva määruse 
jõustumist ja mis on liigitatud 1. või 2. 
riskikategooriasse.

Or. de

Justification

Switch to the risk-based approach (see amendment to Article 11).

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

Muudatusettepanek 577
Artikkel 21
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1. Artiklit 19 ei kohaldata järgmiste ainete 
suhtes kolme aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest:

1. Artiklit 19 ei kohaldata kolme aasta 
jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest järk-järgult registrisse 
kantavate ainete suhtes, mille agentuur on 
liigitanud 1. prioriteetsustasemele vastavalt 
artikli 26b lõikele 1.

a) kantserogeenseteks, mutageenseteks või 
teratogeenseteks aineteks liigitatud järk-
järgult registrisse kantavad, 1. ja 
2. kategooria ained vastavalt direktiivile 
67/548/EMÜ, mida on toodetud ühenduses
või imporditud ühendusse vähemalt üks 
tonn aastas tootja või importija kohta 
vähemalt üks kord pärast käesoleva 
määruse jõustumist;
b) järk-järgult registrisse kantavad ained, 
mida on ühenduses toodetud või ühendusse 
imporditud vähemalt 1000 tonni aastas 
tootja või importija kohta vähemalt üks 
kord pärast käesoleva määruse jõustumist.
2. Artiklit 19 ei kohaldata kuue aasta jooksul 
alates käesoleva määruse jõustumisest järk-
järgult registrisse kantavate ainete suhtes, 
mida on ühenduses toodetud või ühendusse 
imporditud vähemalt 100 tonni aastas 
tootja või importija kohta vähemalt üks 
kord pärast käesoleva määruse jõustumist.

2. Artiklit 19 ei kohaldata kuue aasta jooksul 
alates käesoleva määruse jõustumisest 
agentuuri poolt 2. prioriteetsustasemele 
liigitatud järk-järgult registrisse kantavate 
ainete suhtes vastavalt artikli 26b lõikele 1.

3. Artiklit 19 ei kohaldata üheteistkümne 
aasta jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest järk-järgult registrisse 
kantavate ainete suhtes, mida on ühenduses 
toodetud või ühendusse imporditud 
vähemalt üks tonn aastas tootja või 
importija kohta vähemalt üks kord pärast 
käesoleva määruse jõustumist.

3. Artiklit 19 ei kohaldata üheteistkümne 
aasta jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest agentuuri poolt 3. 
prioriteetsustasemele liigitatud järk-järgult 
registrisse kantavate ainete suhtes vastavalt 
artikli 26b lõikele 1.

3a. Lõigetes 1–3 kehtestatud perioode 
pikendatakse kuue kuuni, alates artikli 26b 
lõikes 6 kindlaksmääratud andmebaasi 
kandmise kuupäevast, kui asjakohane teave 
ei ole kättesaadav hiljemalt kuus kuud enne 
nende vastavate perioodide lõppu, ja 
vastutus mittekättesaadavuse ees lasub 
tootjal või importijal.



AM\565897ET.doc 133/146 PE 357.817v01-00

Freelance-tõlge

ET

Or. de

Justification

The timetable for the registration of phase-in substances following pre-registration should be 
determined by a risk-based, rather than purely quantitative, approach. At the same time, 
delays for which manufacturers and importers are not responsible should not work to the 
latter's disadvantage.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 578
Artikkel 21

1. Artiklit 19 ei kohaldata järgmiste ainete 
suhtes kolme aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest:

1. Artiklit 19 ei kohaldata järgmiste ainete 
suhtes nelja aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest:

a) kantserogeenseteks, mutageenseteks või 
teratogeenseteks aineteks liigitatud järk-
järgult registrisse kantavad, 1. ja 
2. kategooria ained vastavalt direktiivile 
67/548/EMÜ, mida on toodetud ühenduses 
või imporditud ühendusse vähemalt üks 
tonn aastas tootja või importija kohta 
vähemalt üks kord pärast käesoleva 
määruse jõustumist;

a) kantserogeenseteks, mutageenseteks või 
teratogeenseteks aineteks liigitatud järk-
järgult registrisse kantavad, 1. ja 
2. kategooria ained vastavalt direktiivile 
67/548/EMÜ;

b) järk-järgult registrisse kantavad ained, 
mida on ühenduses toodetud või ühendusse 
imporditud vähemalt 1000 tonni aastas 
tootja või importija kohta vähemalt üks 
kord pärast käesoleva määruse jõustumist.

