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MUUDATUSETTEPANEKUD 885-1045 – III OSA (jaotised 3–5)

Raporti projekt (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kemikaalide 
registreerimist, hindamist, kasutusse lubamist ja piiramist (REACH), millega asutatakse 
Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja määrust (EÜ) nr 
…/… püsivate orgaaniliste saasteainete kohta

Ettepanek võtta vastu määrus (KOM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 885
Artikli 23 lõige -1 (uus)

-1. Registreerimiseks kasutavad tootjad või 
importijad ühiselt artikli 9 lõike 1 punktides 
vi ja vii nimetatud teavet ja muudavad selle 
kättesaadavaks, et vältida uuringute 
kordamist. 
Erandlikel asjaoludel, kui ilmneb, et tootja, 
importija või formuleerija võib teabe 
ühiskasutuse kohustuslike nõuete tõttu 
(välja arvatud loomkatsetest andmeid 
nõudvates asjades) kaotada olulise osa oma 
äritegevusest, võib agentuur üksikutele 
taotlejatele teha konkreetse möönduse.
Agentuur koostab 18 kuu jooksul alates 
jõustumisest kriteeriumid selliste taotluste 
hindamiseks, kehtestab üksikute taotluste 
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esitamise ja kaalumise korra ning 
korraldab sõltumatu 
edasikaebamismenetluse, mis võimaldab 
agentuuri poolt tagasi lükatud taotluste 
teistkordset kaalumist. 

Or. en

Justification

These amendments (and consequential listed below) ensure that mandatory sharing of data is 
extended to information derived from non-vertebrate animal tests. The aim of OSOR is to 
increase health and environmental protection, whilst ensuring best use of industries’ 
resources, by sharing, at a cost, all hazard data.

However, in exceptional circumstances, the agency should be in the position to grant an opt-
out to OSOR on a case by case basis.

Addition to the OSOR package.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 886
Artikli 23 lõige -1 (uus)

-1. Registreerimiseks kasutavad tootjad või 
importijad ühiselt artikli 9 lõike 1 punktides 
vi ja vii nimetatud teavet ja muudavad selle 
kättesaadavaks, et vältida uuringute 
dubleerimist.

Or. en

Justification

These amendments (and consequential listed below) ensure that mandatory sharing of data is 
extended to information derived from non-vertebrate animal tests. The aim of OSOR is to 
increase health and environmental protection, whilst ensuring best use of industries’ 
resources, by sharing, at a cost, all hazard data.
Part of OSOR package.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 887
Artikli 23 lõige -1 (uus)

-1. Konsortsiumide vabatahtlikke ühendusi 
toetatakse nii, et see vähendab 
registreerimiste arvu aine kohta. Andmeid 
tuleb kasutada ühiselt, välja arvatud juhul, 
kui registreerija peab oma andmeid 
konkurentsi tõttu konfidentsiaalseks.

Or. de

Justification

Der OSOR (One Substance One Registration) Vorschlag schreibt die zwingende Teilung von 
Daten vor. Dadurch wird zwar die Registrierung von Stoffen erleichtert, es stellen sich jedoch 
erhebliche Fragen zum Schutz und zur Vertraulichkeit von Daten. Die erzwungene Preisgabe 
von Daten kann lediglich durch ein übergeordnetes Rechtsgut gerechtfertigt werden. Der 
Tierschutz ist ein solches übergeordnetes Rechtsgut, so dass bei Versuchen mit Wirbeltieren 
die Teilung von Daten gerechtfertig ist, nicht jedoch bei anderen Versuchen.

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

Muudatusettepanek 888
Artikli 23 lõige 1

1. Selleks et vältida tarbetuid loomkatseid, 
tehakse käesoleva määruse kohaldamisel 
selgroogsete loomadega katseid ainult 
viimase abinõuna. Lisaks on vaja 
rakendada meetmeid muude katsete tarbetu 
kordamise piiramiseks.

1. Erandina artiklist 1a on selgroogsete 
loomadega tehtud katsetest saadud andmete 
ühiskasutamine kohustuslik. Selleks et 
vältida tarbetuid loomkatseid, tehakse 
käesoleva määruse kohaldamisel 
selgroogsete loomadega katseid ainult 
viimase abinõuna.

Or. de

Justification

Der OSOR (One Substance One Registration) Vorschlag schreibt die zwingende Teilung von 
Daten vor. Dadurch wird zwar die Registrierung von Stoffen erleichtert, es stellen sich jedoch 
erhebliche Fragen zum Schutz und zur Vertraulichkeit von Daten. Die erzwungene Preisgabe 
von Daten kann lediglich durch ein übergeordnetes Rechtsgut gerechtfertigt werden. Der 
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Tierschutz ist ein solches übergeordnetes Rechtsgut, so dass bei Versuchen mit Wirbeltieren 
die Teilung von Daten gerechtfertig ist, nicht jedoch bei anderen Versuchen.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 889
Artikli 23 lõige 1

1. Selleks et vältida tarbetuid loomkatseid, 
tehakse käesoleva määruse kohaldamisel 
selgroogsete loomadega katseid ainult 
viimase abinõuna. Lisaks on vaja 
rakendada meetmeid muude katsete tarbetu 
kordamise piiramiseks.

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

Or. en

Justification

These amendments (and consequential listed below) ensure that mandatory sharing of data is 
extended to information derived from non-vertebrate animal tests. The aim of OSOR is to 
increase health and environmental protection, whilst ensuring best use of industries’ 
resources, by sharing, at a cost, all hazard data.
Part of OSOR package.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 890
Artikli 23 lõige 1 a (uus)

1 a. Selgroogsetel loomadel tehtud kaitsete 
andmete ning muu teabe ühiskasutus ja/või 
ühine esitamine on kohustuslik.

Or. en

Justification

Linked to Amendment of Recital 33a. It is necessary to include under this Title that it is 
obligatory to share data from animal tests and other information that may prevent animal 
testing in order to meet the information requirements under this Regulation, to ensure that 
duplication of tests on animals does not take place. This further ensures consistency with 
Article 24, paragraph 5, second subparagraph, and the statement that 'data sharing will be 
obligatory' with respect to animal testing on page 10 of the Explanatory Memorandum.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Muudatusettepanek 891
Artikli 23 lõige 2

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

2.  Käesoleva määruse kohane teabe 
ühiskasutus ja ühine esitamine puudutab 
tehnilisi andmeid ja eelkõige ainete 
omadustega seotud teavet. Registreerijad 
hoiduvad vahetamast turukäitumist 
puudutavat teavet, seda eelkõige 
tootmisvõimsuste, tootmis- ja 
müügimahtude, impordimahtude või 
turuosade kohta. Komisjon annab välja 
suunised, mis määratlevad, kuidas täita
andmete ühiskasutamisel konsortsiumide 
konkurentsieeskirju.

Or. en

Justification

Important to reduce uncertainty for companies (in particular SMEs) and to facilitate the 
consortia formation.

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

Muudatusettepanek 892
Artikli 23 lõige 2

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

2. Käesoleva määruse kohane teabe 
ühiskasutus ja ühine esitamine puudutab 
tehnilisi andmeid ja eelkõige ainete 
omadustega seotud teavet. Registreerijad 
hoiduvad vahetamast turukäitumist 
puudutavat teavet, seda eelkõige 
tootmisvõimsuste, tootmis- ja 
müügimahtude, impordimahtude või 
turuosade kohta. Ühinemise korral ja selle 
juhtimisel järgivad registreerijad 
konkurentsireegleid.
Komisjon võtab vastu suunised 
konkurentsireeglite järgimise kohta 
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andmete ühiskasutamisel.

Or. de

Justification

Der OSOR (One Substance One Registration) Vorschlag schreibt die zwingende Teilung von 
Daten vor. Dadurch wird zwar die Registrierung von Stoffen erleichtert, es stellen sich jedoch 
erhebliche Fragen zum Schutz und zur Vertraulichkeit von Daten. Die erzwungene Preisgabe 
von Daten kann lediglich durch ein übergeordnetes Rechtsgut gerechtfertigt werden. Der 
Tierschutz ist ein solches übergeordnetes Rechtsgut, so dass bei Versuchen mit Wirbeltieren 
die Teilung von Daten gerechtfertig ist, nicht jedoch bei anderen Versuchen.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Muudatusettepanek 893
Artikli 23 lõige 3

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

3. Andmete ühiskasutuse eest makstakse 
rahalist hüvitist. Agentuur võib 
erandkorras teha teistele registreerijatele või 
potentsiaalsetele registreerijatele vabalt 
kättesaadavaks selgroogsetel loomadel 
tehtud katseid hõlmavate uuringute 
kokkuvõtted või üksikasjalikud 
uuringuülevaated, mis on registreerimise 
raames esitatud vähemalt 15 aastat tagasi, 
lähtudes artiklis 25 ainete kohta, mida ei 
kanta järk-järgult registrisse, ja artiklis 28 
järk-järgult registrisse kantavate ainete 
kohta sätestatud tingimustest.

Or. en

Justification

In order to keep an incentive for innovation, mandatory data sharing should be restricted to 
summaries and robust study summaries of studies involving vertebrate animals. This is also 
the understanding of Art. 23(4). Forced data sharing should for reasons of property right 
always be subject to financial compensation. In order to align this legislation with similar one 
such as those governing biocides, the limit under which compensation must be offered should 
be extended to 15 years.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 894
Artikli 23 lõige 3

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

3. Andmete ühiskasutuse eest makstakse 
rahalist hüvitist. Agentuur võib teha teistele 
registreerijatele või potentsiaalsetele 
registreerijatele vabalt kättesaadavaks
uuringute kokkuvõtted või üksikasjalikud 
uuringuülevaated, mis on registreerimise 
raames esitatud vähemalt kümme aastat 
tagasi, lähtudes artiklis 25 ainete kohta, 
mida ei kanta järk-järgult registrisse, ja 
artiklis 28 järk-järgult registrisse kantavate 
ainete kohta sätestatud tingimustest.

Or. en

Justification

To keep an incentive for innovation, companies should be able to protect their data and 
findings and therefore sharing this information should be compensated.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi, 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 895
Artikli 23 lõige 4

4. Mis puudutab katseid, mida ei tehta 
selgroogsete loomadega, siis käesolevat 
jaotist kohaldatakse potentsiaalsete 
registreerijate suhtes ainult juhul, kui 
eelmised registreerijad on esitanud 
nõusolekuavalduse vastavalt artikli 9 
punkti a alapunktile x.

kustutatud

Or. en

Justification

These amendments (and consequential listed below) ensure that mandatory sharing of data is 
extended to information derived from non-vertebrate animal tests. The aim of OSOR is to 
increase health and environmental protection, whilst ensuring best use of industries’ 
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resources, by sharing, at a cost, all hazard data.
Part of OSOR package. (Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt)

La soppressione del paragrafo 4 è strettamente legata e conseguente all’eliminazione del 
punto x) lettera a) dell'articolo 9. Si vuole introdurre già negli obiettivi e principi generali il 
principio della condivisione obbligatoria di tutti i dati di test (inclusi i non vertebrati). Questo 
punto è di estrema importanza soprattutto per le PMI che così potranno ridurre notevolmente 
i costi per interventi richiesti dal REACH. (Vernola & others)

Il principio della condivisione obbligatoria di tutti i dati di test (inclusi i non vertebrati)  mira 
a ridurre i costi degli interventi richiesti dal REACH alle imprese, soprattutto piccole e medie 
ed è collegato alla soppressione dell'art 9 lettera a punto X. (Foglietta & others)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 896
Artikli 23 lõige 4 a (uus)

4 a. Kõik tootjad, importijad või 
tootmisahela järgmise etapi kasutajad 
võivad määrata kolmanda isiku, kes 
esindab neid kõikides käesolevas jaotises 
ettenähtud menetlustes.

Or. it

Justification

Le aziende devono avere la possibilità di essere rappresentate da un terzo per ragioni di 
riservatezza e/o di praticità.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 897
Artikkel 23 a (uus)

1. Enne selgrootutega katsete tegemist või 
muu teabe hankimist võib potentsiaalne 
registreerija teha päringuid, et saada teada, 
kas sama aine kohta on juba olemas 
andmeid või muud teavet. Koos avaldusega 
esitab ta agentuurile järgmise teabe:
a) oma andmed;
a) aine määratluse, nagu on osutatud IV 
lisa punktides 2.1 ja 2.3;
c) millised teabele esitatavad nõuded 
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nõuavad temalt uute uuringute tegemist.
2. Kui agentuur on veendunud, et 
potentsiaalne registreerija kavatseb ainet 
toota või importida, peab ta kindlaks 
tegema, kas komisjonil on juba juurdepääs 
küsitud andmetele või muule teabele. 
Vastasel juhul küsib agentuur 
liikmesriikide pädevatelt asutustelt, kas neil 
on juurdepääs nendele andmetele või 
muule teabele. Liikmesriigi ametiasutused 
teatavad agentuurile oma vastuse ühe kuu 
jooksul.
3. Agentuur teatab potentsiaalsele 
registreerijale oma uurimise tulemused.
4. Potentsiaalne registreerija võib küsida 
eelmistelt registreerijatelt teavet ilma 
selgroogseteta tehtud katsete kohta, mille 
kohta eelmised registreerijad on esitanud 
nõusolekuavalduse vastavalt artikli 9 
punkti a alapunktile x.

Or. de

Justification

Eine separate Regelung für die Recherche und Teilung von Nichtwirbeltierversuchsdaten ist 
geboten, damit auch für diese bei den Behörden vorliegende Informationen abgefragt werden 
können. Die hier vorgesehene Regelung soll ermöglichen, dass Informationen, die den 
Behörden aus anderem Grunde vorliegen, z.B. aufgrund staatlicher 
Untersuchungsprogramme, im Registrierverfahren genutzt werden können.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 898
III jaotise peatüki 2 pealkiri

EESKIRJAD, MIS KÄSITLEVAD 
AINEID, MIDA EI KANTA REGISTRISSE 
JÄRK-JÄRGULT

(See muudatusettepanek ei mõjuta 
ingliskeelset versiooni.)

Or. it

Justification

Emendamento linguistico che corregge un errore materiale nella versione italiana della 
proposta della Commissione.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 899
Artikli 24 lõige 1

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

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

Or. en

Justification

Consequential amendment as part of OSOR package.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 900
Artikli 24 lõige 3

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

3.  Enne selgroogsete loomadega katsete 
läbiviimist, mis on vajalik teabele 
esitatavate nõuete täitmiseks 
registreerimisel, küsib potentsiaalne 
registreerija agentuurilt, kas sama aine 
kohta on juba olemas talle vajalik teabe 
selgroogsete loomadega tehtava katse 
kohta. Koos kõnealuse päringuga esitab ta 
agentuurile kogu järgmise teabe:

a) oma andmed;

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

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

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

a) oma andmed;

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

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

Or. de
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Justification

Es ist nicht maßgeblich, ob zu dem Stoff eine Registrierung vorgenommen wurde. Vielmehr 
muss sich die Recherche auf das Vorliegen von Wirbeltierversuchen beziehen. Hierbei sind 
auch solche Versuche von der Agentur zu berücksichtigen, die aus anderen Gründen 
verfügbar sind (siehe Art. 23 Abs. 1 S. 3).

Zudem würde die Mitteilung, dass ein Stoff bereits registriert wurde, dem anfragenden 
potentiellen Registrierungspflichtigen eine wettbewerbsrelevante Information liefern. Eine 
solche Möglichkeit der Marktausforschung muss vermieden werden. Für 
Nichtwirbeltierversuchsstudien gilt Art. 23 a NEU.

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

Muudatusettepanek 901
Artikli 24 lõike 3, punkt a

a) oma andmed; a) oma andmed, piiramata artiklite 115 ja 
116 kohaldamist;

Or. it

Justification

Per assicurare la coerenza del testo normativo è necessario che l'articolo 24 tenga conto 
anche di quanto disposto negli articoli 115 e 116, che disciplinano l'accesso alle 
informazioni. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli 
articoli contenuti nel Titolo III: Condivisione dei dati e disposizioni destinate a evitare 
esperimenti superflui.

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

Muudatusettepanek 902
Artikli 24 lõike 3 punkt d

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

kustutatud

Or. en

Justification

Consequential amendment as part of OSOR package.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 903
Artikli 24 lõige 4

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

4. Kui agentuur on veendunud, et 
potentsiaalne registreerija kavatseb ainet 
toota või importida, peab ta kindlaks 
tegema, kas komisjonil on juba juurdepääs 
lõike 1 punktis c osutatud selgroogsete 
loomade uuringuandmetele või kas on 
tehtud eelpäring vastavalt lõikele 1. 
Vastasel juhul küsib agentuur 
liikmesriikide pädevatelt asutustelt, kas neil 
on juurdepääs andmetele või muule 
teabele. Agentuur teatab potentsiaalsele 
registreerijale oma uurimise tulemused.

Or.de

Justification

Siehe Begründung zu Abs. 3 S. 1. Eine Marktausforschung ist zu vermeiden. Außerdem stellt 
die Regelung eine unnötige bürokratische Belastung für die Agentur dar.

Es ist wichtig, dass sich die Agentur Gewissheit verschafft, dass der Anfragende tatsächlich 
beabsichtigt, den Stoff herzustellen (Vermeidung einer Marktausforschung).

Es wird jedoch sichergestellt, dass der Anfragende erfährt, ob bestimmte Studien zu 
Wirbeltierversuchen bereits vorliegen und ob analoge Anfragen von Wettbewerbern gestellt 
wurden. Diese letzte Information ist erforderlich, damit Art. 25 a greift.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 904
Artikli 24 lõige 4

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

4. Kui aine on varem registreeritud vähem 
kui kümme aastat tagasi, teatab agentuur 
potentsiaalsele registreerijale viivitama 
varasema(te) registreerija(te) nime(d) ja 
aadressi(d) ning edastab sõltuvalt 
olukorrast kas nende poolt varem esitatud 
uuringute asjakohased kokkuvõtted või 
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üksikasjalikud uuringuülevaated.

Olemasolevaid uuringuid tuleb kasutada 
ühiselt potentsiaalse registreerijaga 
vastavalt artiklile 25.

Or. en

Justification

Consequential amendment as part of OSOR package.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 905
Artikli 24 lõige 5

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

kustutatud

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

Or. en

Justification

Consequential amendment as part of OSOR package. (Guido Sacconi & others)
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This amendment ensures the mandatory sharing of data is extended to information derived 
from non-animal tests. (Chris Davies)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies + 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 906
Artikli 24 lõige 5

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

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

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

Agentuur teatab samaaegselt eelmistele 
registreerijatele potentsiaalse registreerija 
nime ja aadressi.

Or. en

Justification

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

L'emendamento è strettamente legato e conseguente all'emendamento presentato all'articolo 
9 lettera a) punto x). Lo scopo è di abrogare la discrezionalità per la concessione di dati di 
test sui non vertebrati, eliminando questo requisito. L’acceso ai dati obbligatorio è di vitale 
importanza per le PMI.  (Vernola & others)

L'emendamento mira ad introdurre il principio di condivisione obbligatoria dei dati anche 
nel caso di test sui non vertebrati, nell'ottica di salvaguardia delle PMI.
Emendamento collegato agli emendamenti all'art. 9 lettera a, par X e all'art. 23 par. 4.
(Foglietta & others)
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Liam Aylward + Avril Doyle

Muudatusettepanek 907
Artikli 24 lõige 5

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

5. Kui aine on varem registrisse kantud 
vähem kui kümme aastat tagasi, välja 
arvatud juhul, kui avalikustamine on 
piiratud artikliga 102, artikli 115 lõikega 2 
ja artikliga 116, teatab agentuur 
potentsiaalsele registreerijale viivitama 
varasema(te) registreerija(te) nime(d) ja 
aadressi(d) ning edastab sõltuvalt olukorrast 
kas varasemate, selgroogseid loomi 
hõlmanud uuringute asjakohased 
kokkuvõtted või üksikasjalikud 
uuringuülevaated.

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

Kui avalikustamine ei ole piiratud artikliga 
102, artikli 115 lõikega 2 ja artikliga 116, 
teavitab agentuur potentsiaalset 
registreerijat vastavalt olukorrale kas 
eelmiste registreerijate poolt esitatud, 
selgroogseid loomi mittehõlmanud uuringute 
asjakohastest kokkuvõtetest või 
üksikasjalikest uuringuülevaadetest, mille 
kohta eelmised registreerijad on esitanud 
nõusolekuavalduse vastavalt artikli 9 punkti 
a alapunktile x.

Agentuur teatab samaaegselt eelmistele 
registreerijatele potentsiaalse registreerija 
nime ja aadressi.

Agentuur teatab samaaegselt eelmistele 
registreerijatele potentsiaalse registreerija 
nime ja aadressi.

Or. en

Justification

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

In some sectors, the use of substances may be highly confidential and considered to be 
intellectual property.  Disclosure of the use of one critical chemical can reveal confidential 
business information to competitors and may allow the competitor to reverse engineer 
processes. It should therefore be up to the prior registrant to decide whether to share its 
identity and prior testing documentation with a new registrant. (Doyle)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 908
Artikli 24 lõige 6

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

6. Kui teine potentsiaalne registreerija on 
esitanud päringu sama aine kohta, teatab 
agentuur viivitamata mõlemale 
potentsiaalsele registreerijale teise 
potentsiaalse registreerija nime ja aadressi.

Or. en

Justification

Consequential amendment as part of OSOR package.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Liam Aylward + Avril Doyle

Muudatusettepanek 909
Artikli 24 lõige 6

6. Kui teine potentsiaalne registreerija on 
esitanud päringu sama aine kohta, teatab 
agentuur viivitamata mõlemale 
potentsiaalsele registreerijale teise 

6. Kui teine potentsiaalne registreerija on 
esitanud päringu sama aine kohta, teatab 
agentuur, välja arvatud juhul, kui 
avalikustamine on piiratud artikliga 102, 
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potentsiaalse registreerija nime ja aadressi 
ning teavitab neid selgroogseid loomi 
hõlmavatest uuringutest, mida neilt vastavalt 
nõutakse.

artikli 115 lõikega 2 ja artikliga 116,
viivitamata mõlemale potentsiaalsele 
registreerijale teise potentsiaalse registreerija 
nime ja aadressi ning teavitab neid 
selgroogseid loomi hõlmavatest uuringutest, 
mida neilt vastavalt nõutakse.