b) järk-järgult registrisse kantavad eriti 
ohtlike ained.

2. Artiklit 19 ei kohaldata kuue aasta jooksul 
alates käesoleva määruse jõustumisest järk-
järgult registrisse kantavate ainete suhtes, 
mida on ühenduses toodetud või ühendusse 
imporditud vähemalt 100 tonni aastas tootja 
või importija kohta vähemalt üks kord pärast 
käesoleva määruse jõustumist.

2. Artiklit 19 ei kohaldata kuue aasta jooksul 
alates käesoleva määruse jõustumisest:
a) järk-järgult registrisse kantavate väga 
ohtlike ainete suhtes, mida on ühenduses 
toodetud või ühendusse imporditud vähemalt 
üks tonn aastas tootja või importija kohta 
vähemalt üks kord pärast käesoleva määruse 
jõustumist;

b) järk-järgult registrisse kantavate ohtlike 
ja väheohtlike ainete suhtes, mida on 
ühenduses toodetud või ühendusse 
imporditud vähemalt 1000 tonni aastas 
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tootja või importija kohta vähemalt üks 
kord pärast käesoleva määruse jõustumist.
2a. Artiklit 19 ei kohaldata järgmiste ainete 
suhtes kaheksa aasta jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist:
a) järk-järgult registrisse kantavate ohtlike 
ainete suhtes, mida on ühenduses toodetud 
või ühendusse imporditud vähemalt üks 
tonn aastas tootja või importija kohta 
vähemalt üks kord pärast käesoleva 
määruse jõustumist;
b) järk-järgult registrisse kantavate 
väheohtlike ainete suhtes, mida on 
ühenduses toodetud või ühendusse 
imporditud vähemalt 100 tonni aastas 
tootja või importija kohta vähemalt üks 
kord pärast käesoleva määruse jõustumist.

3. Artiklit 19 ei kohaldata üheteistkümne 
aasta jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest järk-järgult registrisse 
kantavate ainete suhtes, mida on ühenduses 
toodetud või ühendusse imporditud vähemalt 
üks tonn aastas tootja või importija kohta 
vähemalt üks kord pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

3. Artiklit 19 ei kohaldata üheteistkümne 
aasta jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest järk-järgult registrisse 
kantavate väheohtlike ainete suhtes, mida on 
ühenduses toodetud või ühendusse 
imporditud vähemalt üks tonn aastas tootja 
või importija kohta vähemalt üks kord pärast 
käesoleva määruse jõustumist.

Or. nl

Justification

The risks of substances of very high concern must also be assessed where the volume is less 
than 1 tonne per year. These substances of very high concern may cause considerable 
damage to the environment and human health even in small quantities. Volumes are replaced 
with the combination of volume and degree of concern (Blokland priority package).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges 

Muudatusettepanek 579
Artikkel 21

Järk-järgult registrisse kantavaid aineid 
puudutavad erisätted

Järk-järgult registrisse kantavate ainete
registreerimine

1. Artiklit 19 ei kohaldata järgmiste 1. Artiklit 19 ei kohaldata järgmiste 
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ainete suhtes kolme aasta jooksul alates 
käesoleva määruse jõustumisest:

ainete suhtes viie aasta jooksul alates 
käesoleva määruse jõustumisest:

a) kantserogeenseteks, mutageenseteks 
või teratogeenseteks aineteks liigitatud järk-
järgult registrisse kantavad, 1. ja 
2. kategooria ained vastavalt direktiivile 
67/548/EMÜ, mida on toodetud ühenduses 
või imporditud ühendusse vähemalt üks tonn 
aastas tootja või importija kohta vähemalt 
üks kord pärast käesoleva määruse 
jõustumist;

a) kantserogeenseteks, mutageenseteks 
või teratogeenseteks aineteks liigitatud järk-
järgult registrisse kantavad, 1. ja 
2. kategooria ained vastavalt direktiivile 
67/548/EMÜ, mida on toodetud ühenduses 
või imporditud ühendusse vähemalt üks tonn 
aastas tootja või importija kohta vähemalt 
üks kord pärast käesoleva määruse 
jõustumist;

b) järk-järgult registrisse kantavad 
ained, mida on ühenduses toodetud või 
ühendusse imporditud vähemalt 1000 tonni 
aastas tootja või importija kohta vähemalt 
üks kord pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

b) järk-järgult registrisse kantavad 
ained, mida on ühenduses toodetud või 
ühendusse imporditud vähemalt 1000 tonni 
aastas tootja või importija kohta vähemalt 
üks kord pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

2. Artiklit 19 ei kohaldata kuue aasta 
jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest järk-järgult registrisse 
kantavate ainete suhtes, mida on ühenduses 
toodetud või ühendusse imporditud vähemalt 
100 tonni aastas tootja või importija kohta 
vähemalt üks kord pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

2. Artiklit 19 ei kohaldata seitsme aasta 
jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest:
a) järk-järgult registrisse kantavate ainete 
suhtes, mida on ühenduses toodetud või 
ühendusse imporditud vähemalt 100 tonni 
aastas tootja või importija kohta vähemalt 
üks kord pärast käesoleva määruse 
jõustumist;
b) järk-järgult registrisse kantavate 
ainete suhtes, mida on on prioritiseeritud 
artikli 20a kohaselt.
2a. Artiklit 19 ei kohaldata üheksa aasta 
jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest järk-järgult registrisse 
kantavate ainete suhtes, mida on 
ühenduses toodetud või ühendusse 
imporditud vähemalt 10 tonni aastas tootja 
või importija kohta vähemalt üks kord 
pärast käesoleva määruse jõustumist.

3. Artiklit 19 ei kohaldata 
üheteistkümne aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest järk-järgult registrisse 
kantavate ainete suhtes, mida on ühenduses 
toodetud või ühendusse imporditud vähemalt 
üks tonn aastas tootja või importija kohta 
vähemalt üks kord pärast käesoleva määruse 

3. Artiklit 19 ei kohaldata 
üheteistkümne aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest järk-järgult registrisse 
kantavate ainete suhtes, mida on ühenduses 
toodetud või ühendusse imporditud vähemalt 
üks tonn aastas tootja või importija kohta 
vähemalt üks kord pärast käesoleva määruse 
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jõustumist. jõustumist.

Or. en

Justification

The registration would be carried out on the basis of the potential risk indicated in the 
prioritisation step; time schedule would be initially triggered by volume. All companies, but 
especially SMEs producing substances in smaller volumes will have sufficient time to prepare 
the registration dossiers according to their needs.

Pre-registration

The pre-registration for phase-in substances should be carried out within 18 months after the 
entry into force of REACH (see article 26).

The 5-year period after the entry into force of REACH

Officially classified CMRs (substances that are carcinogenic, mutagenic or toxic for 
reproduction) of categories 1 and 2 and substances manufactured/imported in quantities 
above 1000 tons per year would be registered.

In the period between 5-7 years after the entry into force of REACH

Substances manufactured/imported in quantities between 1000-100 tons per year and 
substances below 100 tons which indicate a high concern would be registered.

In the period between 7-9 years after the entry into force of REACH

Substances manufactured/imported in quantities between 100-10 tons per year which indicate 
a low concern would be registered.