Or. en

Justification

See justification to amendment to article 24(5) by the same author. ( Aylward)

In some sectors, the use of substances may be highly confidential and considered to be 
intellectual property. Disclosure of the use of one critical chemical can reveal confidential 
business information to competitors and may allow the competitor to reverse engineer 
processes. It should therefore be up to the prior registrant to decide whether to share its 
identity and prior testing documentation with a new registrant. (Doyle)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 910
Artikli 25 lõige -1 (uus), - 1 a (uus), - 1 b (uus)

-1) Kui selgroogsete loomade 
uuringuandmed on juba olemas või kui 
neid uuringuid on juba alustanud mõni 
teine registreerija, ei tohi potentsiaalne 
registreerija neid uuringuid teha ega 
korrata.
1 a) Sellisel juhul küsib agentuur või riiklik 
ametiasutus selgroogsetel loomadel tehtud 
katse andmete omanikult/omanikelt või 
nende katsete tegija(te)lt, kas ta/nad 
soovivad oma andmeid avaldada. 
Nõusoleku korral teatab agentuur 
potentsiaalsele registreerijale selgroogsetel 
loomadel tehtud katse andmete 
omaniku/omanike või nende katsete 
tegija(te) nime ja aadressi, samuti seda, kas 
asjakohased kokkuvõtted või 
uuringuülevaated selgroogsetega tehtud 
katsete kohta on juba esitatud, ning kui on, 
siis millised.
1 b) Kui nõusolekut ei anta, algatab 
agentuur järgmistes lõigetes kehtestatud 
menetluse, järgides artikli 116 kohaselt 
konfidentsiaalsust.
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1. Ainete puhul, mis vastavalt artikli 24 
lõikele 5 on varem registrisse kantud 
vähem kui kümme aastat tagasi, küsib 
potentsiaalne registreerija varasema(te)lt 
registreerija(te)lt selgroogsete loomadega 
tehtud katseid puudutavat teavet, mida ta 
registreerimiseks vajab. Potentsiaalne 
registreerija võib küsida varasematelt 
registreerijatelt mis tahes teavet katsete 
kohta, mida ei ole tehtud selgroogsete 
loomadega ning mille kohta on varasemad 
registreerijad esitanud nõusolekuavalduse 
vastavalt artikli 9 punkti a alapunktile x.

1. Kui eelmine registreerija annab oma 
nõusoleku, küsib potentsiaalne registreerija 
eelmiselt registreerijalt enda 
registreerimiseks vajalikku teavet 
selgroogsete loomadega tehtud katseid 
hõlmavate uuringute kohta.

Or. de

Justification

Nach dem KOM-Vorschlag wird dem anfragenden potentiellen Registrierungspflichtigen 
immer die Identität der früheren Registrierungspflichtigen offen gelegt. Diese Regelung 
unterläuft den Schutz der Identität des früheren Registrierungspflichtigen. Eine automatische 
Offenlegung der Identität ist auch in Art. 116 nicht vorgesehen. Vielmehr unterliegt die Frage 
der Offenlegung der Identität einer Prüfung im Einzelfall. Mit der hier vorgeschlagenen 
Regelung erhält der Inhaber von Versuchsdaten die Möglichkeit, seine Identität im Einzelfall 
vertraulich zu halten.

Es handelt sich zudem um eine Klarstellung, dass Wirbeltierversuche nicht wiederholt werden 
dürfen. Aufgrund der Bedeutung dieses Grundsatzes ist ein eigener Abs. gerechtfertigt. 

Die folgenden Absätze enthalten Regelungen zur vertraulichen Daten- und Kostenteilung.
Hierauf wird an dieser Stelle verwiesen. Eine solche Regelung hat sich in der deutschen 
Praxis des ChemG bewährt.

Der bisher vorgesehen kostenlose Zugang zu Studien, die mindestens 10 Jahre zuvor 
vorgelegt wurden, ist unbillig. Das geltende Recht für die Anmeldung neuer Stoffe enthält 
eine freie Nutzung von Anmeldedaten nur für den Basisdatensatz jedoch nicht für die 
kostenaufwändigen Studien.

Regelungen für die Teilung von Nichttierversuchsdaten sind nunmehr in Art. 23 a NEU 
enthalten.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 911
Artikli 25 lõige 1

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

lõikele 4 ja artikli 26 lõike 3a punktile b on 
varem registrisse kantud vähem kui kümme 
aastat tagasi, küsib potentsiaalne 
registreerija varasema(te)lt registreerija(te)lt 
teavet, mida ta seoses artikli 9 lõike a 
punktidega vi ja viii registreerimiseks vajab.

Or. en

Justification

Consequential amendment as part of OSOR package.

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, Sergio Berlato

Muudatusettepanek 912
Artikli 25 lõige 1

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

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

Or. it

Justification

L'emendamento è strettamente legato e conseguente agli emendamenti presentati agli articoli 
9 lettera a) punto x ) e 24 paragrafo 5. Lo scopo è di abrogare la discrezionalità per la 
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concessione di dati di test sui non vertebrati, eliminando questo requisito. L’acceso ai dati 
obbligatorio è di vitale importanza per le PMI. (Vernola & others)

L'emendamento mira ad introdurre il principio di condivisione obbligatoria dei dati anche 
nel caso di test sui non vertebrati, nell'ottica di salvaguardia delle PMI.
Emendamento collegato agli emendamenti all'art. 9 lettera a, par X e all'art. 23 par. 4. 
(Foglietta & others)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 913
Artikli 25 lõige 1

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

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

Or. en

Justification

Part of the OSOR (One Substance, One Registration) proposal*. The Commission proposal 
sets obligatory data sharing on "tests on vertebrate animals". This amendment broadens the 
scope of the data to be shared, to make the whole system feasible, and cost efficient.

* OSOR means in essence:

Mandatory sharing of both vertebrate animal and non-animal data.  This will reduce costs 
while improving the protection of human health and the environment.

Joint submission of one set of information on the intrinsic properties of each substance for the 
same reasons.

Sharing of costs amongst registrants in order to ensure fairness, transparency and non-
discrimination in the most flexible manner.  

OSOR requires manufacturers and importers to work towards a single set of information on 
the intrinsic properties of each substance. In this way, registrants will make available and 
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work towards agreement on the available data thereby avoiding repetition of testing. As this 
is not the case in the Commission proposal, it could lead to a duplication of testing and 
higher costs both in terms of testing and administration, particularly for SMEs.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 914
Artikli 25 lõiked 2, 3 ja 4

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

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

3. Kokkuleppe saavutamisel uuringuandmete 
ühiskasutuse suhtes annab(annavad) 
varasem(ad) registreerija(d) kahe nädala 
jooksul alates makse laekumise päevast 
potentsiaalsele registreerijale 
andmekasutusloa juurdepääsuks 
asjaomastele uuringuandmetele.

3. Kokkuleppe saavutamisel uuringuandmete 
ühiskasutuse suhtes annab(annavad) 
varasem(ad) registreerija(d) kahe nädala 
jooksul alates makse laekumise päevast 
potentsiaalsele registreerijale 
andmekasutusloa juurdepääsuks 
asjaomastele uuringuandmetele.

Uus registreerija viitab oma 
registreerimistoimikus kõnealustele 
uuringutele ja esitab varasema(te) 
registreerija(te) andmekasutusloa.

Uus registreerija viitab oma 
registreerimistoimikus kõnealustele 
uuringutele ja esitab varasema(te) 
registreerija(te) andmekasutusloa.

4. Kui nimetatud kokkuleppele ei jõuta, võib 
potentsiaalne registreerija teavitada sellest 
agentuuri ja varasemat(varasemaid) 
registreerijat(registreerijaid) vähemalt ühe 
kuu möödumisel päevast, mil potentsiaalne 
registreerija sai agentuurilt varasema(te) 
registreerija(te) nime(d) ja aadressi(d).

4. Kui nimetatud kokkuleppele ei jõuta, peab
potentsiaalne registreerija teavitama sellest 
või oma registreerimismenetlusest 
loobumise kavatsusest agentuuri 
(kustutatud) vähemalt ühe kuu möödumisel 
päevast, mil potentsiaalne registreerija sai 
agentuurilt varasema(te) registreerija(te) 
nime(d) ja aadressi(d).

Or. de

Justification

Dieser Art. gilt nur für Wirbeltierversuchsstudien; für Nichtwirbeltierversuchsstudien siehe 
Art. 23a. Klarere Regelung zur Verdeutlichung, dass der potentielle Registrierungspflichtige 
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verpflichtet ist, die Agentur zu informieren, solange er seine Registrierungsabsicht 
aufrechterhält. Die Agentur soll in die Lage versetzt werden, evtl. spätere potentielle 
Registrierungspflichtige mit dem anfragenden potentiellen Registrierungspflichtigen in 
Verbindung zu bringen.

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, Miroslav Mikolášik

Muudatusettepanek 915
Artikli 25 lõike 3 punkt 1

3. Kokkuleppe saavutamisel uuringuandmete 
ühiskasutuse suhtes annab(annavad) 
varasem(ad) registreerija(d) kahe nädala 
jooksul alates makse laekumise päevast 
potentsiaalsele registreerijale 
andmekasutusloa juurdepääsuks 
asjaomastele uuringuandmetele.

3. Kokkuleppe saavutamisel uuringuandmete 
ühiskasutuse suhtes, nagu osutatud lõikes 1,
annab(annavad) varasem(ad) registreerija(d) 
kahe nädala jooksul alates makse laekumise 
päevast potentsiaalsele registreerijale 
andmekasutusloa juurdepääsuks 
asjaomastele uuringuandmetele.

Or. it

Justification

L'emendamento mira ad introdurre il principio di condivisione obbligatoria dei dati anche 
nel caso di test sui non vertebrati, nell'ottica di salvaguardia delle PMI.
Emendamento collegato agli emendamenti all'art. 9 lettera a, par X e all'art. 23 par. 4. 
(Foglietta & others)

L'emendamento è strettamente legato e conseguente agli emendamenti presentati agli articoli 
9 lettera a) punto x ), 24 paragrafo 5 e 25 paragrafo 1. Lo scopo è di abrogare la 
discrezionalità per la concessione di dati di test sui non vertebrati, eliminando questo 
requisito. L’acceso ai dati obbligatorio è di vitale importanza per le PMI. (Vernola & others)

Amendment by Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Muudatusettepanek 916
Artikli 25 lõige 4

4. Kui nimetatud kokkuleppele ei jõuta, võib 
potentsiaalne registreerija teavitada sellest 
agentuuri ja varasemat(varasemaid) 
registreerijat(registreerijaid) vähemalt ühe 
kuu möödumisel päevast, mil potentsiaalne 

4. Kui nimetatud kokkuleppele ei jõuta, peab 
potentsiaalne registreerija esitama 
asjaomase teabe varasema(te)le
registreerija(te)le ning võib esitada taotluse 
agentuurile vähemalt ühe kuu möödumisel 
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registreerija sai agentuurilt varasema(te) 
registreerija(te) nime(d) ja aadressi(d).

päevast, mil potentsiaalne registreerija sai 
agentuurilt varasema(te) registreerija(te) 
nime(d) ja aadressi(d) varasema(te)le 
registreerija(te)le tasumisele kuuluva 
õiglase makse kindlaksmääramiseks 
kooskõlas lõikega 6.

Or. it

Justification

Per motivi di maggiore rapidità e di snellimento del processo di accesso ai dati, si ritiene più 
utile l'intervento dell'Agenzia che così permette anche un certo livello di confidenzialità dei 
dati.

Muudatusettepaneku esitaja: Chris Davies

Muudatusettepanek 917
Artikli 25 lõige 4

4. Kui nimetatud kokkuleppele ei jõuta, võib 
potentsiaalne registreerija teavitada sellest 
agentuuri ja varasemat(varasemaid) 
registreerijat(registreerijaid) vähemalt ühe 
kuu möödumisel päevast, mil potentsiaalne 
registreerija sai agentuurilt varasema(te) 
registreerija(te) nime(d) ja aadressi(d).

4. Kui nimetatud kokkuleppele ei jõuta, võib 
potentsiaalne registreerija teavitada sellest 
agentuuri ja varasemat(varasemaid) 
registreerijat(registreerijaid) vähemalt ühe 
kuu möödumisel päevast, mil potentsiaalne 
registreerija sai agentuurilt varasema(te) 
registreerija(te) nime(d) ja aadressi(d). 
Potentsiaalne registreerija on kohustatud 
seda tegema uuringute osas, mis hõlmavad 
selgroogsete loomadega tehtud katseid ja 
muude loomkaitseid ennetavate uuringute 
osas.

Or. en

Justification

In order to ensure compliance with the obligation to share data from animal tests and to 
prevent duplicate testing, the potential registrant must not be allowed not to inform the 
Agency that no agreement was reached and subsequently to carry out duplicate animal tests.

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

Muudatusettepanek 918
Artikli 25 lõige 4
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4. Kui nimetatud kokkuleppele ei jõuta, võib 
potentsiaalne registreerija teavitada sellest 
agentuuri ja varasemat(varasemaid) 
registreerijat(registreerijaid) vähemalt ühe 
kuu möödumisel päevast, mil potentsiaalne 
registreerija sai agentuurilt varasema(te) 
registreerija(te) nime(d) ja aadressi(d).

4. Kui nimetatud kokkuleppele ei jõuta, võib 
potentsiaalne registreerija esitada
agentuurile vähemalt ühe kuu möödumisel 
päevast, mil potentsiaalne registreerija sai 
agentuurilt varasema(te) registreerija(te) 
nime(d) ja aadressi(d), taotluse
varasema(te) registreerija(te)le maksmisele 
kuuluva õiglase makse määramiseks 
kooskõlas lõikega 6 ning teavitab samal 
ajal varasemat registreerijat/varasemaid 
registreerijaid oma taotlusest.

Or. it

Justification

L'Agenzia deve intervenire nella procedura di scambio di informazioni per snellire le 
operazioni e garantire la confidenzialità dei dati.

Muudatusettepaneku esitaja: Chris Davies

Muudatusettepanek 919
Artikli 25 lõige 5

5. Varasema(te)l registreerija(te)l on aega 
üks kuu alates lõikes 4 nimetatud teabe 
saamisest, et teavitada potentsiaalset 
registreerijat ja agentuuri asjaomaste 
uuringute teostamisega seotud kulutustest.
Potentsiaalse registreerija taotluse korral 
otsustab agentuur teha talle vastavalt 
olukorrale kättesaadavaks kas asjakohaste 
uuringute kokkuvõtted või üksikasjalikud 
uuringuülevaated või nende tulemused, kui 
agentuur on saanud tõendi selle kohta, et 
potentsiaalne registreerija on tasunud 
varasema(te)le registreerija(te)le 50% 
viimas(t)e poolt näidatud kuludest.

5. Varasema(te)l registreerija(te)l on aega 
üks kuu alates lõikes 4 nimetatud teabe 
saamisest, et teavitada potentsiaalset 
registreerijat ja agentuuri asjaomaste 
uuringute teostamisega seotud kulutustest. 
Potentsiaalse registreerija taotluse korral 
ning igal juhul, kui uuringud hõlmavad 
katseid selgroogsete loomadega, ja muude 
loomkaitseid ennetavate uuringute korral, 
otsustab agentuur teha talle vastavalt 
olukorrale kättesaadavaks kas asjakohaste 
uuringute kokkuvõtted või üksikasjalikud 
uuringuülevaated või nende tulemused, kui 
agentuur on saanud tõendi selle kohta, et 
potentsiaalne registreerija on tasunud 
varasema(te)le registreerija(te)le artikli 25 
lõikes 8 a sätestatud summa.

Or. en

Justification

In order to ensure compliance with the obligation to share data from animal tests and to 
prevent duplicate testing, the potential registrant must not be allowed not to request that the 
information is made available to him and subsequently to carry out duplicate animal tests.
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It seems strange that every potential registrant pay 50% of the original testing costs 
irrespective of both the produced volume and the number of potential or previous registrants.
Article 25.8 a (new) sets out a mechanism for more evenly sharing the original costs of a 
study.

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

Cortines, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Richard Seeber

Muudatusettepanek 920
Artikli 25 lõige 5

5. Varasema(te)l registreerija(te)l on aega 
üks kuu alates lõikes 4 nimetatud teabe 
saamisest, et teavitada potentsiaalset 
registreerijat ja agentuuri asjaomaste 
uuringute teostamisega seotud kulutustest. 
Potentsiaalse registreerija taotluse korral 
otsustab agentuur teha talle vastavalt 
olukorrale kättesaadavaks kas asjakohaste 
uuringute kokkuvõtted või üksikasjalikud 
uuringuülevaated või nende tulemused, kui 
agentuur on saanud tõendi selle kohta, et 
potentsiaalne registreerija on tasunud 
varasema(te)le registreerija(te)le 50% 
viimas(t)e poolt näidatud kuludest.

5. Varasema(te)l registreerija(te)l on aega 
üks kuu alates lõikes 4 nimetatud teabe 
saamisest, et teavitada potentsiaalset 
registreerijat ja agentuuri asjaomaste 
uuringute teostamisega seotud kulutustest. 
Potentsiaalse registreerija taotluse korral 
otsustab agentuur teha talle vastavalt 
olukorrale kättesaadavaks kas asjakohaste 
uuringute kokkuvõtted või üksikasjalikud 
uuringuülevaated või nende tulemused, kui 
agentuur on saanud tõendi selle kohta, et 
potentsiaalne registreerija on tasunud 
varasema(te)le registreerija(te)le võrdse osa 
viimas(t)e poolt näidatud kuludest.

Or. en

Justification

Linked to the amendment to Article 10, paragraph 2. The new registrant should not pay 50% 
of the testing cost to previous registrant(s) as it is currently proposed for “non-phase-in” 
substances. The rules for cost sharing for “non-phase-in” substances should be the same as 
for “phase-in” (see Article 28 (3)).  There is no reason to have a different cost sharing system 
between these two types of substances.

Linked to the amendments to articles 10(2), 17(2) and 25(6). (Oomen-Ruijten & others)

Limiting the reduction of fees only to one half 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. (Seeber)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
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Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik,
Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González

Muudatusettepanek 921
Artikli 25 lõige 5

5. Varasema(te)l registreerija(te)l on aega 
üks kuu alates lõikes 4 nimetatud teabe 
saamisest, et teavitada potentsiaalset 
registreerijat ja agentuuri asjaomaste 
uuringute teostamisega seotud kulutustest.
Potentsiaalse registreerija taotluse korral 
otsustab agentuur teha talle vastavalt 
olukorrale kättesaadavaks kas asjakohaste 
uuringute kokkuvõtted või üksikasjalikud 
uuringuülevaated või nende tulemused, kui 
agentuur on saanud tõendi selle kohta, et 
potentsiaalne registreerija on tasunud 
varasema(te)le registreerija(te)le 50% 
viimas(t)e poolt näidatud kuludest.

5. Varasema(te)l registreerija(te)l on aega 
üks kuu alates lõikes 4 nimetatud teabe 
saamisest, et teavitada potentsiaalset 
registreerijat ja agentuuri asjaomaste 
uuringute teostamisega seotud kulutustest. 
Potentsiaalse registreerija taotluse korral 
otsustab agentuur teha talle vastavalt 
olukorrale kättesaadavaks kas asjakohaste 
uuringute kokkuvõtted või üksikasjalikud 
uuringuülevaated või nende tulemused, kui 
agentuur on saanud tõendi selle kohta, et 
potentsiaalne registreerija on tasunud 
varasema(te)le registreerija(te)le agentuuri 
kehtestatud summa.

Or. it

Justification

E' necessario che i costi siano ripartiti equamente ed in maniera proporzionata sulla base di 
scelte effettuate dall'Agenzia. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti 
presentati agli articoli contenuti nel Titolo III: Condivisione dei dati e disposizioni destinate 
a evitare esperimenti superflui.

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

Muudatusettepanek 922
Artikli 25 lõiked 5 ja 5 a (uus)

5. Varasema(te)l registreerija(te)l on aega 
üks kuu alates lõikes 4 nimetatud teabe 
saamisest, et teavitada potentsiaalset 
registreerijat ja agentuuri asjaomaste 
uuringute teostamisega seotud kulutustest. 
Potentsiaalse registreerija taotluse korral 
otsustab agentuur teha talle vastavalt 
olukorrale kättesaadavaks kas asjakohaste 
uuringute kokkuvõtted või üksikasjalikud 
uuringuülevaated või nende tulemused, kui 
agentuur on saanud tõendi selle kohta, et 
potentsiaalne registreerija on tasunud 

5. Varasema(te)l registreerija(te)l on aega 
üks kuu alates lõikes 4 nimetatud teabe 
saamisest, et teavitada potentsiaalset 
registreerijat ja agentuuri asjaomaste 
uuringute teostamisega seotud kulutustest. 
Potentsiaalse registreerija taotluse korral 
otsustab agentuur teha talle vastavalt 
olukorrale kättesaadavaks kas asjakohaste 
uuringute kokkuvõtted või üksikasjalikud 
uuringuülevaated või nende tulemused, kui 
agentuur on saanud tõendi selle kohta, et 
potentsiaalne registreerija on tasunud 
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varasema(te)le registreerija(te)le 50% 
viimas(t)e poolt näidatud kuludest.

varasema(te)le registreerija(te)le osa 
viimas(t)e poolt näidatud kuludest, mis 
arvutatakse lõike 5a kohaselt.
5 a. Algse(te) registreerija(te) poolt 
asjaomasele uuringule kantud tegelikud 
kulud jaotatakse proportsionaalselt iga 
osaleja tootmismahuga.
Kui algne kogukulu on juba kahe või 
enama registreerija vahel jagatud, maksab 
iga järgmine potentsiaalne registreerija 
igale teisele registreerijale võrdse osa oma 
panusest kuludesse.

Or. en

Justification

Establishes a mechanism for sharing in a fair way the original costs of tests irrespective of 
the number of registrants and the timing for subsequent registrations.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 923
Artikli 25 lõige 5 a (uus)

5 a. Kui potentsiaalne registreerija ei 
maksa oma osa selgroogsetel loomadel 
tehtud katseid hõlmava uuringu või muu 
loomkaitseid ennetava uuringu kuludest, et 
saa ta oma ainet registreerida.

Or. en

Justification

Linked to the amendment to Recital 39a. In order to ensure compliance with the obligation to 
share data from animal tests and to prevent duplicate testing, the potential registrant must not 
be allowed not to pay his share of the cost and subsequently to carry out duplicate animal 
tests.

Muudatusettepaneku esitaja: Chris Davies

Muudatusettepanek 924
Artikli 25 lõige 6

6. Kui varasem(ad) registreerija(d) ei teavita 
potentsiaalset registreerijat ja agentuuri 

6. Kui varasem(ad) registreerija(d) ei teavita 
potentsiaalset registreerijat ja agentuuri 
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kuludest lõikes 5 nimetatud tähtajaks, 
otsustab agentuur vastava taotluse korral 
teha potentsiaalsele registreerijale 
kättesaadavaks sõltuvalt olukorrast kas tema 
jaoks vajalike uuringute kokkuvõtted või 
üksikasjalikud uuringuülevaated.
Varasema(te)l registreerija(te)l on õigus 
nõuda potentsiaalselt registreerijalt 50% 
uuringu läbiviimise kuludest.

kuludest lõikes 5 nimetatud tähtajaks, 
otsustab agentuur vastava taotluse korral 
ning igal juhul, kui uuringud hõlmavad 
katseid selgroogsete loomadega, ja muude 
loomkatseid ennetavate uuringute korral 
teha potentsiaalsele registreerijale 
kättesaadavaks sõltuvalt olukorrast kas tema 
jaoks vajalike uuringute kokkuvõtted või 
üksikasjalikud uuringuülevaated või nende 
tulemused. Varasema(te)l registreerija(te)l 
on õigus nõuda potentsiaalselt registreerijalt 
50% uuringu läbiviimise kuludest.  

Or. en

Justification

Linked to the amendment to Article 25 (5) by the same author. In order to ensure compliance 
with the obligation to share data from animal tests and to prevent duplicate testing, the 
potential registrant must not be allowed not to request that the information is made available 
to him and subsequently to carry out duplicate animal tests. The addition of 'or the results 
thereof' is a drafting improvement to make the text conform to paragraph 5.

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 925
Artikli 25 lõige 6

6. Kui varasem(ad) registreerija(d) ei teavita 
potentsiaalset registreerijat ja agentuuri 
kuludest lõikes 5 nimetatud tähtajaks, 
otsustab agentuur vastava taotluse korral 
teha potentsiaalsele registreerijale 
kättesaadavaks sõltuvalt olukorrast kas tema 
jaoks vajalike uuringute kokkuvõtted või 
üksikasjalikud uuringuülevaated. 
Varasema(te)l registreerija(te)l on õigus 
nõuda potentsiaalselt registreerijalt 50%
uuringu läbiviimise kuludest. See nõue on 
täitmisele pööratav riigikohtus.

6. Kui varasem(ad) registreerija(d) ei teavita 
potentsiaalset registreerijat ja agentuuri 
kuludest lõikes 5 nimetatud tähtajaks, 
otsustab agentuur vastava taotluse korral 
teha potentsiaalsele registreerijale 
kättesaadavaks sõltuvalt olukorrast kas tema 
jaoks vajalike uuringute kokkuvõtted või 
üksikasjalikud uuringuülevaated. 
Varasema(te)l registreerija(te)l on õigus 
nõuda potentsiaalselt registreerijalt võrdset 
osa uuringu läbiviimise kuludest. See nõue 
on täitmisele pööratav riigi kohtutes.

Or. en
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Justification

Linked to the amendment to article 10(2), 17(2) and 25(5) by the same authors (see 
justification of those amendments).

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

Muudatusettepanek 926
Artikli 25 lõige 6

6. Kui varasem(ad) registreerija(d) ei teavita 
potentsiaalset registreerijat ja agentuuri 
kuludest lõikes 5 nimetatud tähtajaks, 
otsustab agentuur vastava taotluse korral 
teha potentsiaalsele registreerijale 
kättesaadavaks sõltuvalt olukorrast kas tema 
jaoks vajalike uuringute kokkuvõtted või 
üksikasjalikud uuringuülevaated.
Varasema(te)l registreerija(te)l on õigus 
nõuda potentsiaalselt registreerijalt 50% 
uuringu läbiviimise kuludest. See nõue on 
täitmisele pööratav riigikohtus.

6. Kui varasem(ad) registreerija(d) ei teavita 
potentsiaalset registreerijat ja agentuuri 
kuludest lõikes 5 nimetatud tähtajaks, 
otsustab agentuur vastava taotluse korral 
teha potentsiaalsele registreerijale 
kättesaadavaks sõltuvalt olukorrast kas tema 
jaoks vajalike uuringute kokkuvõtted või 
üksikasjalikud uuringuülevaated.
Varasema(te)l registreerija(te)l on õigus 
nõuda potentsiaalselt registreerijalt 
agentuuri kehtestatud summat. See nõue on 
täitmisele pööratav riigi kohtutes.

Or. it

Justification

E' necessario che i costi siano ripartiti equamente ed in maniera proporzionata sulla base di 
scelte effettuate dall'Agenzia. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti 
presentati agli articoli contenuti nel Titolo III: Condivisione dei dati e disposizioni destinate 
a evitare esperimenti superflui.

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

Muudatusettepanek 927
Artikli 25 lõige 6

6. Kui varasem(ad) registreerija(d) ei teavita 
potentsiaalset registreerijat ja agentuuri 
kuludest lõikes 5 nimetatud tähtajaks, 
otsustab agentuur vastava taotluse korral 
teha potentsiaalsele registreerijale 
kättesaadavaks sõltuvalt olukorrast kas tema 
jaoks vajalike uuringute kokkuvõtted või 

6. Kui varasem(ad) registreerija(d) ei teavita 
potentsiaalset registreerijat ja agentuuri 
kuludest lõikes 5 nimetatud tähtajaks, 
otsustab agentuur vastava taotluse korral 
teha potentsiaalsele registreerijale 
kättesaadavaks sõltuvalt olukorrast kas tema 
jaoks vajalike uuringute kokkuvõtted või 
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üksikasjalikud uuringuülevaated. 
Varasema(te)l registreerija(te)l on õigus 
nõuda potentsiaalselt registreerijalt 50%
uuringu läbiviimise kuludest. See nõue on 
täitmisele pööratav riigikohtus.

üksikasjalikud uuringuülevaated. 
Varasema(te)l registreerija(te)l on õigus 
nõuda potentsiaalselt registreerijalt osa 
uuringu läbiviimise kuludest, mis 
arvutatakse lõike 5a kohaselt. See nõue on 
täitmisele pööratav riigi kohtutes.

Or. en

Justification

Establishes a mechanism for sharing in a fair way the original costs of tests irrespective of 
the number of registrants and the timing for subsequent registrations.

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

Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González

Muudatusettepanek 928
Artikli 25 lõige 8

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

8. Uue registreerija artikli 19 lõikele 1 
vastavat registreerimise ooteaega 
pikendatakse proportsionaalselt ajaga, mis 
kulub vastavate uuringute ja vajalike 
hindamiste läbiviimiseks.

Or. it

Justification

Il periodo di tempo dovrebbe riflettere il tempo che è realmente necessario per effettuare gli 
esperimenti e raccogliere i relativi dati. Il presente emendamento è collegato agli altri 
emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo III: Condivisione dei dati e 
disposizioni destinate a evitare esperimenti superflui.

Muudatusettepaneku esitaja: Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 929
Artikli 25 lõige 8

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

8. Uue registreerija artikli 19 lõikele 1 
vastavat registreerimise ooteaega 
pikendatakse proportsionaalselt ajaga, mis 
on vajalik vastavate uuringutulemuste 
saamiseks ja vajalike hindamiste 
läbiviimiseks, kui varasem registreerija seda 
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nõuab.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja: Chris Davies

Muudatusettepanek 930
Artikli 25 lõige 8 a (uus)

8 a. Iga osaleja panus kuludesse 
arvutatakse, jagades algse(te) 
registreerija(te) poolt asjaomasele 
uuringule tehtud tegelikud kulud sama 
aine, kasutusala ja tonnaaži registreerijate 
arvuga. Iga järgmine potentsiaalne 
registreerija maksab eelmis(t)ele 
registreerija(te)le summa, mis on võrdne 
registreerijate uue arvuga jagatud algse 
kogukuluga.
Kui algne kogukulu on juba kahe või 
enama registreerija vahel jagatud, maksab 
iga järgmine potentsiaalne registreerija 
igale teisele registreerijale võrdse osa oma 
panusest kuludesse.

Or. en

Justification

Established a mechanism for sharing equally the original costs of tests irrespective of the 
number of registrants and the timing for subsequent registrations.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 931
Artikkel 25 a (uus)

Artikkel 25 a
1. Kui ainet ei ole veel registreeritud ning 
nõutavad andmed ja teave ei ole mujalt 
kättesaadav, teatab agentuur 
potentsiaalse(te)le registreerija(te)le, et 
nõutav teave ei ole veel kättesaadav. Kui 
aine kohta on päringu esitanud rohkem kui 
üks potentsiaalne registreerija, annab 
agentuur potentsiaalsetele registreerijatele 
esmalt võimaluse teatada, kas nad soovivad 
oma registreerimismenetlust jätkata. Kui 
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nad seda soovivad, teatab agentuur 
potentsiaalsele registreerijale teis(t)e 
potentsiaalse(te) registreerija(te) nime ja 
aadressi. Kui üks potentsiaalsetest 
registreerijatest palub oma andmeid 
konfidentsiaalsena hoida, ei teatata neid 
teistele potentsiaalsetele registreerijatele.
2. Puuduvat selgroogsete loomadega 
tehtavaid katseid hõlmavat uuringut tohib 
teha ainult üks kord.
3. Potentsiaalsed registreerijad peavad 
rakendama kõik sobivad meetmed, et jõuda 
kokkuleppele selles, kes viib uuringu nende 
kõigi jaoks läbi. Potentsiaalse registreerija 
nimel, kelle andmeid ei avalikustata, teeb 
otsuse agentuur.
Kui potentsiaalsed registreerijad ei ole 
kokkuleppele jõudnud kahe kuu jooksul 
agentuurilt teate saamisest, teatatakse 
sellest agentuurile. Nendel asjaoludel 
otsustab agentuur, kes viib uuringu läbi 
kõikide potentsiaalsete registreerijate jaoks. 
Potentsiaalsed registreerijad jagavad 
uuringu kulud omavahel võrdselt. 
4. Lõikeid 2 ja 3 kohaldatakse ka juhtudel, 
kui katsed selgroogsete loomadega viiakse 
läbi VI jaotises osutatud viisil.

Or. de

Justification

Es soll sichergestellt werden, dass nur den Herstellern, die tatsächlich das 
Registrierungsverfahren aufrechterhalten wollen, gegenseitig die Identität mitgeteilt wird.
Zudem ist für die Ausnahmefälle, in denen ein potentieller Registrierungspflichtiger die 
Vertraulichkeit seiner Identität verlangt, die Möglichkeit geschaffen, dass die Versuche 
trotzdem gemeinsam erstellt werden können.

Auch in Fällen, in denen der Wirbeltierversuch noch nicht durchgeführt wurde, gilt es, 
Wirbeltierversuche zu vermeiden. Dies ist so im KOM-Entwurf nicht vorgesehen (Art. 28 Abs.
2 S. 2 verhindert nicht parallele Wirbeltierstudien).

Regelung für die Fälle, in denen keine Einigung zustande kommt, sind erforderlich, weil 
erstmals eine Verpflichtung zur gemeinsamen Erstellung von Wirbeltierversuchen geschaffen 
wird.

Grundsätzlich sollten für alle Stoffe die gleichen Regelungen bezüglich der gemeinsamen 
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Erstellung von Wirbeltierversuchen gelten. Damit kann Art. 50 entfallen.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 932
Artikkel 25 b (uus)

Artikkel 25 b
Pädevus ja õiguslik kaitse

1. Kui ei ole sätestatud teisiti, vastutab 
käesolevas jaotises ette nähtud otsuste eest 
agentuur.
2. Agentuuri otsuste peale võib kaevata 
vastavalt artiklite 87, 88 ja 89 sätetele.

Or. de

Justification

Die Zuständigkeit der Agentur sollte der Klarheit halber für den gesamten Titel III 
ausdrücklich genannt werden. Statt einer enumerativen Aufzählung sollte das 
Widerspruchsrecht hier zentral festgelegt werden.

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

Schoepges

Muudatusettepanek 933
Artikkel 26

Artikkel 26
Järk-järgult registrisse kantavate ainete 

eelregistreerimise kohustus

Artikkel 26
Järk-järgult registrisse kantavate ainete 

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

1. Kaheksateistkümne kuu möödumisel 
REACHi jõustumisest eelregistreerivad 
kõik äriühingud, mis toodavad või 
impordivad rohkem kui ühe tonni järk-
järgult registrisse kantavaid aineid aastas, 
need ained Euroopa Kemikaalide 
Agentuuris. Selleks et kasutada ära artikliga 
21 ette nähtud üleminekukorda, esitab iga 
järk-järgult registrisse kantava aine 
potentsiaalne registreerija agentuurile kogu 
alltoodud teabe agentuuri poolt vastavalt 
artiklile 108 kindlaksmääratud vormis:
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a) aine nime ja, kui see on asjakohane, siis 
ainerühma nimetuse, kaasa arvatud selle 
EINECS-i ja CAS-i registreerimisnumbri, 
kui need on olemas;

a) aine nime ja, kui see on asjakohane, siis 
ainerühma nimetuse, kaasa arvatud selle 
EINECSi ja CASi registreerimisnumbri, kui 
need on olemas

b) registreerija nime ja aadressi ning 
kontaktisiku nime;

b) registreerija nime ja aadressi ning 
kontaktisiku või nende esindaja nime; 
tootjad või importijad võivad taotleda 
äriühingu nime konfidentsiaalsena 
hoidmist kooskõlas artikliga 116;

c) registreerimise prognoositud 
tähtaja/tonnides väljendatud vahemiku;

c) tonnides väljendatud vahemiku;

d) viidet füüsikalis-keemilistele, 
toksikoloogilistele ja ökotoksikoloogilistele 
mõjutusobjektidele/omadustele, mille kohta 
on potentsiaalsel registreerijal asjakohaseid 
uuringuandmeid või teavet, et täita 
registreerimiseks vajalikke teabele 
esitatavaid nõudeid, kui neid on esitatud;

d) viidet selgroogsete loomadega tehtud 
katsete põhjal teostatud toksikoloogiliste ja 
ökotoksikoloogiliste mõjutusobjektide 
uuringute andmete omandilisele 
kuuluvusele (uuringu liigi järgi), et täita 
registreerimiseks vajalikke teabele 
esitatavaid nõudeid, kui neid on esitatud;

e) teadet selle kohta, kas punktis d 
nimetatud uuringud hõlmavad selgroogsete 
loomadega tehtavaid katseid, ja kui mitte, 
siis kas ta kavatseb koos 
registreerimistaotlusega esitada 
nõusolekuavalduse vastavalt artikli 9 
punkti a alapunktile x.

e) märget konsortsiumidega ühinemise 
huvi kohta.

Potentsiaalne registreerija võib piirduda 
esimese lõigu alusel esitatava teabega 
selliste mõjutusobjektide/omaduste kohta, 
mille kohta nõuti katseid.
2. Lõikes 1 osutatud teave esitatakse 
hiljemalt 18 kuud enne:

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

a) artikli 21 lõikes 1 sätestatud tähtaega 
selliste järk-järgult registrisse kantavate 
ainete puhul, mida toodetakse või 
imporditakse aastas vähemalt 1000 tonni;
b) artikli 21 lõikega 2 sätestatud tähtaega 
selliste järk-järgult registrisse kantavate 
ainete puhul, mida toodetakse või 
imporditakse aastas vähemalt üks tonn.

2 a. Agentuur avaldab ühe kuu jooksul 
pärast eelregistreerimise etapi lõppu artikli 
26 lõike 1 alusel deklareeritud ainete 
loetelu, näidates ära aine nime, CASi 
registreerimisnumbri ning kas vähemalt 
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üks tootja või importija peab viie aasta 
jooksul registreerima.
2 b. Tootjad või importijad võivad 
agentuurile erandkorras teatada 
täiendustest või parandustest kuue kuu 
jooksul pärast järk-järgult registrisse 
kantavate ainete loetelu avaldamist lõike 2a 
alusel. Nad peavad pikendatud 
ajavahemiku kasutamist põhjendama. 
Agentuur avaldab järk-järgult registrisse 
kantavate ainete lõpliku loetelu uuesti ühe 
kuu jooksul.

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

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

4. Tootjad ja importijad, kes toodavad või 
impordivad järk-järgult registrisse 
kantavaid aineid aastas vähem kui ühe 
tonni, ning turustusahela järgmiste 
etappide kasutajad võivad esitada 
agentuurile lõikes 1 nimetatud teabe 
agentuuri poolt vastavalt artiklile 108 
kindlaksmääratud vormis.

4. Lõikes 2a mainitud lõplikku nimekirja 
kantud ainete kohta esitab selgroogsete 
loomade uuringuandmete omanik 
agentuurile lõike 1 punktides a, b ja c 
nimetatud teabe agentuuri poolt vastavalt 
artiklile 108 kindlaksmääratud vormis.

5. Agentuur säilitab vastavalt lõigetele 1–4 
esitatud teavet andmebaasis. Agentuur 
võimaldab juurdepääsu aineid käsitlevatele 
olemasolevatele andmetele sellistele 
tootjatele ja importijatele, kes on esitanud 
vastava aine kohta teavet lõigete 1–4 
kohaselt. Kõnealustele andmetele on 
juurdepääs ka liikmesriikide pädevatel 
asutustel.

5.  Agentuur säilitab vastavalt lõigetele 1–4 
esitatud teavet andmebaasis. Agentuur 
võimaldab juurdepääsu aineid käsitlevatele 
olemasolevatele andmetele sellistele 
tootjatele ja importijatele, kes on esitanud 
vastava aine kohta teavet lõike 1 kohaselt. 
Kõnealustele andmetele on juurdepääs ka 
liikmesriikide pädevatel asutustel.

Or. en

Justification

After 18 months, all substances falling under the scope of REACH will be identified 
(acceleration of the process).  This greatly enhances ability of all data owners to share their 
data and the ability of all registrants to form consortia, supporting the objective of avoiding 
unnecessary animal testing.

This inventory list facilitates data sharing and voluntary consortia formation across the 
industry including both big and small companies manufacturing/importing the same 
substance, independently of volume. It also provides opportunity for small volume producers 
to register earlier on a voluntary basis. Companies producing substances in the lower volume 
bands – many of which are SMEs - will be asked to pre-register earlier than according to the 
Commission proposal. However, the pre-registration under a uniform procedure enables all
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registrants to identify co-producer/importers and potential downstream user who may want to 
participate in consortia. Even if the SMEs do not want to join consortia at the very beginning 
of the process they will at least have the opportunity to do so but will have the choice to 
register later. To achieve transparency in the registration process itself it is an acceptable 
effort for SMEs to send a “post-card” pre-registration to the Agency.

The declaration of registration intentions including vertebrate animal tests results will lead in 
most cases to joint registration while protecting the freedom of companies to act according to 
their essential business interests if deemed necessary.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 934
Artikli 26 lõiked 1 ja 2

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

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

a) aine nime ja, kui see on asjakohane, siis 
ainerühma nimetuse, kaasa arvatud selle 
EINECS-i ja CAS-i registreerimisnumbri, 
kui need on olemas;

a) aine nime ja, kui see on asjakohane, siis 
ainerühma nimetuse, kaasa arvatud selle 
(kustutatud) CAS-i registreerimisnumbri, 
kui see on olemas;

b) registreerija nime ja aadressi ning 
kontaktisiku nime;

b) registreerija nime ja aadressi ning 
kontaktisiku või nende esindajate nime; 
tootjad või importijad võivad taotleda 
äriühingu nime konfidentsiaalsena 
hoidmist kooskõlas artikliga 116;

c) registreerimise prognoositud 
tähtaja/tonnides väljendatud vahemiku;

c) prognoositud (kustutatud) tonnides 
väljendatud vahemik;

d) viidet füüsikalis-keemilistele, 
toksikoloogilistele ja ökotoksikoloogilistele 
mõjutusobjektidele/omadustele, mille kohta 
on potentsiaalsel registreerijal asjakohaseid 
uuringuandmeid või teavet, et täita 
registreerimiseks vajalikke teabele
esitatavaid nõudeid, kui neid on esitatud;

d) asjakohasel juhul viidet toksikoloogiliste 
ja ökotoksikoloogiliste mõjutusobjektide 
osas tehtud uuringute andmete 
omandiõigus (vastavalt uuringu liigile)
selgroogsetega tehtud katsetes, et täita 
registreerimiseks vajalikke nõudeid, ning;

e) teadet selle kohta, kas punktis d 
nimetatud uuringud hõlmavad selgroogsete 
loomadega tehtavaid katseid, ja kui mitte, 
siis kas ta kavatseb koos 
registreerimistaotlusega esitada 
nõusolekuavalduse vastavalt artikli 9 

e) märget konsortsiumiga ühinemise huvi 
kohta.
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punkti a alapunktile x.
Potentsiaalne registreerija võib piirduda 
esimese lõigu alusel esitatava teabega 
selliste mõjutusobjektide/omaduste kohta, 
mille kohta nõuti katseid.
2. Lõikes 1 osutatud teave esitatakse 
hiljemalt 18 kuud enne:

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

a) artikli 21 lõikes 1 sätestatud tähtaega 
selliste järk-järgult registrisse kantavate 
ainete puhul, mida toodetakse või 
imporditakse aastas vähemalt 1000 tonni;
b) artikli 21 lõikega 2 sätestatud tähtaega 
selliste järk-järgult registrisse kantavate 
ainete puhul, mida toodetakse või 
imporditakse aastas vähemalt üks tonn.

Ühe kuu jooksul pärast eelregistreerimise 
etappi avaldab agentuur artikli 26 lõikes 1 
osutatud registreeritud ainete nimekirja, 
esitades aine nime ja CASi 
registreerimisnumbri, ning teatab, kas 
vähemalt üks tootja või importija peab aine 
viie aasta jooksul registreerima.

Or. de

Justification

Durch die Änderungen von Artikel 26 wird eine einheitliche Vorregistrierung und damit ein 
einheitliches Stoffregister nach 18 Monaten geschaffen. Dadurch wird mehr 
Planungssicherheit für Hersteller, Weiterverarbeiter, Anwender und Behörden erreicht. Die 
weiteren Änderungen dienen zur Klarstellung der geforderten Angaben zur Vorregistrierung.
Sie verbessert u.a. den Eigentumsschutz an Prüfdaten und erleichtern gleichzeitig die Bildung 
von Konsortien. Dadurch können auch weitere Tierversuche vermieden werden.

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

Muudatusettepanek 935
Artikli 26 lõige 1

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

1. Järk-järgult registrisse kantava aine 
eelregistreerimiseks peab iga tootja või 
importija, kes toodab või impordib ainet 
koguses üks tonn või rohkem aastas, 
esitama agentuurile ainete loetelu 
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artiklile 108 kindlaksmääratud vormis: koostamiseks ja osaliseks agentuuri 
andmebaasi kandmiseks kogu alltoodud 
teabe agentuuri poolt vastavalt artiklile 108 
kindlaksmääratud vormis:

a) aine nime ja, kui see on asjakohane, siis 
ainerühma nimetuse, kaasa arvatud selle 
EINECS-i ja CAS-i registreerimisnumbri, 
kui need on olemas;

a) esitatavad tootja või importija andmed, 
nagu osutatud artikli 9 punkti a 
alapunktides i ja ii;

b) registreerija nime ja aadressi ning 
kontaktisiku nime;

b) kasutusandmed, nagu osutatud artikli 9 
punkti a alapunktis iii;

c) registreerimise prognoositud 
tähtaja/tonnides väljendatud vahemiku;

c) teadaolevate kasutuste liigitus kasutus-
ja kokkupuutekategooriatesse kooskõlas 
Iaa lisaga;

d) viidet füüsikalis-keemilistele, 
toksikoloogilistele ja ökotoksikoloogilistele 
mõjutusobjektidele/omadustele, mille kohta 
on potentsiaalsel registreerijal asjakohaseid 
uuringuandmeid või teavet, et täita 
registreerimiseks vajalikke teabele 
esitatavaid nõudeid, kui neid on esitatud;

d) tootja või importija käsutuses olevad või 
neile teadaolevad füüsikalised ja keemilised 
andmed ning toksikoloogilised andmed, mis 
hõlmavad vähemalt V lisas sätestatud 
miinimumteavet;

e) teadet selle kohta, kas punktis d 
nimetatud uuringud hõlmavad selgroogsete 
loomadega tehtavaid katseid, ja kui mitte, 
siis kas ta kavatseb koos 
registreerimistaotlusega esitada 
nõusolekuavalduse vastavalt artikli 9 
punkti a alapunktile x.

e) aine liigitus- ja tähistusandmed, nagu 
määratletud artikli 9 punkti a alapunktis iv;

e a) ainete edasise katsetamise ettepanekud, 
et selgitada teadaolevat või võimalikku 
riski, kui tootja või importija on sellisest 
riskist teadlik; ja
e b) kooskõlas artikli 9 lõikega c ettepanek 
selle kohta, kuidas ainet liigitada.