In the period between 9-11 years after the entry into force of REACH
Substances manufactured/imported in quantities between 1-10 tons per year which indicate a 
low concern would be registered.

As registration is a continuous process, the registrants would be required to revise their 
registrations – including their analysis of risk – when there is a change in the risk pattern.

Linked to amendments to articles 9 and 20a (new)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 580
Artikli 21 lõike 1 punkt a
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a) kantserogeenseteks, mutageenseteks või 
teratogeenseteks aineteks liigitatud järk-
järgult registrisse kantavad, 1. ja 
2. kategooria ained vastavalt direktiivile 
67/548/EMÜ, mida on toodetud ühenduses 
või imporditud ühendusse vähemalt üks tonn 
aastas tootja või importija kohta vähemalt 
üks kord pärast käesoleva määruse 
jõustumist;

a) kantserogeenseteks, mutageenseteks või 
teratogeenseteks aineteks liigitatud järk-
järgult registrisse kantavad, 1. ja 
2. kategooria ained vastavalt direktiivile 
67/548/EMÜ, püsivad, bioakumuleeruvad 
ja mürgised ained, väga püsivad ja väga 
bioakumuleeruvad ained või artikli 54 
tähenduses samaväärse toimega ained,
mida on toodetud ühenduses või imporditud 
ühendusse vähemalt üks tonn aastas tootja 
või importija kohta vähemalt üks kord pärast 
käesoleva määruse jõustumist;

Or. it

Justification

Clarifies Amendment 25 by the rapporteur, by listing the substances to be registered as a 
priority.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan J¸rgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Muudatusettepanek 581
Artikli 21 lõike 1 punkt a

a) kantserogeenseteks, mutageenseteks või 
teratogeenseteks aineteks liigitatud järk-
järgult registrisse kantavad, 1. ja 
2. kategooria ained vastavalt direktiivile 
67/548/EMÜ, mida on toodetud ühenduses 
või imporditud ühendusse vähemalt üks tonn 
aastas tootja või importija kohta vähemalt 
üks kord pärast käesoleva määruse 
jõustumist;

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

Or. en

Justification

The first deadline for registration of phase-in substances (3 years) covers only CMR-
substances in Category 1 and 2. It is unacceptable that other substances than CMRs that are 
of very high concern – notably the PBTs and vPvBs subject to authorisation - will have to 
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wait up to 11 years to be registered even in cases where the inherent properties are known.
Therefore, this first registration stage should also cover known PBTs, vPvBs and other 
substances of very high concern as an improvement of the prioritisation system to cover very 
high concern chemicals first. These substances can then be channelled into the authorisation 
scheme as soon as possible.

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

Muudatusettepanek 582
Artikli 21 lõike 1 punkt a

a) kantserogeenseteks, mutageenseteks või 
teratogeenseteks aineteks liigitatud järk-
järgult registrisse kantavad, 1. ja 
2. kategooria ained vastavalt direktiivile 
67/548/EMÜ, mida on toodetud ühenduses 
või imporditud ühendusse vähemalt üks tonn 
aastas tootja või importija kohta vähemalt 
üks kord pärast käesoleva määruse 
jõustumist;

a) kantserogeenseteks, mutageenseteks või 
teratogeenseteks aineteks liigitatud järk-
järgult registrisse kantavad, 1. ja 
2. kategooria ained vastavalt direktiivile 
67/548/EMÜ ja ained, mis teatavasti on 
püsivad või bioakumuleeruvad ja mida on 
toodetud ühenduses või imporditud 
ühendusse vähemalt üks tonn aastas tootja 
või importija kohta vähemalt üks kord pärast 
käesoleva määruse jõustumist;

Or. en

Justification

The first deadline for registration of phase-in substances as suggested under REACH applies 
to chemicals produced in quantities over 1000 tonnes and CMR substances in categories 1 
and 2. In order to tackle all of the most problematic substances first, substances that are 
persistent and bioaccumulative should be added to this first phase. These properties could 
easily be identified as part of pre-registration. This is also needed to ensure coherence with 
authorisation, which gives priority to PBT and vPvB substances (see Article 55(3)).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Robert Sturdy