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

Or. de

Justification

Basierend auf dem Ansatz „one substance – one registration“ müssen für die risikogesteuerte 
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Vorregistrierung die Informationsanforderungen geändert werden. Gleichzeitig sind aber 
wegen der zentralen Bündelungsrolle der Agentur nicht alle Informationen von jedem 
Hersteller und Importeur zwingend vorzulegen, was die Hersteller und Importeure, vor allem 
in kleinen und mittleren Unternehmen, deutlich entlastet. Eine erste Gebühr wird bereits zum 
Zeitpunkt der Vorregistrierung verlangt, weil hier bereits Arbeiten der Agentur durchgeführt 
werden. Die Höhe der Gebühr für die Registrierung kann dadurch u. U. reduziert werden.
Die Informationen werden von der Agentur stoffbezogen in Stofflisten zusammengeführt.
Linked to amendments to paragraphs 2 to 5 by the same authors.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 936
Artikli 26 lõike 1 punkt c a (uus)

c a) püsivuse määr, bioakumulatsiooni 
BCF väärtus ja (öko)toksilisuse NOEC 
väärtus;

Or. nl

Justification

De mate van persistentie, de BCF waarde voor bioaccumuleerbaarheid en de NOEC waarde 
voor (eco)toxiciteit moeten ingediend worden bij het ECA (Pakket prioriteit Blokland).

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

Muudatusettepanek 937
Artikli 26 lõike 1 punkt d

d) viidet füüsikalis-keemilistele, 
toksikoloogilistele ja ökotoksikoloogilistele 
mõjutusobjektidele/omadustele, mille kohta 
on potentsiaalsel registreerijal asjakohaseid 
uuringuandmeid või teavet, et täita 
registreerimiseks vajalikke teabele 
esitatavaid nõudeid, kui neid on esitatud;

kustutatud

Or. en

Justification

The aim of OSOR is to ensure that all available information on the substance is made 
available to the registrant(s) before the relevant registration deadlines to avoid repeat 
testing, particularly of vertebrate animals. These amendments to Articles 26 and inclusion of 
a new Article 26a ensure that available data is brought forward after publication of an 
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Agency list of substances which have been pre-registered.
Part of OSOR package.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 938
Artikli 26 lõike 1 punkt d

d) viidet füüsikalis-keemilistele, 
toksikoloogilistele ja ökotoksikoloogilistele 
mõjutusobjektidele/omadustele, mille kohta 
on potentsiaalsel registreerijal asjakohaseid 
uuringuandmeid või teavet, et täita 
registreerimiseks vajalikke teabele 
esitatavaid nõudeid, kui neid on esitatud;

d) viidet füüsikalis-keemilistele, muudele 
toksikoloogilistele ja ökotoksikoloogilistele 
mõjutusobjektidele/omadustele, mille kohta 
on potentsiaalsel registreerijal asjakohaseid 
uuringuandmeid või teavet, et täita 
registreerimiseks vajalikke teabele 
esitatavaid nõudeid, kui neid on esitatud;

Or. nl

Justification

De mate van persistentie, de BCF waarde voor bioaccumuleerbaarheid en de NOEC waarde 
voor (eco)toxiciteit moeten ingediend worden bij het ECA (Pakket prioriteit Blokland).

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

Muudatusettepanek 939
Artikli 26 lõike 1 punkt d a (uus)

d a) püsivuse * ja bioakumulatsiooni ** 
katsete tulemusi;
* Lagunemise katse, nagu loetletud VI lisa 
punktis 7.2
** n-oktanooli/vee jaotuskoefitsient, nagu 
loetletud V lisa punktis 5.8

Or. en

Justification

Amendment in support of the amendment on Article 21, paragraph 1 by the rapporteur and by 
the authors of this amendment, respectively.

Substances that are persistent and bioaccumulative are of particular concern. These 
properties can be identified easily and quickly and should therefore be added to pre-
registration. This would allow to add such substances to the first registration phase. This is 
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also needed to ensure coherence with authorisation, which gives priority to PBT and vPvB 
substances (see Article 55(3)).

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

Muudatusettepanek 940
Artikli 26 lõike 1 punkt e

e) teadet selle kohta, kas punktis d 
nimetatud uuringud hõlmavad selgroogsete 
loomadega tehtavaid katseid, ja kui mitte, 
siis kas ta kavatseb koos 
registreerimistaotlusega esitada 
nõusolekuavalduse vastavalt artikli 9 
punkti a alapunktile x.

kustutatud

Or. en

Justification

The aim of OSOR is to ensure that all available information on the substance is made 
available to the registrant(s) before the relevant registration deadlines to avoid repeat 
testing, particularly of vertebrate animals. These amendments to Articles 26 and inclusion of 
a new Article 26a ensure that available data is brought forward after publication of an 
Agency list of substances which have been pre-registered.
Part of OSOR package.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 941
Artikli 26 lõike 1 punkt e

d) viidet füüsikalis-keemilistele, 
toksikoloogilistele ja ökotoksikoloogilistele 
mõjutusobjektidele/omadustele, mille kohta 
on potentsiaalsel registreerijal asjakohaseid 
uuringuandmeid või teavet, et täita 
registreerimiseks vajalikke teabele 
esitatavaid nõudeid, kui neid on esitatud;

d) viidet füüsikalis-keemilistele, muudele 
toksikoloogilistele ja ökotoksikoloogilistele 
mõjutusobjektidele/omadustele, mille kohta 
on potentsiaalsel registreerijal asjakohaseid 
uuringuandmeid või teavet, et täita 
registreerimiseks vajalikke teabele 
esitatavaid nõudeid, kui neid on esitatud;

Or. nl
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Justification

De mate van persistentie, de BCF waarde voor bioaccumuleerbaarheid en de NOEC waarde 
voor (eco)toxiciteit moeten ingediend worden bij het ECA (Pakket prioriteit Blokland).

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

Muudatusettepanek 942
Artikli 26 lõike 1 punkt e

e) teadet selle kohta, kas punktis d nimetatud 
uuringud hõlmavad selgroogsete loomadega 
tehtavaid katseid, ja kui mitte, siis kas ta 
kavatseb koos registreerimistaotlusega 
esitada nõusolekuavalduse vastavalt artikli 
9 punkti a alapunktile x.

e) teadet selle kohta, kas punktis d nimetatud 
uuringud hõlmavad selgroogsete loomadega 
tehtavaid katseid.

Or. it

Justification

L'emendamento è strettamente legato e conseguente agli emendamenti presentati agli articoli 
9 lettera a) punto x ), 24 paragrafo 5 e 25 paragrafo 1. Lo scopo è di abrogare la 
discrezionalità per la concessione di dati di test sui non vertebrati, eliminando questo 
requisito. L’accesso ai dati obbligatorio è di vitale importanza per le PMI.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 943
Artikli 26 lõike 1 punkt e a (uus)

e a) kasutuste loetelu, mida ta 
registreerimise kaudu kavatseb toetada.

Or. it

Justification

Aggiunge trasparenza al sistema degli usi sostenuti o non sostenuti dal fabbricante e/o 
importatore. Consente all'utente a valle di identificare ad uno stadio precoce se il suo uso 
non sarà sostenuto e di poter quindi prendere le decisioni appropriate.
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Muudatusettepaneku esitaja(d):Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 944
Artikli 26 lõige 2

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

2. Lõikes 1 osutatud teave esitatakse 12 kuu 
jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

a) artikli 21 lõikes 1 sätestatud tähtaega 
selliste järk-järgult registrisse kantavate 
ainete puhul, mida toodetakse või 
imporditakse aastas vähemalt 1000 tonni;
b) artikli 21 lõikega 2 sätestatud tähtaega 
selliste järk-järgult registrisse kantavate 
ainete puhul, mida toodetakse või 
imporditakse aastas vähemalt üks tonn.

Or. en

Justification

In accordance with recital 40 and with mandatory data sharing, the pre-registration date 
should be the same for all phase-in substances so that all animal data and other information 
that could prevent animal testing can be shared by all manufacturers and importers in the 
SIEF. The pre-registration date should be brought forward to allow sufficient time for data 
sharing and testing, where needed.

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

Muudatusettepanek 945
Artikli 26 lõige 2

2. Lõikes 1 osutatud teave esitatakse 
hiljemalt 18 kuud enne:
a) artikli 21 lõikes 1 sätestatud tähtaega 
selliste järk-järgult registrisse kantavate 
ainete puhul, mida toodetakse või 
imporditakse aastas vähemalt 1000 tonni;
b) artikli 21 lõikega 2 sätestatud tähtaega 
selliste järk-järgult registrisse kantavate 
ainete puhul, mida toodetakse või 
imporditakse aastas vähemalt üks tonn.

2. Nõude esitamiseks artiklis 21 sätestatud 
tähtaegadeks tuleb teave esitada hiljemalt 
üks aasta pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

Or. de



PE 357.820v01-00 44/111 AM\565932ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Justification

See justification to amendment to article 26(1) by the same authors.

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

Muudatusettepanek 946
Artikli 26 lõige 2

Lõikes 1 osutatud teave esitatakse hiljemalt 
18 kuud enne:

2. Lõikes 1 osutatud teave esitatakse:

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

a) kuue kuu jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist:

i) selliste järk-järgult registrisse kantavate 
ainete puhul, mida toodetakse või 
imporditakse aastas vähemalt 1000 tonni; 
või
ii) selliste järk-järgult registrisse kantavate 
ainete puhul, mida toodetakse või 
imporditakse aastas vähemalt 1000 tonni 
ning mis liigitatakse direktiivi 67/548/EMÜ 
kohaselt 1. või 2. kategooriasse kuuluvateks 
kantserogeenseteks, mutageenseteks või 
paljunemisvõimet kahjustavateks 
toksilisteks aineteks.

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

b) kolme aasta jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist selliste järk-järgult 
registrisse kantavate ainete puhul, mida 
toodetakse või imporditakse aastas vähemalt 
100 tonni;
ba) kuue aasta jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist selliste järk-järgult 
registrisse kantavate ainete puhul, mida 
toodetakse või imporditakse aastas 
vähemalt üks tonn.

Or. en

Justification

The aim of OSOR is to ensure that all available information on the substance is made 
available to the registrant(s) before the relevant registration deadlines to avoid repeat 
testing, particularly of vertebrate animals. These amendments to Articles 26 and inclusion of 
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a new Article 26a ensure that available data is brought forward after publication of an 
Agency list of substances which have been pre-registered.
Part of OSOR package.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 947
Artikli 26 lõige 2

Lõikes 1 osutatud teave esitatakse hiljemalt 
18 kuud enne:

Lõikes 1 osutatud teave esitatakse hiljemalt 
18 kuud enne:

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

a) artikli 21 lõikes 1 sätestatud tähtaega eriti 
probleemsete järk-järgult registrisse 
kantavate ainete puhul;

Or. nl

Justification

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

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

Muudatusettepanek 948
Artikli 26 lõige 3

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

3. Eelregistreerimisdokumentide esitamisel 
tuleb maksta tasu, mille määramisel võib 
esitatud andmete põhjal tasu vähendada.

Or. de

Justification

See justification to amendment to article 26(1) by the same authors.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 949
Artikli 26 lõige 3 a (uus)

3 a. Agentuur:
a) muudab lõike 2 punktide a, b ja ba 
kohaselt eelregistreeritud ainete loetelu 
avalikult Interneti teel kättesaadavaks ühe 
kuu jooksul pärast nimetatud punktides 
viidatud tähtaegade möödumist. Loetelu 
sisaldab ainult ainete nimesid, sealhulgas 
nende EINECSi ja CASi 
registreerimisnumbreid, kui need on 
olemas;
b) kui aine on varem registreeritud vähem 
kui kümme aastat tagasi, teatab agentuur 
potentsiaalsele registreerijale viivitama 
varasema(te) registreerija(te) nime(d) ja 
aadressi(d) ning edastab sõltuvalt 
olukorrast kas nende poolt varem esitatud 
uuringute asjakohased kokkuvõtted või 
üksikasjalikud uuringuülevaated.
Tehtud uuringuid tuleb potentsiaalse(te) 
registreerija(te)ga ühiselt kasutada.

Or. en

Justification

The aim of OSOR is to ensure that all available information on the substance is made 
available to the registrant(s) before the relevant registration deadlines to avoid repeat 
testing, particularly of vertebrate animals. These amendments to Articles 26 and inclusion of 
a new Article 26a ensure that available data is brought forward after publication of an 
Agency list of substances which have been pre-registered. Part of OSOR package.

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

Muudatusettepanek 950
Artikli 26 lõige 4

4. Tootjad ja importijad, kes toodavad või 
impordivad järk-järgult registrisse 
kantavaid aineid aastas vähem kui ühe 
tonni, ning turustusahela järgmiste 

kustutatud
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etappide kasutajad võivad esitada 
agentuurile lõikes 1 nimetatud teabe 
agentuuri poolt vastavalt artiklile 108 
kindlaksmääratud vormis.

Or. de

Justification

See justification to amendment to article 26(1) by the same autors.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 951
Artikli 26 lõige 4

4. Tootjad ja importijad, kes toodavad või 
impordivad järk-järgult registrisse kantavaid 
aineid aastas vähem kui ühe tonni, ning 
turustusahela järgmiste etappide kasutajad 
võivad esitada agentuurile lõikes 1 
nimetatud teabe agentuuri poolt vastavalt 
artiklile 108 kindlaksmääratud vormis.

4. Tootjad ja importijad, kes toodavad või 
impordivad järk-järgult registrisse kantavaid 
aineid aastas vähem kui ühe tonni, välja 
arvatud eriti probleemsed ained, ning 
turustusahela järgmiste etappide kasutajad 
võivad esitada agentuurile lõikes 1 
nimetatud teabe agentuuri poolt vastavalt 
artiklile 108 kindlaksmääratud vormis.

Or. nl

Justification

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

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

Muudatusettepanek 952
Artikli 26 lõige 5

5. Agentuur säilitab vastavalt lõigetele 1–4 
esitatud teavet andmebaasis. Agentuur 
võimaldab juurdepääsu aineid käsitlevatele 
olemasolevatele andmetele sellistele 
tootjatele ja importijatele, kes on esitanud 
vastava aine kohta teavet lõigete 1–4 
kohaselt. Kõnealustele andmetele on 

kustutatud
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juurdepääs ka liikmesriikide pädevatel 
asutustel.

Or. de

Justification

See justification to amendment to article 26(1) by the same authors .

Muudatusettepaneku esitaja(d): Liam Aylward + Avril Doyle

Muudatusettepanek 953
Artikli 26 lõige 5

5. Agentuur säilitab vastavalt lõigetele 1–4 
esitatud teavet andmebaasis. Agentuur 
võimaldab juurdepääsu aineid käsitlevatele 
olemasolevatele andmetele sellistele 
tootjatele ja importijatele, kes on esitanud 
vastava aine kohta teavet lõigete 1–4
kohaselt. Kõnealustele andmetele on 
juurdepääs ka liikmesriikide pädevatel 
asutustel.

5. Agentuur säilitab vastavalt lõigetele 1–4 
esitatud teavet andmebaasis. Kui 
avalikustamine ei ole piiratud artikliga 102, 
artikli 115 lõikega 2 ja artikliga 116, 
võimaldab agentuur juurdepääsu aineid 
käsitlevatele olemasolevatele andmetele 
sellistele tootjatele ja importijatele, kes on 
esitanud vastava aine kohta teavet lõigete 1–
4 kohaselt. Kõnealustele andmetele on 
juurdepääs ka liikmesriikide pädevatel 
asutustel.

Or. en

Justification

See justification to amendment to article 24(5) by the same author. (Aylward)

For downstream users, the use of substances may be highly confidential and considered to be 
intellectual property. Disclosure of the use of one critical chemical can reveal confidential 
business information to competitors and may allow the competitor to reverse engineer 
processes. It should therefore be up to the prior registrant to decide whether to share its 
identity and prior testing documentation with a new registrant. (Doyle)

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

Muudatusettepanek 954
Artikli 26 lõige 5 a (uus)

5 a. Eelregistreerimisel tuleb tasuda 
agentuuri kehtestatud registreerimistasu 
ettemakse.
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Or. en

Justification

An advance on the registration fee at pre-registration would create funds for the working of 
the agency at an early stage, which could be particularly relevant for the development and 
validation of alternatives to animal tests.

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

Muudatusettepanek 955
Artikkel 26 a (uus)

Artikkel 26 a
Agentuurile teabe esitamine pärast 

loetelude avaldamist
1. Kõik, kes toodavad või impordivad 
vähemalt ühe tonni agentuuri poolt artikli 
26 lõike 3a punkti a kohaselt avaldatud 
loetelus sisalduvat ainet aastas, peavad:

a) 12 kuu jooksul pärast määruse 
jõustumist artikli 26 lõike 2 punkti a 
kohaselt eelregistreeritud ainete puhul; või
b) kolme ja poole aasta jooksul pärast 
määruse jõustumist artikli 26 lõike 2 punkti 
b kohaselt eelregistreeritud ainete puhul
esitama agentuurile artikli 26 lõikes 1 
osutatud teabe, tingimusel et nende 
käsutuses on artikli 9 lõike a punktides vi ja 
vii nimetatud teavet.
Tootjad ja importijad, kes on selle teabe 
esitanud, muudavad artikli 9 punkti a 
alapunktides vi ja vii nimetatud teabe 
kättesaadavaks aine kohta peetava 
teabevahetusfoorumi teistele liikmetele 
kooskõlas artiklitega 27 ja 28.
2. Kõik, kes toodavad või impordivad 
vähem kui ühe tonni agentuuri poolt artikli 
26 lõike 3a punkti a kohaselt avaldatud 
loetelus sisalduvat järk-järgult registrisse 
kantavat ainet aastas, samuti tootmisahela 
järgmise etapi kasutajad võivad lõike 26 
punktis 1 osutatud teabe või muu 
asjakohase teabe agentuurile esitada 
agentuuri poolt vastavalt artiklile 108 
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kindlaksmääratud vormis, selleks et 
osaleda ainete kohta peetavas 
teabevahetusfoorumis.

Or. en

Justification

The aim of OSOR is to ensure that all available information on the substance is made 
available to the registrant(s) before the relevant registration deadlines to avoid repeat 
testing, particularly of vertebrate animals. These amendments to Articles 26 and inclusion of 
a new Article 26a ensure that available data is brought forward after publication of an 
Agency list of substances which have been pre-registered.
Part of OSOR package.

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

Muudatusettepanek 956
Artikkel 26 a (uus)

Artikkel 26 a
Agentuuri kohustused seoses 

eelregistreerimisega
1. Kooskõlas artikli 18 lõikega 1 määrab 
agentuur igale eelregistreerimisele 
eelregistreerimisnumbri ning teatab selle 
tootjale või importijale.
2. Aine iga eelregistreerimise puhul teeb 
agentuur eelregistreerimise kuupäevast 
kuue nädala jooksul täielikkuse kontrolli 
kooskõlas artikli 26 lõike 1 punktidega a, b 
ja c. Kui teave ei ole täielik, teatab 
agentuur registreerijaile kolme nädala 
jooksul, millist lisateavet on vaja 
registreerimise lõpuleviimiseks; selleks 
antakse mõistlik tähtaeg.
3. Agentuur võrdleb kõikidelt tootjatelt ja 
importijatelt aine eelregistreerimiseks 
esitatud andmeid ühes aineloetelus. Iga 
aine kohta peetakse eraldi aineloetelu, 
mille pealkirjaks on aine nimi. 
4. Aineloetelude koostamiseks avaldab 
agentuur oma kodulehel iga 
eelregistreeritud aine aineloetelu järgmised 
osad kooskõlas lõikega 3:
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- aine määratlus vastavalt IV lisa lõikele 
2 ja

- kõik registreerivate tootjate ja 
importijate poolt Iaa lisa kohaselt
esitatud andmetest teadaolevad kasutus-
ja kokkupuutekategooriad.

Avaldamisel nõuab agentuur tootmisahela 
järgmiste etappide kasutajailt, et nad 
teataksid agentuurile kahe kuu jooksul seni 
avaldamata kasutus- ja 
kokkupuutekategooriatest.

5. Kui pärast lõike 4 kohast avaldamist 
teatatakse täiendavatest kasutustest, lisab 
agentuur need aineloetellu ja uuendab 
avaldatud aineloetelu.

6. Artikli 26b lõike 1 kohaseks 
määramiseks koostab agentuur artikli 26 
lõike 1 ja artikli 26a lõike 5 alusel esitatud 
teabe põhjal iga eelregistreeritud aine 
kohta põhiandmete kogumi. Põhiandmete 
kogumit ei avaldata. See sisaldab järgmisi 
elemente:

a) kõik kasutus- ja kokkupuutekategooriad, 
millest eelregistreerijad ja tootmisahela 
järgmise etapi kasutajad on Iaa lisa 
kohaselt teatanud;

b) ainete põhiandmed kooskõlas V lisaga;

c) ühenduses toodetava ja ühendusse 
imporditava aine kogumaht;

d) andmed teatatud kasutuste kohta, nagu 
määratletud IV lisa 3. jaos, koos 
asjaomaste kogustega;

e) aine liigitus ja tähistus, nagu 
määratletud IV lisa 4. jaos;

f) tootjate ja importijate soovitatud liigitus 
kooskõlas artikli 9 punktiga c. 

Kui tootjad ja importijad esitavad aine 
kohta erinevaid andmeid, lisab agentuur 
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põhiandmete kogumisse andmed, mille 
prioriseerimistasemele kehtivad artikli 11 
lõike 1 kohaselt rangemad nõuded.
7. Kui agentuuril ei ole kõiki lõike 6 
punktis b osutatud vajalikke põhiandmeid 
V lisa kohase põhiandmete kogumi 
koostamiseks, nõuab ta tootjalt või 
importijalt selliste andmete esitamist 
mõistliku aja jooksul. Agentuuripoolne 
tootja või importija valik võib põhineda 
peamiselt nende ärihuvidel. Tootja või 
importija kulutused andmete esitamisele 
jagatakse omavahel võrdselt kooskõlas 
artikliga 50.

Or. de

Justification

Hersteller und Importeure werden deutlich entlastet, indem sie in erster Linie vorhandene 
Daten übermitteln müssen, die dann von der Agentur stoffbezogen zusammengeführt werden.
Aufgrund der Fristen des Artikels 21 Abs. 1 bis 3 und der neuen Regelung des Artikels 21 
Abs. 4 liegt es im eigenen Interesse der Hersteller und Importeure, vorhandene Daten 
möglichst rasch und vollständig zu liefern. Auch der Know-how-Schutz kann auf diese Art 
gewährleistet werden. Gleichzeitig ist bei diesem Ansatz die stoffbezogene Datenlage 
wesentlich aussagekräftiger. Insgesamt kommt durch Artikel 26 bis 26 b auf die Agentur in 
der vorübergehenden Phase der Vorregistrierung von Phase-in-Stoffen eine deutlich größere 
Arbeitsbelastung zu, als bislang vorgesehen. Dies lässt sich jedoch dadurch ausgleichen, dass 
aufgrund der gleichzeitigen Entlastung der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten von 
Abordnungen oder entsprechend dem französischem Vorschlag im Rat von Netzwerken 
nationaler Experten verstärkt Gebrauch gemacht werden kann.

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

Muudatusettepanek 957
Artikkel 26 b (uus)

Artikkel 26 b
Prioriseerimistasemete määramine ja 

täiendavate andmete nõudmine
1. Olles koostanud põhiandmete kogumi 
kooskõlas artikli 26a lõikega 6, määrab 
agentuur kõigile ainetele kuue kuu jooksul 
nende toksilisuskriteeriumide, 
tonnaažitaseme ja kasutuse alusel 
kooskõlas IVa lisaga 1., 2. või 3. 
prioriseerimistaseme. Agentuur teatab 
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liigitustulemusest kirjalikult tootjatele ja 
importijatele. Liigituse peale võib esitada 
kaebusi kooskõlas artiklitega 87, 88 ja 89.
2. Pärast ainele prioriseerimistaseme 
määramist kogutavate andmete hulk 
otsustatakse kooskõlas artikli 11 lõikega 1; 
täiendavate andmete kogumise järjekord 
määratakse artikli 21 lõigete 1–3 alusel.
3. Agentuur teatab aine tootjatele ja 
importijatele, kas andmed on artikli 2 
tingimuste kohaselt piisavalt või on vaja 
esitada lõike 2 kohaselt uusi andmeid, ja 
kui, siis milliseid. See annab neile 
võimaluse võtta kuue nädala jooksul 
kirjalikult kohustus esitada need andmed 
agentuuri poolt määratud mõistliku aja 
jooksul ise või nende määratud kolmanda 
isiku kaudu. Kui sellise kohustuse võtab 
mitu tootjat või importijat, valib agentuur 
nende hulgast, võttes arvesse, kas tootjal 
või importijal on juba mõned või kõik need 
andmed. Agentuur jaotab kulud tootja ja 
importija vahel, kellelt teabe esitamist 
nõutakse, ning teiste tootjate ja importijate 
vahel vastavalt nende osakaalule toodetava 
aine koguses kooskõlas artikliga 50.
4. Kui mitte ükski aine tootja ega importija 
ei kohustu lõigete 2 ja 3 alusel nõutavaid 
andmeid esitama, laseb agentuur andmed 
koostada tema määratud kolmandal isikul. 
Kulud kannavad aine tootjad ja importijad 
kooskõlas lõike 3 neljanda lausega.
5. Kui tootja või importija, kes on lõike 3 
alusel kohustunud andmeid esitama, ei tee 
seda ettenähtud aja jooksul, kohaldatakse 
lõike 4 esimest lauset. Sellisel juhul kannab 
agentuuri poolt määratud kolmanda isiku 
kulud täielikult ettevõtja või importija, kes 
kohustus andmed esitama.
6. Kui lõike 2 alusel vajalikud täiendavad 
andmed aine kohta on agentuurile 
kättesaadavad, kombineerib agentuur need 
ja asjaomased uuringuandmed V lisas 
osutatud ja andmebaasi sisestatud 
põhiandmetega. Tootjatele ja importijatele, 
kes on kõnesoleva aine eelregistreerijad, 
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samuti liikmesriikide pädevatele asutustele 
võimaldatakse juurdepääs selle aine 
andmetele. Andmed on aluseks 
registreerimistoimiku täitmisele kooskõlas 
artiklitega 9 ja 11, pidades silmas artiklis 
9aa osutatud ohutuskaarti ja artiklis 9b 
osutatud kemikaaliohutuse aruannet. Juba 
agentuuri valduses olevate andmete korral 
piisab ülevaatest, millele lisatakse 
eelregistreerimise number.
7. Agentuur jagab kulud, mis kaasnevad 
tootjale või importijale lõike 6 kohaselt 
andmebaasi kantud uuringuandmetega, ka 
teiste eelregistreerijate vahel 
proportsionaalselt nende vastava 
tonnažitasemega, võttes arvesse, kas ka 
nemad tegid uuringuid. 

Or. de

Justification

Gerade bei der Vielzahl von Phase-in-Stoffen ist ein transparenter risikogesteuerter zeitlicher 
Ablauf und eine risikoorientierte Informationsanforderung besonders wichtig, um potenziell 
gefährliche Stoffe möglichst frühzeitig zu erkennen, zu ihnen die erforderlichen Informationen 
zu erhalten und sie damit auch früher zu registrieren und zu bewerten. Für die 
risikogesteuerte Priorisierung wurde mit Anhang IV a ein praktikables Instrument entwickelt, 
welches die Toxizität, die Exposition bei der Verwendung sowie die insgesamt in der 
Gemeinschaft hergestellten und in sie importierten Mengen berücksichtigt. Gleichzeitig wird 
mit der Steuerung der ergänzenden Datenerhebungen durch die Agentur der Aufwand für die 
einzelnen Hersteller und Importeure minimiert, vorhandene Daten werden genutzt, es erfolgt 
ein finanzieller Ausgleich. Ein weiterer Vorteil ist, dass - mit einem Kostenausgleich - für das 
sich anschließende Registrierungsverfahren auf die bei Herstellern, Importeuren und der 
Agentur bereits vorliegenden Daten zurückgegriffen werden kann.

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

Muudatusettepanek 958
Artikkel 27

Käesolev artikkel kustutatakse

Or. en

Justification

Aufgrund der zentralen Rolle der Agentur bei der Zusammenführung der Stoffinformationen 
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kann dieser Artikel entfallen. Damit erübrigen sich auch die vieldiskutierten vor allem 
zivilrechtlichen Probleme in diesem Zusammenhang.

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

Schoepges

Muudatusettepanek 959
Artikli 27 lõige 1

1. Kõik tootjad ja importijad, kes on 
esitanud agentuurile vastavalt artiklile 26 
teavet sama järk-järgult registrisse kantava 
aine kohta, võtavad osa aine kohta peetavast 
teabevahetusfoorumist.

1. Kõik tootjad ja importijad ning 
tootmisahela järgmise etapi kasutajad, kes 
on esitanud agentuurile vastavalt artiklile 26 
teavet sama järk-järgult registrisse kantava 
aine kohta, võtavad osa aine kohta peetavast 
teabevahetusfoorumist.

Or. en

Justification

Downstream users should also have access to SIEF to share their hazard & exposure data.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 960
Artikli 27 lõige 2

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

2. Ainete kohta peetavate 
teabevahetusfoorumide eesmärgiks on 
registreerimise eesmärgil hõlbustada 
mittekonfidentsiaalse teabe vahetust 
tootjate ja importijate vahel, vältides sellega 
uuringute kordamist. Teabevahetusfoorumil 
osalejad edastavad teistele osalejatele 
olemasolevaid uuringuandmeid, vastavad 
teiste osalejate poolt esitatud teabenõuetele, 
määratlevad üheskoos edasiste uuringute 
vajaduse ja korraldavad nende läbiviimise.

Or. en

Justification

Part of the OSOR proposal. For the implementation of OSOR it is needed to broaden the 
competence of the SIEF in order to enable it to fulfil its new tasks on data sharing.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 961
Artikli 27 lõige 2 a (uus)

2 a. Tootja või importija võib määrata aine 
kohta peetaval teabevahetusfoorumil oma 
esindajana osalema füüsilise isiku või 
ühenduses asutatud juriidilise isiku.
2 b. Kui V ja VI lisa kohaldamise suhtes 
vajalik teave ei ole aine kohta peetaval 
teabevahetusfoorumil saadaval, tehakse 
igas foorumis ainult üks uuring ühe 
foorumiliikme poolt, kes tegutseb teiste 
liikmete nimel.
2 c. Kui VII ja VIII lisa kohaldamise suhtes 
vajalik teave ei ole aine kohta peetaval 
teabevahetusfoorumil saadaval, näidatakse 
kõikides VII või VIII lisa raames edasiste 
katsete tegemise ettepanekutes ära, mis
äriühing igat katset teeb, juhul kui kaitse 
on nõutav.

Or. en

Justification

Article 27(2a) allows the use of a third party to represent potential registrants in a SIEF. This 
allows potential registrants to conceal their identity from other potential registrants. They 
will, however, still need to identify themselves to the Agency.Part of OSOR package.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 962
Artikli 27 lõige 2 a (uus)

2 a. Tootja või importija võib määrata aine 
kohta peetaval teabevahetusfoorumil oma 
esindajana osalema füüsilise isiku või 
ühenduses asutatud juriidilise isiku. 
Esindaja peab olema pädev ainete 
praktilise käitlemise ning nendega 
seonduva teabe alal.
Kui V ja VI lisa kohaldamise suhtes vajalik 
teave ei ole aine kohta peetaval 
teabevahetusfoorumil saadaval, tehakse 
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igas foorumis ainult üks uuring ühe 
foorumiliikme poolt, kes tegutseb teiste 
liikmete nimel.
Kui VII ja VIII lisa kohaldamise suhtes 
vajalik teave ei ole aine kohta peetaval 
teabevahetusfoorumil saadaval, näidatakse 
kõikides VII või VIII lisa raames edasiste 
katsete tegemise ettepanekutes ära, mis 
äriühing igat katset teeb, juhul kui kaitse 
on nõutav.

Or. en

Justification

Part of the OSOR proposal.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 963
Artikli 28 pealkiri

Selgroogseid loomi hõlmavate katseandmete 
ühiskasutus

Loomkaitseid ja nende alternatiive 
hõlmavate andmete ühiskasutus

Or. en

Justification

Part of the OSOR proposal.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 964
Artikli 28 pealkiri

Selgroogseid loomi hõlmavate katseandmete 
ühiskasutus

Katseid hõlmavate andmete ühiskasutus 
registreerijate vahel

Or. en
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Justification

These are consequential amendments to ensure mandatory sharing of all hazard data.
Part of OSOR package.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 965
Artikli 28 lõike 1 esimene lõik

1. Enne selgroogsete loomadega katsete 
läbiviimist, mis on vajalik teabele esitatavate 
nõuete täitmiseks registreerimisel, esitab 
aine kohta peetaval teabefoorumil osaleja 
järelepärimise, kas asjakohane uuring on 
olemas, kontrollides seda artiklis 26 
nimetatud andmebaasist ning tehes 
järelepärimise teabefoorumil. Kui 
asjakohase uuringu andmed on 
kättesaadavad aine kohta peetava 
teabefoorumi raames, esitab foorumil 
osaleja, kes peaks tegema katseid 
selgroogsete loomadega, taotluse 
uuringuandmete kasutamiseks kahe kuu 
jooksul alates artikli 26 lõikes 2 määratud 
tähtajast.

1. Enne katsete läbiviimist, mis on vajalik 
teabele esitatavate nõuete täitmiseks 
registreerimisel, esitab aine kohta peetaval 
teabefoorumil osaleja järelepärimise, kas 
asjakohane uuring on olemas, kontrollides 
seda artiklis 26 nimetatud andmebaasist ning 
tehes järelepärimise teabefoorumil. Kui 
asjakohase uuringu andmed on aine kohta 
peetava teabefoorumi raames kättesaadavad, 
esitab foorumil osaleja, kes peaks tegema 
katseid, taotluse uuringuandmete 
kasutamiseks kahe kuu jooksul alates artikli 
26 lõikes 2 määratud tähtajast.

Or. en

Justification

These are consequential amendments to ensure mandatory sharing of all hazard data.
Part of OSOR package.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 966
Artikli 28 lõike 1 esimene lõik

1. Enne selgroogsete loomadega katsete 
läbiviimist, mis on vajalik teabele esitatavate 
nõuete täitmiseks registreerimisel, esitab 
aine kohta peetaval teabefoorumil osaleja 
järelepärimise, kas asjakohane uuring on 
olemas, kontrollides seda artiklis 26 

1. Enne loomkatsete ja nende alternatiivide 
läbiviimist, mis on vajalik teabele esitatavate 
nõuete täitmiseks registreerimisel, esitab 
aine kohta peetaval teabefoorumil osaleja 
järelepärimise, kas asjakohane uuring on
olemas, kontrollides seda artiklis 26 
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nimetatud andmebaasist ning tehes 
järelepärimise teabefoorumil. Kui 
asjakohase uuringu andmed on 
kättesaadavad aine kohta peetava 
teabefoorumi raames, esitab foorumil 
osaleja, kes peaks tegema katseid
selgroogsete loomadega, taotluse 
uuringuandmete kasutamiseks kahe kuu 
jooksul alates artikli 26 lõikes 2 määratud 
tähtajast.

nimetatud andmebaasist ning tehes 
järelepärimise teabefoorumil. Kui 
asjakohase uuringu andmed on aine kohta 
peetava teabefoorumi raames kättesaadavad, 
esitab foorumil osaleja, kes peaks tegema 
loomkatseid ja nende alternatiive, taotluse 
uuringuandmete kasutamiseks kahe kuu 
jooksul alates artikli 26 lõikes 2 määratud 
tähtajast.

Or. en

Justification

Part of the OSOR proposal.

Amendment by Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Muudatusettepanek 967
Artikli 28 lõike 1 esimene lõik

1. Enne selgroogsete loomadega katsete 
läbiviimist, mis on vajalik teabele esitatavate 
nõuete täitmiseks registreerimisel, esitab 
aine kohta peetaval teabefoorumil osaleja 
järelepärimise, kas asjakohane uuring on 
olemas, kontrollides seda artiklis 26 
nimetatud andmebaasist ning tehes 
järelepärimise teabefoorumil. Kui 
asjakohase uuringu andmed on 
kättesaadavad aine kohta peetava 
teabefoorumi raames, esitab foorumil 
osaleja, kes peaks tegema katseid 
selgroogsete loomadega, taotluse 
uuringuandmete kasutamiseks kahe kuu 
jooksul alates artikli 26 lõikes 2 määratud 
tähtajast.

1. Enne selgroogsete loomadega katsete 
läbiviimist, mis on vajalik teabele esitatavate 
nõuete täitmiseks registreerimisel, esitab 
aine kohta peetaval teabefoorumil osaleja 
järelepärimise, kas asjakohane uuring on 
olemas, kontrollides seda artiklis 26 
nimetatud andmebaasist ning tehes 
järelepärimise teabefoorumil. Kui 
asjakohase uuringu andmed on aine kohta 
peetava teabefoorumi raames kättesaadavad, 
esitab foorumil osaleja, kes peaks tegema 
katseid selgroogsete loomadega, taotluse 
uuringuandmete kasutamiseks artiklis 21 
sätestatud registreerimisperioodi kahe
esimese kuu jooksul.

Or. it

Justification

L'emendamento mira ad adeguare i tempi tecnici previsti alle effettive necessità. Il presente 
emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo 
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III: Condivisione dei dati e disposizioni destinate a evitare esperimenti superflui.

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

Muudatusettepanek 968
Artikli 28 lõike 1 teine lõik

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

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

Or. en

Justification

Establishes a mechanism for sharing in a fair way the original costs of tests in analogy with 
the corresponding modifications to Article 25.

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

Muudatusettepanek 969
Artikli 28 lõike 1 teine lõik

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

Taotluse esitamisele järgneva kolme kuu
jooksul esitab uuringuandmete omanik 
uuringuandmeid taotlenud osaleja(te)le 
tõendi uuringute maksumuse kohta.
Osaleja(d) ja uuringuandmete omanik 
rakendavad kõiki asjakohaseid meetmeid, et 
jõuda kokkuleppele kulude omavahelise 
jagamise suhtes. Kui nad vastavale 
kokkuleppele ei jõua, määrab agentuur 
kindlaks, kuidas kulud omavahel jagatakse.
Omanik esitab uuringuandmed kahe nädala 
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makse laekumisest. jooksul alates makse laekumisest.

Or. it

Justification

L'emendamento mira ad adeguare i tempi tecnici previsti alle effettive necessità. Il presente 
emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo 
III: Condivisione dei dati e disposizioni destinate a evitare esperimenti superflui.

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

Muudatusettepanek 970
Artikli 28 lõige 1 a (uus)

1 a. Selgroogsete loomadega tehtud katsete 
tulemuste või teiste loomkatseid ennetavate 
andmete kasutuseks andmata jätmine võib 
registreerija kõnealuse aine 
registreerimisõigusest ilma jätta.

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 971
Artikli 28 lõige 1 a (uus)

1 a. Kui teine osaleja (teised osalejad) ei 
maksa oma osa kuludest, ei saa nad oma 
ainet registreerida.

Or. en

Justification

Linked to amendments of Recital 39a and Article 25 (5a). In order to ensure compliance with 
the obligation to share data from animal tests and to prevent duplicate testing, the other 
participant(s) must not be allowed not to pay their share of the cost and subsequently to carry 
out duplicate animal tests.



PE 357.820v01-00 62/111 AM\565932ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 972
Artikli 28 lõige 1 b (uus)

1 b. Kui uuringuandmete omanik ei muuda 
uuringut agentuurile kättesaadavaks, ei saa 
ta oma ainet registreerida.

Or. en

Justification

Linked to the amendment of Recital 40a. In order to ensure compliance with the obligation to 
share data from animal tests and to prevent duplicate testing, the owner of a study must not 
be allowed to withhold it from other participant(s) in a SIEF in order to gain a competitive 
advantage. Consequently, the owner should not be able to register his substance in the case of 
non-compliance with the requirements under paragraph 1. This provision would not detract 
from the provisions under paragraph 5.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 973
Artikli 28 lõige 2

2. Kui selgroogsete loomadega tehtavaid 
katseid hõlmavad asjakohased 
uuringuandmed ei ole teabevahetusfoorumi 
raames kättesaadavad, kontakteerub osaleja 
vastava aine kohta peetava 
teabevahetusfoorumi teiste osalejatega, kes 
on esitanud teavet aine sama või sarnase 
kasutuste kohta ja kellel võib olla vaja 
teostada samu uuringuid. Osalejad 
rakendavad kõiki asjakohaseid meetmeid, et 
jõuda kokkuleppele, kes kõnealuse uuringu 
teiste osalejate nimel teostab.

2. Kui tehtavaid katseid hõlmavad 
asjakohased uuringuandmed ei ole 
teabevahetusfoorumi raames kättesaadavad, 
kontakteerub osaleja vastava aine kohta 
peetava teabevahetusfoorumi teiste 
osalejatega, kes on esitanud teavet aine sama 
või sarnase kasutuste kohta ja kellel võib 
olla vaja teostada samu uuringuid. Osalejad 
rakendavad kõiki asjakohaseid meetmeid, et 
jõuda kokkuleppele, kes kõnealuse uuringu 
teiste osalejate nimel teostab.

Or. en

Justification

These are consequential amendments to ensure mandatory sharing of all hazard data.
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Part of OSOR package.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 974
Artikli 28 lõige 2

2. Kui selgroogsete loomadega tehtavaid 
katseid hõlmavad asjakohased 
uuringuandmed ei ole teabevahetusfoorumi 
raames kättesaadavad, kontakteerub osaleja 
vastava aine kohta peetava 
teabevahetusfoorumi teiste osalejatega, kes 
on esitanud teavet aine sama või sarnase 
kasutuste kohta ja kellel võib olla vaja 
teostada samu uuringuid. Osalejad 
rakendavad kõiki asjakohaseid meetmeid, et 
jõuda kokkuleppele, kes kõnealuse uuringu 
teiste osalejate nimel teostab.

2. Kui loomkaitseid ja nende alternatiive 
hõlmavad asjakohased uuringuandmed ei ole 
teabevahetusfoorumi raames kättesaadavad, 
kontakteerub osaleja vastava aine kohta 
peetava teabevahetusfoorumi teiste 
osalejatega, kes on esitanud teavet aine sama 
või sarnase kasutuste kohta ja kellel võib 
olla vaja teostada samu uuringuid. Osalejad 
rakendavad kõiki asjakohaseid meetmeid, et 
jõuda kokkuleppele, kes kõnealuse uuringu 
teiste osalejate nimel teostab.

Or. en

Justification

Part of the OSOR proposal.

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

Muudatusettepanek 975
Artikli 28 lõige 3

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

3. Kui lõikes 2 osutatud uuringuandmete 
omanik keeldub esitamast teis(t)ele 
osaleja(te)le tõendit antud uuringute 
maksumuse kohta või uuringutulemusi 
endid, sekkub agentuur, tagamaks andmete 
ühiskasutuse ning õiglase ja 
proportsionaalse maksmise.
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Teisel registreerijal on õigus nõuda kulude 
võrdset jagamist osalejate vahel, see nõue 
on täitmisele pööratav siseriiklikus kohtus. 

Or. it

Justification

L'emendamento mira ad assicurare che si possa realizzare una condivisione dei dati e che 
soprattutto le PMI non vengano vessate da costi troppo elevati. Il presente emendamento è 
collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo III: Condivisione 
dei dati e disposizioni destinate a evitare esperimenti superflui.

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

Muudatusettepanek 976
Artikli 28 lõige 3

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

3. Kui lõikes 2 osutatud uuringuandmete 
omanik keeldub esitamast teis(t)ele 
osaleja(te)le tõendit antud uuringute 
maksumuse kohta või uuringutulemusi 
endid, võib iga teine osaleja pöörduda 
agentuuri poole taotlusega andmete 
ühiseks kasutamiseks õiglase ja 
proportsionaalse tasu eest.

Or. it

Justification

L'emendamento mira ad introdurre il principio di condivisione obbligatoria dei dati senza 
che ciò comporti la moltiplicazione dei costi e degli esperimenti.

Emendamento collegato agli emendamenti all'art. 9 lettera a, par X e all'art. 23 par. 4.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 977
Artikli 28 lõige 3

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

3. Kui sellisele kokkuleppele ei jõuta, teeb 
agentuur otsuse määrata üks foorumil 
osaleja uuringu teostajaks. Uuringu 
teostanud osaleja teeb uuringu ja tõendi 
selle maksumuse kohta agentuurile 
kättesaadavaks. Agentuur võtab vastu 
otsuse teha teis(t)ele osaleja(te)le 
kättesaadavaks kas asjaomase uuringu 
kokkuvõtte või üksikasjaliku 
uuringuülevaate, olenevalt olukorrast, või 
uuringu tulemused, kui ta saab tõendi, et 
teine osaleja (teised osalejad) on 
uurimisandmete omanikule maksnud 
viimase poolt osutatud kulude võrdse osa.