Muudatusettepanek 583
Artikli 21 lõike 1 punkt b

b) järk-järgult registrisse kantavad ained, 
mida on ühenduses toodetud või ühendusse 

b) järk-järgult registrisse kantavad ained, 
mida on ühenduses toodetud või ühendusse 
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imporditud vähemalt 1000 tonni aastas 
tootja või importija kohta vähemalt üks kord 
pärast käesoleva määruse jõustumist.

imporditud vähemalt 1000 tonni 
kokkupuuteekvivalenti aastas tootja või 
importija kohta vähemalt üks kord pärast 
käesoleva määruse jõustumist.

Or. en

Justification

Provide consistency with the provisions and requirements as amended in, Article 3, 
Paragraph 29a.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 584
Artikli 21 lõike 1 punkt ba (uus)

ba) järk-järgult registrisse kantavate ainete 
suhtes, mis vastavad artikli 54 punktides d–
e nimetatud kriteeriumitele (püsivad, 
bioakumuleeruvad ja toksilised ning väga 
püsivad ja väga bioakumuleeruvad ained) 
või mis on tuvastatud vastavalt artikli 54 
punktile f ja mida on ühenduses toodetud 
või ühendusse imporditud vähemalt üks 
tonn aastas tootja või importija kohta 
vähemalt üks kord pärast käesoleva 
määruse jõustumist;

Or. en

Justification

The first registration stage should be complemented to include registration of known 
PBT/vPvB substances. The link to the authorisation system needs to be considered in this 
context. It is unacceptable that other substances than CMRs that are of very high concern-
notably the PBTs and vPvBs potentially subject to authorisation- will have to wait up to 11 
years to be registered even in case where the inherent properties are known.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Robert Sturdy

Muudatusettepanek 585
Artikli 21 lõige 2
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2. Artiklit 19 ei kohaldata kuue aasta jooksul 
alates käesoleva määruse jõustumisest järk-
järgult registrisse kantavate ainete suhtes, 
mida on ühenduses toodetud või ühendusse 
imporditud vähemalt 100 tonni aastas tootja 
või importija kohta vähemalt üks kord pärast 
käesoleva määruse jõustumist.

2. Artiklit 19 ei kohaldata kuue aasta jooksul 
alates käesoleva määruse jõustumisest järk-
järgult registrisse kantavate ainete suhtes, 
mida on ühenduses toodetud või ühendusse 
imporditud vähemalt 100 tonni 
kokkupuuteekvivalenti aastas tootja või 
importija kohta vähemalt üks kord pärast 
käesoleva määruse jõustumist.

Or. en

Justification

Provide consistency with the provisions and requirements as amended in Article 3, 
Paragraph 29a.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Robert Sturdy

Muudatusettepanek 586
Artikli 21 lõige 3

3. Artiklit 19 ei kohaldata üheteistkümne 
aasta jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest järk-järgult registrisse 
kantavate ainete suhtes, mida on ühenduses 
toodetud või ühendusse imporditud vähemalt 
üks tonn aastas tootja või importija kohta 
vähemalt üks kord pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

3. Artiklit 19 ei kohaldata üheteistkümne 
aasta jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest järk-järgult registrisse 
kantavate ainete suhtes, mida on ühenduses 
toodetud või ühendusse imporditud vähemalt 
üks tonn kokkupuuteekvivalenti aastas 
tootja või importija kohta vähemalt üks kord 
pärast käesoleva määruse jõustumist.