Or. en

Justification

Paragraph 3 refers to paragraph 2, which deals with the situation where a relevant study 
involving tests on vertebrate animals is not available and where participants have to reach an 
agreement as to who is to carry it out on behalf of the other participants. Consequently 
neither the 'study as referred to in paragraph 2' of which the owner refuses to provide either 
proof of the cost or the study itself, nor a 'registration containing the summary or robust study 
summary', as included in the text proposed by the Commission, would be available.
Furthermore, in accordance with paragraph 1, if a 'registration containing the summary or 
robust study summary [ ] of the study has already been submitted by another registrant', then 
that information would be available in the database. Instead, provisions should be included in 
case no agreement as referred to in paragraph 2 can be reached, in order to ensure 
compliance with the obligation to share data from animal tests and to prevent duplicate 
testing. The changes proposed in the last sentence are conform Article 25, paragraph 5, as 
amended.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Muudatusettepanek 978
Artikli 28 lõige 3

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

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

Or. en

Justification

Establishes a mechanism for sharing in a fair way the original costs of tests in analogy with 
the corresponding modifications to Article 25.

Muudatusettepaneku esitaja: Chris Davies

Muudatusettepanek 979
Artikli 28 lõige 3 a (uus)

 3a. Kui teine osaleja (teised osalejad) ei 
maksa oma osa kuludest, ei saa nad oma 
ainet registreerida.

Or. en

Justification

Linked to the amendments to Recital 39a, Article 25 (5a) and Article 28 (1c) by the same 
author. In order to ensure compliance with the obligation to share data from animal tests and 
to prevent duplicate testing, the other participant(s) must not be allowed not to pay their 
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share of the cost and subsequently to carry out duplicate animal tests.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Mojca Drèar Murko

Muudatusettepanek 980
Artikkel 28 a (uus)

Artikkel 28 a
 1. Kui alla kümne tonni suurustes kogustes 

registreeritud ühel ainel on mitu 
registreerijat ning aine kohta nõutakse 
artikli 43 a kohaselt V lisas sätestatud 
täiendavat teavet, annab agentuur kõigile 
neile registreerijatele teada, kes on teised 
registreerijad. Registreerijatel on [kuus] 
kuud aega kokku leppida, kes nende kõigi 
nimel teabe koostab.
2. Kui kokkuleppele ei jõuta, määrab 
agentuur teabe koostamise eest vastutajaks 
ühe registreerija, kellel on kõige suurem 
kogemus teabe koostamisel.
3. Nõutava täiendava teabe koostamise 
kulud jagatakse võrdselt kõikide selle aine 
registreerijate vahel, kui ei ole teisiti kokku 
lepitud.

Or. en

Justification

In the case of substances for which there are multiple registrants, the cost of generating the 
further information should be shared equally among the registrants. The principle of ‘one 
substance one registration’ should be applied in order to further reduce the costs for low 
volume registrants and for SMEs in particular. The submission of one set of further 
information would also eliminate the need to agree on the interpretation of test information.

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

Muudatusettepanek 981
Artikli 29 lõige 1 (uus) 

-1. Aine puhasainena või valmistise või 
toote koostises turuleviimise eest vastutav 
isik – tootja, importija, tootmisahela 
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järgmise etapi kasutaja või turustaja –
esitab saaja nõudmisel olemasoleva teabe, 
mis on vajalik võimalike riskimeetmete 
kavandamiseks enne iga tellimust. See 
teave esitatakse tasuta kaheksa päeva 
jooksul pärast tootmisahela järgmise etapi 
kasutajale taotluse esitamist.

Or. fr

Justification

Aux termes de la proposition (articles 29 et 30), l’instrument principal de diffusion de 
l’information est la fiche de données de sécurité, toutefois celle-ci n’est pas toujours 
obligatoirement établie ni automatiquement diffusée (la distinction est fonction de la 
dangerosité des substances et préparations en cause).

De plus, la transmission de l’information pertinente s’effectuerait « au plus tard à la date de 
la première livraison ».

Une information minimale, préalable à toute commande et ceci quelle que soit la 
classification et/ou la concentration des substances, préparations et produits en cause, doit 
être diffusée gratuitement aux utilisateurs. Cette information préalable minimale doit leur 
permettre d’identifier et donc d’anticiper les éventuelles mesures de gestion des risques à 
mettre en œuvre.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis + Anja Weisgerber, 
Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 982
Artikli 29 lõige 1

1. Kui aine või valmistis vastab vastavalt 
direktiivile 67/548/EMÜ või 1999/45/EÜ 
ohtlikuks liigitamise kriteeriumitele, esitab 
selle aine või valmistise turule viimise eest 
vastutav isik, kelleks on tootja, importija, 
tootmisahela järgmise etapi kasutaja või 
turustaja, saajale, kelleks on aine või 
valmistise tootmisahela järgmise etapi 
kasutaja või turustaja, vastavalt Ia lisale 
koostatud ohutuskaardi.

1. Kui aine või valmistis vastab direktiiviga
67/548/EMÜ või 1999/45/EÜ kooskõlas
ohtlikuks liigitamise kriteeriumitele, esitab 
selle aine või valmistise turule viimise eest 
vastutav isik, kelleks on tootja, importija, 
tootmisahela järgmise etapi kasutaja või 
turustaja, saajale, kelleks on aine või 
valmistise tootmisahela järgmise etapi 
kasutaja või turustaja, vastavalt Ia lisale 
koostatud ohutuskaardi. Ohutuskaart peab 
sisaldama üldarusaadavat teavet aine 
ohutu kasutamise kohta, mis võimaldab 
tootmisahela järgmise etapi kasutajail aine 
ohutult kasutusele võtta ilma edasiste 
kulukate katseteta ja ilma oma 
riskijuhtimismeetmeid rakendamata.
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Or. de

Justification

Stoffe müssen für nachgeschaltete Anwender ohne großen Aufwand einsetzbar sein.
Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen sind oft nicht in der Lage, aufwendige Test 
oder Risikomanagementmaßnahmen eigenständig durchzuführen.

Muudatusettepaneku esitaja: Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 983
Artikli 29 lõige 1

1. Kui aine või valmistis vastab vastavalt 
direktiivile 67/548/EMÜ või 1999/45/EÜ 
ohtlikuks liigitamise kriteeriumitele, esitab 
selle aine või valmistise turule viimise eest 
vastutav isik, kelleks on tootja, importija, 
tootmisahela järgmise etapi kasutaja või 
turustaja, saajale, kelleks on aine või 
valmistise tootmisahela järgmise etapi 
kasutaja või turustaja, vastavalt Ia lisale 
koostatud ohutuskaardi.

1. Kui aine või valmistis vastab direktiiviga
67/548/EMÜ või 1999/45/EÜ kooskõlas
ohtlikuks liigitamise kriteeriumitele või 
vastab artikli 54 punktides a–e osutatud 
kriteeriumitele või on kindlaks määratud 
artikli 54 punkti f kohaselt, esitab selle aine 
või valmistise turule viimise eest vastutav 
isik, kelleks on tootja, importija, 
tootmisahela järgmise etapi kasutaja või 
turustaja, saajale, kelleks on aine või 
valmistise tootmisahela järgmise etapi 
kasutaja või turustaja, vastavalt Ia lisale 
koostatud ohutuskaardi.

Or. en

Justification

With the help of Safety Data Sheets information about a substance shall be passed on in the 
supply chain according to the requirements of REACH. The scope of substances that require 
a safety data sheet needs to be expanded to include substances of very high concern that are 
mentioned in Article 54 on authorisation.

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

Muudatusettepanek 984
Artikli 29 lõige 1

1. Kui aine või valmistis vastab vastavalt 
direktiivile 67/548/EMÜ või 1999/45/EÜ 
ohtlikuks liigitamise kriteeriumitele, esitab 

1. (kustutatud) Aine või valmistise turule 
viimise eest vastutav isik, kelleks on tootja, 
importija, tootmisahela järgmise etapi 
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selle aine või valmistise turule viimise eest 
vastutav isik, kelleks on tootja, importija, 
tootmisahela järgmise etapi kasutaja või 
turustaja, saajale, kelleks on aine või 
valmistise tootmisahela järgmise etapi 
kasutaja või turustaja, vastavalt Ia lisale 
koostatud ohutuskaardi.

kasutaja või turustaja, esitab saajale, kelleks 
on aine või valmistise tootmisahela järgmise 
etapi kasutaja või turustaja, vastavalt Ia 
lisale koostatud ohutuskaardi.

Or. de

Justification

Ein Sicherheitsdatenblatt ist für alle Stoffe/Zubereitungen verpflichtend einzuführen, da das 
Sicherheitsdatenblatt als Information entlang der Kette weitergegeben wird. Es soll auch die 
Angaben zu den zugeordneten Verwendungs- und Expositionskategorien der 
bestimmungsgemäßen Verwendungen enthalten. Dies ist erforderlich, damit der 
nachgeschaltete Anwender nach Artikel 34 beurteilen kann, ob seine Verwendung von der 
Registrierung bzw. der Vorregistrierung erfasst ist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Liam Aylward + Avril Doyle

Muudatusettepanek 985
Artikli 29 lõige 1 a (uus)

1 a.  Ringlussevõtu protsessis formuleeritud 
valmististe tarnija vabastatakse kohustusest 
anda saajale käesoleva määruse I lisas 
sätestatud ohutuskaart. Selle asemel 
antakse vajaduse või nõudmise korral 
lihtsustatud “ohutuskaart – ringlussevõtt” 
(SDS-R).
SDS-Ri võib koostada, kasutades 
ringlussevõtu protsessis tehtud täienduste 
üldandmeid. SDS-Ri jaoks üldandmete 
koostamisel peavad ringlussevõtjad täitma 
standardis prEN 249538 sätestatud 
ringlussevõetud plastide jälgitavuse 
nõudeid.

Or. en

Justification

The text of the REACH Regulations infers that where there is no SDS for input material to a 
process, then writing a SDS for the resulting preparation will have to be done on the basis of 
testing, a Chemical Safety Assessment (CSA) and a Chemical Safety Report (CSR).  Recyclers 
taking in waste will not receive a SDS with their input material and accordingly would need 
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to test their preparations to be able to write a SDS; probably for each batch of material if 
there are significant batch-to-batch variations.  The cost of such testing would exceed the 
value of the material by a factor of about ten, rendering plastics recycling uneconomic.  The 
resulting decline in plastics recycling would be counter to the intention of the various 
material recycling directives (Packaging, ELV WEEE etc.). (Aylward + Doyle)

To avoid this situation, and to ensure that plastics recyclers can produce SDSs at reasonable 
cost, an amendment is proposed, which would permit recyclers to use generic information for 
incoming waste material when compiling a SDS.  This would avoid the need for costly testing 
and assessment on preparations comprising substances which have already been tested and 
registered and would ensure that recyclers can comply with the spirit of the Regulation.  The 
use of generic information should also be reinforced by following the draft standard on 
traceability for recycled plastics being developed by CEN TC249 WG11. (Aylward)

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, Sergio Berlato

Muudatusettepanek 986
Artikli 29 lõike 2 teine lõige

Kui ohutuskaart koostatakse valmistise 
jaoks, võib turustusahelas osaleja teostada 
valmistise kemikaali ohutushinnangu 
vastavalt Ib lisale. Sellisel juhul piisab 
sellest, kui ohutuskaardil sisalduv teave 
vastab valmistise jaoks koostatud 
kemikaaliohutuse aruandele, mitte iga 
valmistise koostisesse kuuluva üksiku aine 
jaoks koostatud kemikaaliohutuse 
aruandele.

kustutatud

Or. it

Justification

Si ritiene troppo onerosa la compilazione della valutazione della sicurezza chimica di un 
preparato, sia in termini di risorse tecniche che economiche. Il fatto poi che ci sia la 
possibilità di richiedere o meno la valutazione, può creare notevoli disparità tra i formulatori 
con notevoli ripercussioni sulla competitività. Il presente emendamento è collegato agli altri 
emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo IV: Informazione nella catena 
d'approvvigionamento. (Vernola & others)

La compilazione della valutazione della sicurezza chimica di un preparato può essere troppo 
onerosa sia in termini di risorse tecniche che economiche. Per favorire una corretta 
competitività deve poi essere eliminata ogni discrezionalità sulla possibilità di richiedere o 
meno la valutazione. (Foglietta & others)
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 987
Artikli 29 lõiked 3 ja 4

3. Kui valmistis ei vasta ohtlikuks 
liigitamise kriteeriumidele direktiivi 
1999/45/EÜ artiklite 5, 6 ja 7 kohaselt, kuid 
selle koostisesse kuulub mittegaasiliste 
valmististe puhul kontsentratsiooniga 
vähemalt 1% massist ja gaasiliste 
valmististe puhul kontsentratsiooniga 
vähemalt 0,2% mahust vähemalt üks 
tervise- või keskkonnaohtlik aine või üks 
aine, mille suhtes on kehtestatud ühenduse 
töökeskkonna ohtlike ainete piirnormid, 
siis esitab nimetatud valmistise 
turuleviimise eest vastutav isik, kas tootja, 
importija, tarneahela järgmise etapi 
kasutaja või turustaja, tarneahela järgmise 
etapi kasutaja taotluse korral vastavalt Ia 
lisa punktile 4 koostatud ohutuskaardi.
4. Ohutuskaarti ei ole vaja esitada juhul, 
kui elanikkonnale pakutavad või müüdavad 
ohtlikud ained või valmistised on 
varustatud piisava teabega, mille alusel on 
kasutajatel võimalik rakendada 
asjakohaseid meetmeid tervise, ohutuse ja 
keskkonna kaitseks, välja arvatud juhul, 
kui tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
taotleb ohutuskaardi esitamist.

kustutatud

3. Kui valmistis ei vasta ohtlikuks 
liigitamise kriteeriumidele direktiivi 
1999/45/EÜ artiklite 5, 6 ja 7 kohaselt, kuid 
selle koostisesse kuulub mittegaasiliste 
valmististe puhul kontsentratsiooniga 
vähemalt 1% massist ja gaasiliste 
valmististe puhul kontsentratsiooniga 
vähemalt 0,2% mahust vähemalt üks 
tervise- või keskkonnaohtlik aine või üks 
aine, mille suhtes on kehtestatud ühenduse 
töökeskkonna ohtlike ainete piirnormid, 
siis esitab nimetatud valmistise 
turuleviimise eest vastutav isik, kas tootja, 
importija, tarneahela järgmise etapi 
kasutaja või turustaja, tarneahela järgmise 

kustutatud
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etapi kasutaja taotluse korral vastavalt Ia 
lisa punktile 4 koostatud ohutuskaardi.
4. Ohutuskaarti ei ole vaja esitada juhul, 
kui elanikkonnale pakutavad või müüdavad 
ohtlikud ained või valmistised on 
varustatud piisava teabega, mille alusel on 
kasutajatel võimalik rakendada 
asjakohaseid meetmeid tervise, ohutuse ja 
keskkonna kaitseks, välja arvatud juhul, 
kui tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
taotleb ohutuskaardi esitamist.

Or. de

Justification

See justification to amendment to article 29(1) by the same authors.

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

Muudatusettepanek 988
Artikli 29 lõike 6 punkt 16

16. muu teave. 16. muu teave, eelkõige:
- registreerimis- või 

eelregistreerimisnumber,
- teave õige kasutuse kohta, 

sealhulgas Iaa lisas määratletud 
asjakohased kasutus- ja 
kokkupuutekategooriad.

Or. de

Justification

See justification to amendment to article 29(1) by the same authors.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Holger Krahmer

Muudatusettepanek 989
Artikli 29 lõike 6 lõik 2

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

Kui teostatakse kemikaaliohutuse hinnang, 
tuleb asjakohased kokkupuutestsenaariumid 
lisada kokkupuutekategooriatele. Selle 
teabe alusel peavad tootmisahela järgmise 
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etapi kasutajad suutma ainet vastavates 
kokkupuutekategooriates ohutult kasutada 
ilma edasiste kulukate katseteta ja ilma 
oma riskijuhtimismeetmeid rakendamata.

Or. de

Justification

Folgeantrag zu Antrag zu Art. 29 Abs. 1 und zu Änderungsantrag zu Artikel 3, Nr 13a (neu).

Muudatusettepaneku esitaja(d):Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut 
Kuhne, Mechtild Rothe

Muudatusettepanek 990
Artikli 29 lõike 6 lõik 2

Kui teostatakse kemikaaliohutuse hinnang, 
esitatakse asjakohased 
kokkupuutestsenaariumid ohutuskaardi 
lisana.

Kui teostatakse kemikaaliohutuse hinnang, 
esitatakse asjakohased kasutus- ja 
kokkupuutekategooriad, sealhulgas 
kokkupuutestsenaariumide kirjeldus, 
ohutuskaardi lisana ja/või muudetakse need 
elektrooniliselt kättesaadavaks.

Or. de

Justification

Verwendungs- und Expositionskategorien sind das Hauptinstrument für einen strukturierten 
Informationstransfer der Risikomanagementmaßnahmen, der Expositionszielwerte (z.B. 
DNEL, PNEC) und der Verwendungsbedingungen entlang der Wertschöpfungskette. Sie 
unterstützen die Handelnden in der Wertschöpfungskette und bei der Erstellung eines 
Sicherheitsdatenblattes für den folgenden Akteur in der Wertschöpfungskette.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 991
Artikli 29 lõike 6 lõik 2

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

Kui teostatakse kemikaaliohutuse hinnang, 
tuleb asjakohaseid kokkupuutekategooriaid 
või -stsenaariume kirjeldada ohutuskaardi 
vastavates jagudes.
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Or. en

Justification

The Annex to be attached to the SDS describing the exposure scenarios in the cases where a 
CSA is carried out is not necessary.  A SDS should remain easily accessible and 
understandable to downstream users. The concept of adding annexes to the SDS should be 
avoided. There is no need to describe the exposure scenario in an annex since:

- The identified use covered by the SDS is mentioned in it (section 1-2);

- Exposure scenarios should be generic and made available to all: it cannot be conceivable 
that for a given use, the same exposure scenario is not applied to all substances fit for that 
use by their respective suppliers. Conversely, also for a given use , the same exposure 
scenario should be used for all downstream users;

- A description of the risk management measures recommended by the supplier for each 
exposure scenario should be specified in the core text of the SDS (mainly in sections 7 and 8).

- Furthermore, the SDS should remain in line with GHS requirements.

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

Muudatusettepanek 992
Artikli 29 lõike 6 lõik 2

Kui teostatakse kemikaaliohutuse hinnang, 
esitatakse asjakohased 
kokkupuutestsenaariumid ohutuskaardi 
lisana.

Kui teostatakse kemikaaliohutuse hinnang, 
tuleb asjakohaseid kokkupuutestsenaariume
kirjeldada ohutuskaardi vastavates jagudes.

Or. it

Justification

L’Allegato da accludere all SDS che descrive gli scenari d’esposizione nei casi in cui viene 
effettuato un CSA non è necessario. Un  SDS dovrebbe restare facilmente accessibile e 
comprensibile per gli utenti a valle. Non è necessario descrivere lo scenario l’esposizione in 
un allegato, visto che, fra l'altro:
- gli scenari d’esposizione dovrebbero essere generici ed utilizzabili da tutti: non può essere 
concepibile che per un determinato uso lo stesso scenario d’esposizione non venga applicato 
a tutte le sostanze rese idonee per quell’uso dai rispettivi fornitori. Contrariamente a ciò, 
anche per un determinato uso, lo stesso scenario d’esposizione dovrebbe essere utilizzato per 
tutti gli utenti a valle;
- il SDS dovrebbe restare in linea con i requisiti GHS.
Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti 
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nel Titolo IV: Informazione nella catena d'approvvigionamento.

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

Muudatusettepanek 993
Artikli 29 lõike 6 viimane lõik

Kui teostatakse kemikaaliohutuse hinnang, 
esitatakse asjakohased 
kokkupuutestsenaariumid ohutuskaardi 
lisana.

Kui teostatakse kemikaaliohutuse hinnang, 
esitatakse asjakohased ohutuskaardi lisana.

Or. de

Justification

See justification to amendment to article 29(1) by the same authors.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Holger Krahmer

Muudatusettepanek 994
Artikli 29 lõige 7

7. Määratletud kasutuste puhul kasutab 
tootmisahela järgmise etapi kasutaja talle 
esitatud ohutuskaardi asjakohast teavet.

7. Määratletud kokkupuutekategooriate
puhul kasutab tootmisahela järgmise etapi 
kasutaja talle esitatud ohutuskaardi 
asjakohast teavet.

Or. de

Justification

Siehe Begründung zu Änderungsantrag zu Artikel 3, Nr 13a (neu).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Frédérique Ries

Muudatusettepanek 995
Artikli 29 lõige 8

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

8. Ohutuskaart esitatakse paberil või 
elektrooniliselt tasuta hiljemalt aine esimese 
tarne ajal, mis järgneb käesoleva määruse 
jõustumisele. Tarnijad ajakohastavad 
ohutuskaarti viivitamata järgmistel juhtudel:
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a) niipea kui muutuvad kättesaadavaks uued 
andmed, mis võivad olla vajalikud 
asjakohaste riskijuhtimismeetmete 
määratlemiseks ja rakendamiseks;

a) niipea kui muutuvad kättesaadavaks uued 
andmed, mis võivad mõjutada 
riskijuhtimismeetmeid;

b) pärast aine registrisse kandmist;
c) pärast loa andmist või andmisest 
keeldumist;

c) pärast loa andmist või andmisest 
keeldumist;

d) pärast piirangu rakendamist. d) pärast piirangu rakendamist.

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

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

Or. en

Justification

It is worth making it an explicit requirement that the safety data sheet be provided free of 
charge, to provide consistency with the existing safety data sheet Directive.

The Commission’s wording in paragraph 8(a) might lead to safety data sheets being 
continually updated with new data, no matter how trivial.  The revised wording makes it clear 
that only new data which may require a change in existing risk management controls should 
be transmitted.

Paragraph 29(8)b is unnecessarily bureaucratic and should be deleted.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Dorette Corbey

Muudatusettepanek 996
Artikli 29 lõige 8 a (uus)

8 a. Ringlussevõtu protsessis formuleeritud 
valmististe tarnija vabastatakse kohustusest 
anda saajale käesoleva määruse I lisas 
sätestatud ohutuskaart. Selle asemel 
antakse vajaduse või nõudmise korral 
muudetud toimiv “ohutuskaart –
ringlussevõtt”.

Or. en

Justification

REACH could have an unintended negative impact on plastics recyling. This amendment aims 
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to resolve this.

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

Muudatusettepanek 997
Artikli 29 lõige 8 a (uus)

8 a. Komisjon korraldab tehniliste suuniste 
väljatöötamise, mis sätestavad 
ohutuskaartide miinimumnõuded, 
tagamaks selge ja piisava andmete 
esitamise optimaalseks kasutamiseks 
kõigile turustusahelas tegutsejaile.

Or. en

Justification

Safety data sheets (SDS) can be a good tool to communicate information up and down the 
supply chain for both substances and preparations. However, SDS will achieve their purpose 
only if they are completed adequately.  Thus, the Commission should develop technical 
guidance that provide minimum requirements on the completion of SDS.

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

Muudatusettepanek 998
Artikkel 30

Käesolev artikkel kustutatakse

Or. en

Justification

Folgeänderung zu Änderungsantrag  zu Artikel 29.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Dorette Corbey

Muudatusettepanek 999
Artikli 30 pealkiri

Kohustus edastada teavet turustusahelas 
allapoole ainete ja valmististe kohta, mille 
puhul ohutuskaarti ei nõuta

Kohustus edastada teavet turustusahelas 
allapoole ainete, valmististe ja toodete 
kohta, mille puhul ohutuskaarti ei nõuta
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Or. en

Justification

There is no communication information available for substances in articles even when the 
substance is authorised to be used in an article. This is especially necessary for construction 
work where many types of articles are used it is only communications available on authorised 
substances.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Frédérique Ries

Muudatusettepanek 1000
Artikli 30 lõige 1

1. Kõik puhasainena või valmistise koostisse 
kuuluva aine turustusahelas tegutsejad, kes 
ei pea esitama ohutuskaarti vastavalt artiklile 
29, edastavad turustusahelas neist vahetult 
allpool olevale kasutajale või turustajale 
järgmise teabe:

1. Kõik puhasainena või valmistise koostisse 
kuuluva aine turustusahelas tegutsejad, kes 
ei pea esitama ohutuskaarti vastavalt artiklile 
29, edastavad turustusahelas neist vahetult 
allpool olevale kasutajale või turustajale 
tasuta järgmise teabe:

a) artikli 18 lõikes 1 nimetatud 
registreerimisnumber 
(registreerimisnumbrid), kui see (need) on 
olemas;

a) artikli 18 lõikes 1 nimetatud 
registreerimisnumber 
(registreerimisnumbrid), kui see (need) on 
olemas, kõikide ainete puhul, mille kohta 
esitatakse andmed artikli 30 lõike 1 
punktide a, b või c alusel;

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

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

c) üksikasjad VIII jaotise alusel kehtestatud 
piirangute kohta;

c) üksikasjad VIII jaotise alusel kehtestatud 
piirangute kohta;

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

d) kättesaadavaks muutub muu kättesaadav 
ja asjakohane teave aine kohta, mis võib 
mõjutada riskijuhtimismeetmeid.

Or. en

Justification

This amendment removes the overly bureaucratic requirement to provide merely the
registration number for a substance that does not require a safety data sheet, while ensuring 
that any available registration number(s) will accompany the provision of information about 
authorisations and restrictions or information that may affect existing risk management 
measures (as covered by new Article 30(1)a, b and c). This is in line with amendments to 
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Article 29(8) by the same authors.

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

Muudatusettepanek 1001
Artikli 30 lõike 1 sissejuhatav osa

Kõik puhasainena või valmistise koostisse 
kuuluva aine turustusahelas tegutsejad, kes 
ei pea esitama ohutuskaarti vastavalt artiklile 
29, edastavad turustusahelas neist vahetult 
allpool olevale kasutajale või turustajale 
järgmise teabe:

Kõik puhasainena või valmistise koostisse 
kuuluva aine turustusahelas tegutsejad või 
turustajad, kes ei pea esitama ohutuskaarti 
vastavalt artiklile 29, edastavad 
turustusahelas neist vahetult allpool olevale 
kasutajale või turustajale järgmise teabe:

Or. en

Justification

The purpose of providing information down the supply chain is to help users of substances 
and preparations put in place appropriate risk management measures. Disclosure of 
registration numbers provides confidential information on preparation composition as well as 
suppliers and provides no added benefit as this article relates only to non-dangerous 
substances.

Muudatusettepaneku esitaja(d):John Bowis, Ria Oomen-Ruijten + Marcello Vernola, Amalia 
Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De 

Michelis, Miroslav Mikolášik + Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 1002
Artikli 30 lõike 1 punkt a

a) artikli 18 lõikes 1 nimetatud 
registreerimisnumber 
(registreerimisnumbrid), kui see (need) on 
olemas;

kustutatud

Or. en

Justification

The purpose of providing information down the supply chain is to help users of substances 
and preparations put in place appropriate risk management measures. Disclosure of 
registration numbers provides confidential information on preparation composition as well as 
suppliers and provides no added benefit as this article relates only to non-dangerous 
substances. (Bowis & others)
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E’ incoerente che per le sostanze non classificate i numeri di registrazione debbano essere 
elencati nel SDS, laddove ciò sembra non essere richiesto per le sostanze classificate. Ciò 
potrebbe rappresentare una delicata questione di confidentialità di dati, per es. per i 
preparati. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli 
contenuti nel Titolo IV: Informazione nella catena d'approvvigionamento. (Vernola & others)

Die Verpflichtung zur Weitergabe der Registriernummer/n (Artikel 30 Absatz 1a) ist ersatzlos 
zu streichen. Damit können Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse ohne Abstriche am 
Gesundheits- und Umweltschutz besser geschützt werden. (Weisgerber & others)

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

Muudatusettepanek 1003
Artikli 30 lõike 1 punkt d

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

kustutatud

Or. fr

Justification

Amendement de cohérence avec l'amendement à l'article 29, paragraphe -1 (nouveau)

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

Muudatusettepanek 1004
Artikli 30 lõike 1 punkt d</

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

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

Or. de

Justification

Die Verpflichtung zur Weitergabe der Registriernummer/n (Artikel 30 Absatz 1a) ist ersatzlos 
zu streichen. Damit können Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse ohne Abstriche am 
Gesundheits- und Umweltschutz besser geschützt werden.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 1005
Artikli 30 lõike 2 sissejuhatav osa

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

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

Or. en

Justification

Permit new information transfer technology.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 1006
Artikli 30 lõike 2 sissejuhatav osa

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

(See muudatus ei mõjuta ingliskeelset 
versiooni.)

Or. it

Justification

Emendamento linguistico che corregge un errore materiale nella versione italiana della 
proposta della Commissione.

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

Muudatusettepanek 1007
Artikli 30 lõike 2 punktid b, c ja d
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b) pärast aine registrisse kandmist; b) juhul kui aine on registrisse kantud;
c) pärast loa andmist või andmisest 
keeldumist;

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

d) pärast piirangu rakendamist. d) juhul kui on rakendatud piirangut.

Or. it

Justification

Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti 
nel Titolo IV: Informazione nella catena d'approvvigionamento.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Mary Honeyball + Chris Davies, Frédérique Ries

Muudatusettepanek 1008
Artikkel 30 a (uus)

Artikkel 30 a
Kohustus edastada teave toodetes 
sisalduvate ainete kohta turustusahelas 
allapoole
1. Ainete ja valmististe turustusahelas 
tegutseja, kes lisab tootele artikli 54 
punktides a–e osutatud kriteeriumidele 
vastava või artikli 54 punkti f kohaselt 
kindlaksmääratud aine, esitab selle teabe 
koos ohutuskaardiga professionaalsetele 
klientidele, kui klient seda teavet nõuab.

2. Toote tootja või importija esitab tarbija 
nõudmisel teabe aine sisalduse kohta, kui 
aine vastab artikli 54 kohaselt lubatud 
kriteeriumidele.

Or. en

Justification

In order to manage the supply chain for consumer articles it is necessary that there is a right 
to request information on the substances of very high concern that enters articles. For the 
flow of information, it is further necessary to ensure that the consumers can access 
information on the potential presence of high-risk authorised chemicals in consumer articles.
The provision works in parallel with Article 6 and shall come into force at the same time as 
Article 6.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 1009
Artikkel 30 a (uus)

Artikkel 30 a
Kohustus edastada teave toodetes 
sisalduvate ainete ja valmististe kohta 
turustusahelas allapoole
Kõik turustusahelas tegutsejad esitavad 
turustusahela vahetult järgmise etapi 
kasutajale teavet, kui toode sisaldab ainet, 
mis üksi või valmistise koostises vastab 
artikli 54 punktides a–e osutatud 
kriteeriumidele või on kindlaks määratud 
artikli 54 punkti f kohaselt.

Or. en

Justification

Actors in the supply chain need to be alerted to the fact that a substance of very high concern 
has been incorporated into the article they have acquired. This will enable actors to make 
informed environmental choices. Sufficient product information is essential in all parts of the 
supply chain as experience shows that substances may be released when articles are used or 
processed and when they become waste. Examples include azo-dyes in textiles, flame 
retardants and phthalates in plastics and mercury in batteries. REACH must be amended so 
that information is passed on also for articles.

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

Muudatusettepanek 1010
Artikkel 30 a (uus)

 Artikkel 30 a
Kohustus esitada teavet eriti probleemsete 

ainete sisaldumise kohta toodetes
Kõik toodete tootjad, importijad ja 
turustajad peavad esitama kõikidele 
tootmisahela järgmise etapi kasutajatele 
teavet kõikide ainete sisaldumise kohta, mis 
vastavad järgmistele tingimustele:
a) agentuur on aine liigitanud artiklis 54 
kehtestatud kriteeriumidele vastavaks;
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b) ainete sisaldus tootes ületab toote 
homogeenses osas 0,1%.
Kõik turustusahelas tegutsejad peavad selle 
teabe esitama neid kaupu saavatele 
klientidele seni, kuni punktis b sätestatud 
tingimused on täidetud.

Or. fr

Justification

La proposition actuelle ne prévoit pas d’information aux utilisateurs sur la présence de 
substances chimiques dans les produits. Ces informations sont nécessaires afin de garantir la 
crédibilité des utilisateurs en aval envers leurs clients et de respecter les obligations prévues 
dans d'autres législations.

En outre, les utilisateurs peuvent être affectés immédiatement, particulièrement pendant des 
travaux de réparation, de maintenance et de recyclage, par des substances toxiques 
provenant des produits. Cet amendement est également bénéfique pour les PME étant donné 
les difficultés spécifiques qu’elles éprouvent à obtenir des informations de la part des 
fournisseurs par rapport aux grandes entreprises.

Actuellement, de plus en plus de matériaux de construction sont recyclés et réutilisés dans des 
ouvrages de construction, ce qui représente une contribution importante au développement 
durable. Toutefois, le matériau recyclé peut contenir des substances extrêmement 
préoccupantes et les entreprises de construction doivent pouvoir obtenir des informations à 
ce sujet. Ni la directive IPPC (96/61/CE) ni la directive sur les produits de construction 
(89/10/CEE) ne garantissent une utilisation sûre de substances chimiques dangereuses ou ne 
fournissent suffisamment d’informations aux utilisateurs.

La limite de concentration proposée de 0,1 % est conforme aux limites de classification dans 
la directive existante sur la classification des préparations dangereuses (1999/45/CEE).

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

Muudatusettepanek 1011
Artikkel 30 b (uus)

 Artikkel 30 b
Kohustus esitada teavet probleemsete ainete 

sisaldumise kohta toodetes
Kõik toodete tootjad, importijad ja 
turustajad peavad esitama teavet toodetes 
sisalduva aine kohta, mis vastab direktiivi 
67/548 alusel sätestatud ohtlike ainete 
liigitamiskriteeriumidele, kui aine sisaldus 



PE 357.820v01-00 86/111 AM\565932ET.doc
Freelance-tõlge

ET

toote homogeenses osas on vähemalt 0,1% 
ja kui klient seda teavet konkreetselt nõuab. 
Toote tarnija teavitab klienti kirjalikult 
kaheksa päeva jooksul.

Or. fr

Justification

Amendement de cohérence avec l'amendement à l'article 30 bis (nouveau).

Afin de garantir la souplesse du dispositif REACH, la transmission d’informations sur la 
présence de substances dangereuses ne doit pas avoir un caractère automatique mais 
intervenir sur demande des clients.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Liam Aylward + Avril Doyle

Muudatusettepanek 1012
Artikli 31 sissejuhatav osa

Kõik aine või valmistise turustusahelas 
tegutsejad edastavad turustusahelas neist 
vahetult ülevalpool olevale kasutajale või 
turustajale:

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

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja(d):Holger Krahmer

Muudatusettepanek 1013
Artikli 31 lõike 1 punktid a ja b

a) uue teabe ohtlike omaduste kohta, 
hoolimata asjaomastest kasutusviisidest;

b) muu teabe, mis võib seada kahtluse alla 
esitatud ohutuskaardil määratletud 

a) uue teabe ohtlike omaduste kohta, 
hoolimata asjaomastest 
kokkupuutekategooriatest;

b) muu teabe, mis võib seada kahtluse alla 
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riskijuhtimismeetmed, ning mis edastatakse 
ainult määratletud kasutuste puhul.

esitatud ohutuskaardil määratletud 
riskijuhtimismeetmed, ning mis edastatakse 
ainult määratletud kokkupuutekategooriate
puhul.

a) uue teabe ohtlike omaduste kohta, 
hoolimata asjaomastest kasutusviisidest;

b) muu teabe, mis võib seada kahtluse alla 
esitatud ohutuskaardil määratletud 
riskijuhtimismeetmed, ning mis edastatakse 
ainult määratletud kasutuste puhul.

a) uue teabe ohtlike omaduste kohta, 
hoolimata asjaomastest 
kokkupuutekategooriatest;

b) muu teabe, mis võib seada kahtluse alla 
esitatud ohutuskaardil määratletud 
riskijuhtimismeetmed ning mis edastatakse 
ainult määratletud kokkupuutekategooriate
puhul.

Or. de

Justification

Siehe Begründung zu Änderungsantrag X zu Artikel 3, Nr 13a (neu).

Muudatusettepaneku esitaja(d):Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 1014
Artikkel 31 a (uus)

Artikkel 31 a
Kõik tootmisahela järgmise etapi kasutajad, 
kes osalesid ohutusandmete koostamisel, 
edastavad teabe kõikidele saajatele, välja 
arvatud üksiktarbijaile. Tarbijad võivad 
sellist teavet saada oma ühendustelt ja 
institutsioonilistelt organisatsioonidelt. 
Tootjad vastavad vajalike andmete 
esitamiseks hiljemalt 15 päeva jooksul.

Or. el

Justification

Απαραίτητο για την ορθή πληροφόρηση χωρίς να δημιουργεί επιπλέον φόρτο από την πληθώρα 
των καταναλωτών και ενδυναμώνει το ρόλο των οργανώσεων. Είναι πιο άμεσο και κατανοητό 
από το υπάρχον.
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Muudatusettepaneku esitaja(d):Mary Honeyball + Karin Scheele + Anne Ferreira, Marie-
Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 1015
Artikkel 31 a (uus)

Artikkel 31 a
Kohustus esitada teavet toodetes sisalduvate 
ainete kohta

Tootmisahela järgmise etapi kasutajad, kes 
lisavad tootesse ainet või valmistist, millele 
on kehtestatud ohutuskaart, ning kes seda 
toodet seejärel käitlevad või täiendavalt 
töötlevad, annavad toote või selle saaduse 
kõikidele saajatele ohutuskaardi. Tarbija ei 
ole saaja.

Tarbijail on õigus nõuda tootjalt või 
importijalt teavet tema poolt toodetud või 
imporditud tootes sisalduvate ainete kohta. 
Tootja või importija vastab 15 tööpäeva 
jooksul.

Or. en

Justification

Producers of articles, retailers and consumers should be able to find out whether specific 
substances are present in the final article and look for safer alternatives if necessary. A time 
limit of fifteen days is set by reference to the standard response time in Regulation 1049/2001, 
which provides for access to documents of the Community institutions.

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

Muudatusettepanek 1016
Artikkel 31 a (uus)

Artikkel 31 a
Kohustus esitada teavet toodetes sisalduvate 
ainete kohta
Tootmisahela järgmise etapi kasutajad, kes 
lisavad tootesse ainet või valmistist, millele 
on kehtestatud ohutuskaart, ning kes seda 
toodet seejärel käitlevad või täiendavalt 
töötlevad, annavad toote või selle saaduse 
kõikidele saajatele ohutuskaardi. Avalikkus 
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ei ole saaja.
Avalikkusel on õigus nõuda tootjalt või 
importijalt teavet tema poolt toodetud või 
imporditud tootes sisalduvate ainete kohta. 
Tootja või importija vastab 15 tööpäeva 
jooksul.

Or. en

Justification

Producers of articles, retailers and the public should be able to find out whether specific 
substances are present in the final article and look for safer alternatives if necessary. A time 
limit of fifteen days is set by reference to the standard response time in Regulation 1049/2001, 
which provides for access to documents of the Community institutions.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Lena Ek

Muudatusettepanek 1017
Artikkel 31 a (uus)

Artikkel 31 a
Kohustus esitada teavet toodetes sisalduvate 
ainete kohta
1. Ainete ja valmististe turustusahelas 
tegutseja, kes lisab tootesse artikli 54 
punktide a–f määratlusega hõlmatud ainet, 
teavitab sellest asjaolust kõiki tootmisahela 
järgmise etapi kasutajaid ja turustajaid.
2. Tarbija nõudmisel esitab toote turustaja 
teavet tootes sisalduva aine kohta, mis on 
hõlmatud artikli 54 punktide a–f 
määratlusega.

Or. en

Justification

The supply chain information flow from the producer to the downstream users demanded by 
REACH stops when a chemical enters an article. This amendment ensures that actors further 
down the supply chain for articles receive information on the presence of hazardous 
chemicals in these articles. This information is further necessary for producers/users of 
articles in order to comply with other EC legislation (e.g. product safety directive, toys 
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directive), to avoid using hazardous chemicals and, more importantly, to provide such 
information to consumers.

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

Muudatusettepanek 1018
Artikli 32 pealkiri

Töötajate juurdepääs ohutuskaardi teabele Töötajate juurdepääs ohutusteabele

Or. it

Justification

Non tutte le informazioni contenute nella SDS possono essere accessibili. Il presente 
emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo 
IV: Informazione nella catena d'approvvigionamento.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 1019
Artikkel 33

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

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

Or. de
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Justification

Die Pflicht sämtliche REACH-Informationen zehn Jahre nach der letzten Herstellung, 
Einfuhr, Lieferung und Verwendung eines Stoffes aufheben zu müssen, stellt für kleine und 
mittlere Unternehmen eine erhebliche bürokratische Hürde da. Die Frist sollte  deshalb auf 
fünf Jahre abgesenkt werden.

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

Muudatusettepanek 1020
Artikli 34 pealkiri, lõiked 1 ja 1 a (uus)

Tootmisahela järgmise etapi kasutajate 
kemikaaliohutuse hinnangud ning riski 
vähendamise meetmete rakendamise ja 

soovitamise kohustus

Tootmisahela järgmise etapi kasutajate 
hinnangud ning riski vähendamise 

meetmete rakendamise ja soovitamise 
kohustus

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

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

1a. Enne aine kasutamist peab 
tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
kindlaks tegema, kas temapoolne kasutus 
vastab registreerimisel hinnatud või artikli 
26a lõigete 3–5 kohaselt ainenimekirja 
kantud kasutus- ja 
kokkupuutekategooriale.

Or. de

Justification

Der nachgeschaltete Anwender muss sich vergewissern, ob sich seine Verwendung einer 
registrierten bzw. vorregistrierten Verwendungs- und Expositionskategorie zuordnen lässt.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 1021
Artikli 34 lõige 1

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

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

Or. en

Justification

Without having the possibility to report directly to the agency, downstream users' right for 
data protection would be seriously jeopardised. Otherwise the data would be available to the 
supplier without the chance to control how this information is used.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 1022
Artikli 34 lõige 2

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

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

Seda lõiget ei kohaldata toetamata 
kasutustele.

Or. en

Justification

There should be no obligation for a supplier to support all the uses identified by a 
downstream user and to prepare exposure scenarios for uses he does not support.

Paragraph 2 should not conflict with Heading 16 of the safety data sheet (also part of the 
GHS SDS)

Muudatusettepaneku esitaja(d):Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 1023
Artikli 34 lõige 2

2. Igal tootmisahela järgmise etapi kasutajal 
on õigus kirjalikult teavitada teda ainega 
varustavat tootjat, importijat või 
tootmisahela järgmise etapi kasutajat 

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

kasutusest, eesmärgiga muuta see 
määratletud kasutuseks. Seda tehes esitab 
tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
piisavalt teavet, et tarnijal oleks võimalik 
esitada kemikaaliohutuse hinnangus vastava 
kasutuse jaoks kokkupuutestsenaarium.

Kooskõlas artikli 3 lõikega 26 võib tootja, 
importija või tootmisahela järgmise etapi 
kasutaja keelduda kokkupuutestsenaariumi 
esitamisest. 

Or. en

Justification

The amendment clarifies that the suppliers are only exceptionally allowed to refuse to provide 
a down-stream user with the necessary exposure scenario for a use. This clarification has 
particular value for SMEs as it gives legal certainty and makes cost more calculable.
Amendment to be seen in connection with amended  Article 3, paragraph 26.

Muudatusettepaneku esitaja: Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 1024
Artikli 34 lõige 2

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

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

Seda lõiget ei kohaldata loata kasutustele.

Or. fr

Justification

Un fournisseur ne devrait pas être obligé d’approuver toutes les utilisations identifiées par un 
utilisateur en aval et d’établir des scénarios d’exposition pour des utilisations qu’il 
n’approuve pas.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Muudatusettepanek 1025
Artikli 34 lõige 2

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

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

Seda lõiget ei kohaldata plaanimata 
kasutustele.

Or. it

Justification

Non dovrebbe esservi alcun obbligo per un fornitore di prevedere gli scenari d’esposizione 
per usi non previsti.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Holger Krahmer

Muudatusettepanek 1026
Artikli 34 lõige 2

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

2. Igal tootmisahela järgmise etapi kasutajal 
on õigus kirjalikult teavitada teda ainega 
varustavat tootjat, importijat või 
tootmisahela järgmise etapi kasutajat aine 
kokkupuutekategooriatest, eesmärgiga 
muuta see määratletud 
kokkupuutekategooriaks. Seda tehes esitab 
tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
piisavalt teavet, et tarnijal oleks võimalik 
koostada kemikaaliohutuse hinnangus 
vastava kasutuse jaoks vajalikud 
kokkupuutestsenaariumid.
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Or. de

Justification

Siehe Begründung zu Änderungsantrag zu Artikel 3, Nr 13a (neu).