Or. en

Justification

Provide consistency with the provisions and requirements as amended in Article 3, 
Paragraph 29a.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Frédérique Ries + Mary Honeyball

Muudatusettepanek 587
Artikli 21 lõige 3a (uus)

3a. Artikli 54 punktides a–e nimetatud 
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kriteeriumitele vastavate või artikli 54 
punkti f kohaselt tuvastatud ainete 
haldamise süsteemi järk-järgult registrisse 
kandmiseks. Vabatahtliku vahendina tuleks 
sisse viia valdkonnaspetsiifilised juhised 
kolm aastat pärast määruse jõustumist. 
Artiklit 6 kohaldatakse kuus aastat pärast 
määruse jõustumist.

Or. en

Justification

To achieve a functional system of managing the use of authorised chemicals in the supply 
chain of articles it is necessary to apply a step-by-step approach. This amendment ensures 
that the sector specific guidance notes will be phased in voluntarily over a 3-year period 
before Article 6 comes into force.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 588
Artikkel 21a (uus)

Artikkel 21a
Teatis kavatsuse kohta jätta aine 

registreerimata 
1. Puhasaine või valmistise koostisse 
kuuluva aine tootjad või importijad, kes ei 
kavatse esitada aine registreerimistaotlust, 
teavitavad oma kavatsusest agentuuri ja 
tootmisahela järgmise etapi kasutajaid.
2. Lõikes 1 nimetatud teatis edastatakse
a) 12 kuud enne artikli 21 lõikes 1 
kehtestatud tähtaega järk-järgult registrisse 
kantavate ainete puhul, mida toodetakse 
ühenduses või imporditakse ühendusse 
vähemalt 1000 tonni aastas;
b) 24 kuud enne artikli 21 lõikes 2 
kehtestatud tähtaega järk-järgult registrisse 
kantavate ainete puhul, mida toodetakse 
ühenduses või imporditakse ühendusse 
vähemalt 100 tonni või enam aastas;
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c) 36 kuud enne artikli 21 lõikes 3 
kehtestatud tähtaega järk-järgult registrisse 
kantavate ainete suhtes, mida toodetakse 
ühenduses või imporditakse ühendusse 
vähemalt üks tonn aastas.
3. Kui tootja või importija ei teavitanud 
agentuuri või tootmisahela järgmise etapi 
kasutajaid oma kavatsusest ainet mitte 
registreerida, peab ta esitama aine 
registreerimistaotluse.

Or. it

Justification

Downstream users are concerned that some - and even, perhaps, a large number - substances 
will not be registered for economic reasons, which would have an adverse impact on their 
business. They are unable to make suitable preparations for such an eventuality because they 
would not know about it until the deadline for registration had passed. A provision requiring 
manufacturers and importers to give advance notice would enable them to negotiate with the 
manufacturer or importer. Downstream users might be willing to pay a higher price in order 
to avoid even higher reformulation costs, thus avoiding withdrawal of the substance.

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

Muudatusettepanek 589
Artikkel 21a (uus)

Artikkel 21a
Järk-järgult registrisse kantavate ainete 

kogustes 1–1000 tonni registreerimist 
käsitlevad sätted

1. Hiljemalt viis aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist esitavad registreerijad 
agentuurile VI lisa (Teabekogum) kohaselt 
nõutava teabe ainete kohta, mida 
toodetakse või imporditakse 10–1000 tonni.
2. Hiljemalt viie aasta jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist 
prioritiseerivad registreerijad ained, mida 
toodetakse või imporditakse 1–10 tonni, 
kättesaadava teabe põhjal. Registreerijad 
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esitavad agentuurile 
prioritiseerimistulemused ja kogu 
kättesaadava teabe, mida registreerija peab 
prioritiseerimise juurde kuuluvaks.
3. Registreerijad, kes ei esita lõigete 1 ja 2 
kohaselt nõutud teavet, ei saa tugineda 
artiklile 21.
4. Ühe kuu jooksul pärast avaldamist 
ajakohastab agentuur nimekirja artikli 26 
lõike 2 punkti b kohaselt, märkides 
ülejäänud ainete puhul varaseimad 
registreerimise ajad.

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer

Muudatusettepanek 590
Artikli 22 lõige 2

2. Kui toodetud või imporditud 
teatavakstehtud aine kogus tootja või 
importija kohta ületab artikli 11 kohase 
järgmise tonnides väljendatud künnise, 
esitatakse antud künnise ja kõikidele 
madalamatele künnistele vastav nõutav 
lisateave kooskõlas artiklitega 9 ja 11, välja 
arvatud juhul kui teave on juba vastavalt 
kõnealustele artiklitele esitatud.

Välja jäetud

Or. de

Justification

Switch to the risk-based approach. See Amendment X to Article 11.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 591
Artikli 22 lõige 2

2. Kui toodetud või imporditud 2. Kui toodetud või imporditud 
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teatavakstehtud aine kogus tootja või 
importija kohta ületab artikli 11 kohase 
järgmise tonnides väljendatud künnise, 
esitatakse antud künnise ja kõikidele 
madalamatele künnistele vastav nõutav 
lisateave kooskõlas artiklitega 9 ja 11, välja 
arvatud juhul kui teave on juba vastavalt 
kõnealustele artiklitele esitatud.

teatavakstehtud aine kogus tootja või 
importija kohta ületab artikli 11 kohase 
järgmise tonnides väljendatud künnise ja 
hiljemalt seitse aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist esitatakse antud künnise 
ja kõikidele madalamatele künnistele vastav 
nõutav lisateave kooskõlas artiklitega 9 ja 
11, välja arvatud juhul kui teave on juba 
vastavalt kõnealustele artiklitele esitatud.

Or. de

Justification

The data requirements under the existing new substance system are often more stringent than 
under REACH. However, REACH will also introduce some new parameters, such as PBT, 
vPvB and endocrinal properties. Accordingly, the provision of data concerning these new 
properties should be made mandatory for non-phase-in substances once an appropriate 
period has elapsed following the entry into force of REACH, rather than only once the next 
tonnage threshold has been exceeded.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 592
Artikli 22 lõige 2

2. Kui toodetud või imporditud 
teatavakstehtud aine kogus tootja või 
importija kohta ületab artikli 11 kohase 
järgmise tonnides väljendatud künnise, 
esitatakse antud künnise ja kõikidele 
madalamatele künnistele vastav nõutav 
lisateave kooskõlas artiklitega 9 ja 11, välja 
arvatud juhul kui teave on juba vastavalt 
kõnealustele artiklitele esitatud.

2. Kui toodetud või imporditud 
teatavakstehtud aine kogus tootja või 
importija kohta ületab artikli 11 kohase 
järgmise tonnides väljendatud künnise või 
kui ohtlikkusaste muutub uute andmete 
tõttu, esitatakse antud künnise ja kõikidele 
madalamatele künnistele vastav nõutav 
lisateave kooskõlas artiklitega 9 ja 11, välja 
arvatud juhul kui teave on juba vastavalt 
kõnealustele artiklitele esitatud.

Or. nl

Justification

Both if the next tonnage threshold is reached and if the degree of concern changes on account 
of new data, the manufacturer or importer must submit the additional information (Blokland 
priority package).
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Péter Olajos, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer, 

Erna Hennicot-Schoepges

Muudatusettepanek 593
Artikkel 22a (uus)

Artikkel 22a
Olemasolevad ained

Määruse (EMÜ) 793/93 kohaselt läbi 
viidud hindamist või muud samaväärset
rahvusvaheliselt tunnustatud kava enne 
käesoleva määruse jõustumist peetakse 
registreerimiseks käesoleva jaotise 
eesmärgil ja agentuur annab 
registreerimisnumbri ühe aasta jooksul 
pärast käesoleva määruse jõustumist.

Or. en

Justification

Substances that have been already reviewed under the present Existing Substances 
Regulation should not be required to be registered as they have already undergone robust 
assessment under the present legislation. Re-Registration will slow down the work of the 
agency by overburdening the system with substances already assessed. Furthermore, the 
substances assessed under the OECD existing chemicals scheme are also to be exempted from 
registration.