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

Muudatusettepanek 1027
Artikli 34 lõige 2

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

2. Igal tootmisahela järgmise etapi kasutajal 
on õigus kirjalikult teavitada teda ainega 
varustavat tootjat, importijat või 
tootmisahela järgmise etapi kasutajat 
kasutusest, mis ei vasta hinnatud ega 
eelregistreeritud kasutus- või 
kokkupuutekategooriale, eesmärgiga muuta 
see määratletud kasutuseks. Seda tehes 
esitab tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
piisavalt teavet, et tarnijal oleks võimalik 
määratleda kasutusele kasutus- ja 
kokkupuutekategooria, nagu osutatud Iaa 
lisas, ja koostada kemikaaliohutuse 
hinnangus või ohutuskaardi koostamisel 
vastava kasutuse jaoks kokkupuutehinnang.

Or. de

Justification

Steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 34 Abs. 1 a

Muudatusettepaneku esitaja(d):Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut 
Kuhne, Mechtild Rothe

Muudatusettepanek 1028
Artikli 34 lõige 2

2. Igal tootmisahela järgmise etapi kasutajal 
on õigus kirjalikult teavitada teda ainega 
varustavat tootjat, importijat või 
tootmisahela järgmise etapi kasutajat 

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

kasutusest, eesmärgiga muuta see 
määratletud kasutuseks artikli 3 lõigete 25 ja 
30 tähenduses. Seda tehes esitab 
tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
piisavalt teavet, et tarnijal oleks võimalik 
koostada kemikaaliohutuse hinnangus 
vastava kasutuse jaoks 
kokkupuutestsenaarium.

Or. de

Justification

Ein Anwender sollte in der Lage sein, eine oder mehrere zusätzliche Verwendungs- und 
Expositionskategorien seinem Lieferanten anzuzeigen. Die Verwendungs- und 
Expositionskategorien sollten die Basis sein für den Informationsfluss entlang der 
Wertschöpfungskette. Verwendungs- und Expositionskategorien sind das Hauptinstrument für 
einen strukturierten Informationstransfer der Risikomanagementmaßnahmen, der 
Expositionszielwerte (z.B. DNEL, PNEC) und der Verwendungsbedingungen entlang der 
Wertschöpfungskette. Sie unterstützen die Handelnden in der Wertschöpfungskette und bei 
der Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes für den folgenden Akteur in der 
Wertschöpfungskette.

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

Muudatusettepanek 1029
Artikli 34 lõige 4

4. Puhasaine või valmistise koostisesse 
kuuluva aine tootmisahela järgmise etapi 
kasutaja koostab kemikaaliohutuse aruande 
vastavalt XI lisale iga kasutuse jaoks, mis ei 
vasta talle edastatud ohutuskaardi 
kokkupuutestsenaariumis kirjeldatud
tingimustele.
Kui tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
rakendab või soovitab 
kokkupuutestsenaariumit, mis sisaldab 
vähemalt neid tingimusi, mida on 
kirjeldatud talle edastatud 
kokkupuutestsenaariumis, ei ole tal vaja 
kemikaaliohutuse aruannet koostada.
Tootmisahela järgmise etapi kasutaja ei 
pea koostama kemikaaliohutuse aruannet 

4. Puhasaine või valmistise koostisesse 
kuuluva aine tootmisahela järgmise etapi 
kasutaja koostab talle edastatud 
ohutuskaardil esitatud kasutus- või 
kokkupuutekategooriale mittevastava 
kasutuse kohta oma ohutuskaardi 
kooskõlas Ia lisaga, võttes arvesse seda 
erinevat kasutust. Seejuures peab ta 
erinevale kasutusele määratlema kasutus-
ja kokkupuutekategooria, nagu osutatud 
Iaa lisas.
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järgmistel juhtudel:
a) ohutuskaarti ei ole vaja koos ainega 
esitada;
b) tarnija ei pea kemikaaliohutuse 
aruannet koostama.

Or. de

Justification

Ein nachgeschalteter Anwender ist mit der Erstellung eines Stoffsicherheitsberichts vielfach 
überfordert; die Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes ist ausreichend.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut 
Kuhne, Mechtild Rothe

Muudatusettepanek 1030
Artikli 34 lõige 4

4. Puhasaine või valmistise koostisesse 
kuuluva aine tootmisahela järgmise etapi 
kasutaja koostab kemikaaliohutuse aruande 
vastavalt XI lisale iga kasutuse jaoks, mis ei 
vasta talle edastatud ohutuskaardi 
kokkupuutestsenaariumis kirjeldatud
tingimustele.
Kui tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
rakendab või soovitab 
kokkupuutestsenaariumit, mis sisaldab 
vähemalt neid tingimusi, mida on kirjeldatud 
talle edastatud kokkupuutestsenaariumis, ei 
ole tal vaja kemikaaliohutuse aruannet 
koostada.
Tootmisahela järgmise etapi kasutaja ei pea 
koostama kemikaaliohutuse aruannet 
järgmistel juhtudel:

a) ohutuskaarti ei ole vaja koos ainega 
esitada;

b) tarnija ei pea kemikaaliohutuse aruannet 
koostama.

4. Puhasaine või valmistise koostisesse 
kuuluva aine tootmisahela järgmise etapi 
kasutaja koostab kemikaaliohutuse aruande 
vastavalt XI lisale iga kasutuse jaoks, mis ei 
vasta talle edastatud ohutuskaardi kasutus-
ja kokkupuutekategooriatele.
Kui tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
rakendab või soovitab 
kokkupuutestsenaariumit, mis sisaldab 
vähemalt neid tingimusi, mida on kirjeldatud 
talle edastatud kasutus- ja 
kokkupuutekategooriates, ei ole tal vaja 
kemikaaliohutuse aruannet koostada.

Tootmisahela järgmise etapi kasutaja ei pea 
koostama kemikaaliohutuse aruannet 
järgmistel juhtudel:
a) ohutuskaarti ei ole vaja koos ainega 
esitada;
b) tarnija ei pea kemikaaliohutuse aruannet 
koostama.



PE 357.820v01-00 98/111 AM\565932ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Or. de

Justification

Ein Anwender sollte in der Lage sein, eine oder mehrere zusätzliche Verwendungs- und 
Expositionskategorien seinem Lieferanten anzuzeigen. Die Verwendungs- und 
Expositionskategorien sollten die Basis sein für den Informationsfluss entlang der 
Wertschöpfungskette. Verwendungs- und Expositionskategorien sind das Hauptinstrument für 
einen strukturierten Informationstransfer der Risikomanagementmaßnahmen, der 
Expositionszielwerte (z.B. DNEL, PNEC) und der Verwendungsbedingungen entlang der 
Wertschöpfungskette. Sie unterstützen die Handelnden in der Wertschöpfungskette und bei 
der Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes für den folgenden Akteur in der 
Wertschöpfungskette.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 1031
Artikli 34 lõike 4 esimene lõik

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

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

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja(d):Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 1032
Artikli 34 lõike 4 kolmas lõik

Tootmisahela järgmise etapi kasutaja ei pea 
koostama kemikaaliohutuse aruannet 
järgmistel juhtudel:

Tootmisahela järgmise etapi kasutaja ei pea 
koostama kemikaaliohutuse aruannet ühelgi 
järgmisel juhul:
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a) ohutuskaarti ei ole vaja koos ainega 
esitada;

a) ohutuskaarti ei ole vaja koos ainega 
esitada;

b) tarnija ei pea kemikaaliohutuse aruannet 
koostama.

b) tarnija ei pea kemikaaliohutuse aruannet 
koostama.

b a) viie aasta jooksul kasutuse kohta, mille 
eesmärgiks on tootmisalane teadus- ja 
arendustegevus, tingimusel et ta esitab 
agentuurile artiklis 35 nimetatud teabe 
ning oma võimalike klientide või kasutajate 
loetelu ning oma PPORDi puhul 
kasutatava hinnangulise koguse.

Or. en

Justification

This amendment introduces the possibility for downstream users doing product and process 
orientated research and development to benefit from an exemption from the obligation to 
perform the chemical safety assessment for that use by including some more information, 
which is not difficult to generate, in the report that they have to send to the Agency for that 
use according to Article 35. (linked to the amendments to Article 3(22), Article 4 a and Article 
7 by the same author).

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

Muudatusettepanek 1033
Artikli 34 lõige 5

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

a) talle esitatud ohutuskaardil 
(ohutuskaartidel);
b) tema enda kemikaaliohutuse hinnangus.

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

Or. de

Justification

Die Änderungen stehen in Zusammenhang mit dem oben genannten Änderungsantrag zu 
Artikel 34 Abs. 4.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 1034
Artikli 34 lõige 6

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

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

Or. de

Justification

Die Änderungen stehen in Zusammenhang mit dem oben genannten Änderungsantrag zu 
Artikel 34 Abs. 4.

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

Muudatusettepanek 1035
Artikli 34 lõige 7

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

kustutatud

Or. de

Justification

Die Änderungen stehen in Zusammenhang mit dem oben genannten Änderungsantrag zu 
Artikel 34 Abs. 4.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Holger Krahmer

Muudatusettepanek 1036
Artikkel 35

1. Enne turustusahelas ülevalpool oleva 
tegutseja poolt vastavalt artiklile 5 või 16 
registreeritud aine teatud viisil kasutama 
hakkamist esitab tootmisahela järgmise 
etapi kasutaja agentuurile käesoleva artikli 
lõikes 2 kirjeldatud teavet, kui talle on 
edastatud kokkupuutestsenaariumit sisaldav 
ohutuskaart ning tootmisahela järgmise 

1. Enne turustusahelas ülevalpool oleva 
tegutseja poolt vastavalt artiklile 5 või 16 
registreeritud kokkupuutekategooriasse 
kuuluva aine kasutama hakkamist esitab 
tootmisahela järgmise etapi kasutaja
agentuurile käesoleva artikli lõikes 2 
kirjeldatud teavet, kui talle on edastatud 
kokkupuutekategooriat sisaldav 
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etapi kasutaja kasutab ainet selles 
kokkupuutestsenaariumis kirjeldatud 
tingimuste väliselt.

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

a) oma andmeid ja kontaktandmeid;
b) artikli 18 lõikes 1 nimetatud 
registreerimisnumbrit 
(registreerimisnumbreid), kui need on 
olemas;
c) aine(te) määratlust vastavalt IV lisa 
punktile 2;
d) kui need on teada, siis andmeid tootja(te) 
või importija(te) kohta;
e) kasutus(t)e üldist lühikirjeldust;
f) ettepanekut lisakatsete tegemiseks 
selgroogsete loomadega, kui tootmisahela 
järgmise etapi kasutaja peab seda 
kemikaaliohutuse hinnangu koostamise 
seisukohalt vajalikuks.

3. Tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
ajakohastab nimetatud teavet viivitamata, 
kui muutub vastavalt lõikele 1 esitatud 
teave.

4. Tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
esitab agentuurile aruande agentuuri poolt 
vastavalt artiklile 108 kindlaksmääratud 
vormis, kui temapoolne aine liigitus erineb 
tarnija omast.

5. Aruande esitamine vastavalt lõigetele 1–4 
ei ole nõutav niisuguse puhasaine või 
valmistise koostisesse kuuluva aine puhul, 
mida tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
kasutab vähem kui ühe tonni aastas.

ohutuskaart ning tootmisahela järgmise 
etapi kasutaja kasutab ainet sellest 
erinevalt.
2. Tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
poolt esitatav teave sisaldab agentuuri poolt 
vastavalt artiklile 108 ette nähtud vormis 
järgmist teavet:
a) oma andmeid ja kontaktandmeid;

b) artikli 18 lõikes 1 nimetatud 
registreerimisnumbrit/numbreid, kui 
see/need on olemas;
c) aine(te) määratlust vastavalt IV lisa 2. 
jaole;
d) kui need on teada, siis andmeid tootja(te) 
või importija(te) kohta;
e) kokkupuutekategooriate üldist 
lühikirjeldust;
f) ettepanekut lisakatsete tegemiseks 
selgroogsete loomadega, kui tootmisahela 
järgmise etapi kasutaja peab seda 
kemikaaliohutuse hinnangu koostamise 
seisukohalt vajalikuks.

3. Tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
ajakohastab nimetatud teavet viivitamata, 
kui muutub vastavalt lõikele 1 esitatud 
teave.

4. Tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
esitab agentuurile aruande agentuuri poolt 
vastavalt artiklile 108 kindlaksmääratud 
vormis, kui temapoolne aine liigitus erineb 
tarnija omast.

5. Aruande esitamine vastavalt lõigetele 1–4 
ei ole nõutav niisuguse puhasaine või 
valmistise koostisesse kuuluva aine puhul, 
mida tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
kasutab vähem kui 10 tonni aastas.
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Or. de

Justification

Siehe Begründung zu Änderungsantrag X zu Artikel 3, Nr 13a (neu). 2. Siehe Begründung zu 
Änderungsantrag X zu Art. 2 Abs. 1.

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

Muudatusettepanek 1037
Artikli 35 pealkiri

Tootmisahela järgmise etapi kasutajate teabe 
esitamise kohustus

Tootmisahela järgmise etapi kasutajate 
kohustus esitada teave agentuurile 

Or. de

Justification

Steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 34.

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

Muudatusettepanek 1038
Artikli 35 lõige 1

1. Enne turustusahelas ülevalpool oleva 
tegutseja poolt vastavalt artiklile 5 või 16, 
registreeritud aine teatud viisil kasutama 
hakkamist esitab tootmisahela järgmise 
etapi kasutaja agentuurile käesoleva artikli 
lõikes 2 kirjeldatud teavet, kui talle on 
edastatud kokkupuutestsenaariumit 
sisaldav ohutuskaart ning tootmisahela 
järgmise etapi kasutaja kasutab ainet selles 
kokkupuutestsenaariumis kirjeldatud 
tingimuste väliselt.

1. Kui artikli 34 lõikes 2 on ette nähtud 
kasutus, mis jääb tootja või importija 
hinnatud kasutus- ja 
kokkupuutekategooriast välja, tuleb enne 
erineva kasutuse alustamist teatada sellest 
agentuurile.

Or. de

Justification

Steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 34.
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Muudatusettepaneku esitaja(d):Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut 
Kuhne, Mechtild Rothe

Muudatusettepanek 1039
Artikli 35 lõige 1

1. Enne turustusahelas ülevalpool oleva 
tegutseja poolt vastavalt artiklile 5 või 16 
registreeritud aine teatud viisil kasutama 
hakkamist esitab tootmisahela järgmise etapi 
kasutaja agentuurile käesoleva artikli lõikes 
2 kirjeldatud teavet, kui talle on edastatud 
kokkupuutestsenaariumit sisaldav 
ohutuskaart ning tootmisahela järgmise etapi 
kasutaja kasutab ainet selles 
kokkupuutestsenaariumis kirjeldatud 
tingimuste väliselt.

1. Enne turustusahelas ülevalpool oleva 
tegutseja poolt vastavalt artiklile 5 või 16 
registreeritud aine teatud viisil kasutama 
hakkamist esitab tootmisahela järgmise etapi 
kasutaja agentuurile käesoleva artikli lõikes 
2 kirjeldatud teavet, kui talle on edastatud 
kasutus- ja kokkupuutekategooriaid 
sisaldav ohutuskaart ning kui tootmisahela 
järgmise etapi kasutaja kasutab ainet 
kasutus- ja kokkupuutekategooriate 
väliselt.

Or. de

Justification

Verwendungs- und Expositionskategorien sind das Hauptinstrument für einen strukturierten 
Informationstransfer der Risikomanagementmaßnahmen, der Expositionszielwerte (z.B. 
DNEL, PNEC) und der Verwendungsbedingungen entlang der Wertschöpfungskette. Sie 
unterstützen die Handelnden in der Wertschöpfungskette und bei der Erstellung eines 
Sicherheitsdatenblattes für den folgenden Akteur in der Wertschöpfungskette.

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

Muudatusettepanek 1040
Artikli 35 lõike 2 punkt b

b) artikli 18 lõikes 1 viidatud 
registreerimisnumber/numbrid, kui see/need 
on olemas;

b) artikli 18 lõikes 1 viidatud 
registreerimisnumber/numbrid või artikli 26 
a lõikes 1 viidatud eelregistreerimisnumber, 
kui see/need on olemas;

Or. de

Justification

Steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 34.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 1041
Artikli 35 lõike 2 punkt e

e) kasutus(t)e üldist lühikirjeldust; e) kasutus(t)e üldist lühikirjeldust, 
sealhulgas Iaa lisas viidatud asjakohaseid 
kasutus- ja kokkupuutekategooriaid;

Or. de

Justification

Steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 34.

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, Sergio Berlato

Muudatusettepanek 1042
Artikli 35 lõike 2 punkt f

f) ettepanekut lisakatsete tegemiseks 
selgroogsete loomadega, kui tootmisahela 
järgmise etapi kasutaja peab seda 
kemikaaliohutuse hinnangu koostamise 
seisukohalt vajalikuks.

f) ettepanekut lisakatsete tegemiseks 
selgroogsete loomadega, kui tootmisahela 
järgmise etapi kasutaja peab seda 
kemikaaliohutuse hinnangu koostamise 
seisukohalt vajalikuks.
Kui need andmed ei ole kättesaadavad, 
kohaldatakse artiklis 25 sätestatud korda.

Or. it

Justification

L'emendamento è strettamente legato e conseguente agli emendamenti presentati agli articoli 
9 lettera a) punto x), 24 paragrafo 5, 25 paragrafo 1 e 26 paragrafo 1. Lo scopo è di 
abrogare la discrezionalità per la concessione di dati di test sui non vertebrati, eliminando 
questo requisito. L’acceso ai dati obbligatorio è di vitale importanza per le PMI.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 1043
Artikli 35 lõige 5

5. Aruande esitamine vastavalt lõigetele 1–4 
ei ole nõutav niisuguse puhasaine või 

5. Aruande esitamine vastavalt lõigetele 1–4 
ei ole nõutav niisuguse puhasaine või 



AM\565932ET.doc 105/111 PE 357.820v01-00
Freelance-tõlge

ET

valmistise koostisesse kuuluva aine puhul, 
mida tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
kasutab vähem kui ühe tonni aastas.

valmistise koostisesse kuuluva aine puhul, 
mida tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
kasutab vähem kui ühe tonni aastas, välja 
arvatud eriti probleemsete ainete korral.

Or. nl

Justification

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

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

Muudatusettepanek 1044
Artikkel 35 a (uus)

Artikkel 35 a
Tootmisahela järgmises etapis paiknevate 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 

teabe edastamise kohustus
1. Enne turustusahelas ülevalpool oleva 
tegutseja poolt vastavalt artiklile 5 või 16 
registreeritud aine teatud viisil kasutama 
hakkamist esitab tootmisahela järgmise 
etapi kasutaja agentuurile käesoleva artikli 
lõikes 2 kirjeldatud teavet, kui talle on 
edastatud kokkupuutestsenaariumi sisaldav 
ohutuskaart ning kui tootmisahela järgmise 
etapi kasutaja kasutab ainet selle 
kokkupuutestsenaariumi väliselt.
2. Tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
esitatud teave sisaldab agentuuri poolt 
artikli 108 kohaselt osutatud vormis 
järgmist:
a) tema andmeid ja kontaktandmeid;
b) artikli 18 lõikes 1 viidatud 
registreerimisnumbrit/numbreid, kui 
see/need on olemas;
c) aine(te) määratlust, nagu osutatud IV 
lisa 2. jaos;



PE 357.820v01-00 106/111 AM\565932ET.doc
Freelance-tõlge

ET

d) tootja(te) või importija(te) andmeid, kui 
need on teada;
e) kasutus(t)e üldist lühikirjeldust.
3. Kui agentuur leiab, et täiendavad 
üksikasjalikumad andmed selgroogsete või 
selgrootutega tehtud katsete kohta on 
asjakohased, näeb ta ette nende kogumise 
olemasolevatest uuringuandmetest või 
annab ettevõtja asukohaliikmesriigile 
korralduse need katsed läbi viia. Kõik 
tulemused, mis on vajalikud agentuuri 
ohutushinnanguteks, edastatakse 
agentuurile. 
4. Kui agentuuri kogutud katseandmete või 
teha lastud katsete tulemused on 
negatiivsed, teatab agentuur sellest 
taotlejale ja tema asukohariigile aine 
kasutamise blokeerimiseks.
5. Tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
uuendab viivitamatult seda teavet, kui lõike 
1 kohaselt edastatud teave muutub.
6. Tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
annab agentuurile teada agentuuri poolt 
artikli 108 kohaselt osutatud vormis, kui ta 
liigitab ainet teisiti kui tema tarnija.
7. Aruande esitamine vastavalt lõigetele 1–
4 ei ole nõutav niisuguse puhasaine või 
valmistise koostisesse kuuluva aine puhul, 
mida tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
kasutab vähem kui ühe tonni aastas.

Or. it

Justification

Procedura ad hoc per permettere ad una PMI di procedere alla registrazione dell'uso proprio 
identificato, tutelando in questo modo il proprio segreto industriale.

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

Muudatusettepanek 1045
Artikkel 35 a (uus)
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Artikkel 35 a
Teabe kohustusliku esitamise kord väikeste 

ja keskmise suurusega ettevõtete puhul
1. Kui tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
on väike või keskmise suurusega ettevõte 
käesoleva määruse artikli 3 lõike 30 
tähenduses, kohaldatakse artiklis 35 
ettenähtud teatamise korda, välja arvatud 
lõike 2 punkti f ning lõikeid 3, 4 ja 5.
2. Agentuur määrab olemasolevate katsete 
hulgast kindlaks täiendavad 
üksikasjalikumad katsed selgroogsete ja 
selgrootutega, mis agentuuri hinnangu 
kohaselt vajalikuks osutuvad.
3. Kui eelmises lõikes osutatud 
katseandmeid ei ole juba olemas, annab 
agentuur sellele liikmesriigile, kus asub 
väikese või keskmise suurusega ettevõtte 
peakontor, korralduse katsed läbi viia. 
Ohutushinnanguteks vajalikest tulemustest 
teavitatakse väikesi ja keskmise suurusega 
ettevõtteid pärast katsete läbiviimist.
4. Kui katsete tulemused on negatiivsed, 
teavitab agentuur esimesel võimalusel 
taotlejat (väikese või keskmise suurusega 
ettevõtjat) ja liikmesriiki, kus asub taotleja 
peakontor, et katsetatud aine kasutamine 
blokeerida.
5. Tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
peab lõike 1 alusel esitatud teavet 
uuendama niipea, kui see teave muutub.
6. Tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
annab agentuurile teada agentuuri poolt 
artikli 108 kohaselt osutatud vormis, kui ta 
liigitab ainet teisiti kui tema tarnija.
7. Aruande esitamine vastavalt lõigetele 1–
4 ei ole nõutav niisuguse puhasaine või 
valmistise koostisesse kuuluva aine puhul, 
mida tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
kasutab vähem kui ühe tonni aastas.

Or. it
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Justification

È opportuno prevedere una procedura ad hoc per le PMI affinché la registrazione dell'uso 
proprio identificato sia esperita senza danno per il segreto industriale. Si evita in questo 
modo il rischio di concorrenza sleale tra l'attore a monte della catena e l'utente a valle.

Questo emendamento è collegato all'emendamento all'articolo 3 paragrafo 29 bis dello stesso 
autore.


