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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 740
Artikli 37 lõige -1 (uus)

Käesoleva jaotise kohaldamisala piirneb 
ainetega, mille registreerimine on ette 
nähtud II jaotises.

Or. it

Justification

Il procedimento di valutazione si basa su informazioni raccolte mediante la registrazione. Ciò 
si può vedere per esempio nell’articolo 44 che stabilisce un procedimento su come richiedere 
informazioni ulteriori e che quindi si riferisce chiaramente solo ai dichiaranti e indica che il 
titolo di valutazione si applica solo alle sostanze soggette a registrazione. Non ha senso 
valutare le sostanze esentate dalla registrazione. Il presente emendamento è collegato agli 
altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo VI: Valutazione delle sostanze.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 741
Artikkel 37

Polümeerid on käesoleva jaotise alusel 
hindamisest vabastatud.

Polümeerid ja järk-järgult registrisse 
kantavad ained, mis kuuluvad artiklite 26 a 
ja 26 b alusel eelregistreerimisele, on 
käesoleva jaotise alusel hindamisest 
vabastatud.

Or. de

Justification

Die Bewertung von Phase-in-Stoffen wird im Rahmen des Vorregistrierungsverfahrens 
eigenständig geregelt. Die Stoffe werden aber, sobald sie registriert sind, der Stoffbewertung 
unterzogen.

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

Muudatusettepanek 742
Artikkel 37

Polümeerid on käesoleva jaotise alusel 
hindamisest vabastatud.

Polümeerid ja registreerimisest vabastatud 
ained on käesoleva jaotise alusel 
hindamisest vabastatud.

Or. en

Justification

Clarifies text.

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

Muudatusettepanek 743
Artikkel 37

Polümeerid on käesoleva jaotise alusel
hindamisest vabastatud.

Polümeerid on hindamisest vabastatud.

Or. it
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Justification

Si ritiene di dover escludere completamente i polimeri dal REACH. Per i polimeri è 
necessaria, infatti, una regolamentazione specifica.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter + Françoise Grossetête + Werner Langen + Richard Seeber + Marcello Vernola, 

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

Muudatusettepanek 744
Horisontaalne muudatus

Pädev asutus Agentuur
(Käesolevat muudatust kohaldatakse kogu 
VI jaotise (ainete hindamine) tekstis. Selle 
muudatuse vastuvõtmisel tuleb kogu teksti 
vastavalt muuta).

Or. en

Justification

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.
Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report.

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

Muudatusettepanek 745
Artikli 38 pealkiri

Pädev asutus Agentuuri toimikute hindamise kohustus

Or. en

Justification

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.
Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report.



PE 357.821v01-00 4/87 AM\565933ET.doc
Freelance-tõlge

ET

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

Muudatusettepanek 746
Artikli 38 lõige 1

1. Artiklite 39–43 kohaldamisel on pädevaks 
asutuseks selle liikmesriigi pädev asutus, 
kus toimub tootmine või kus importija on 
registreeritud.

1. Artiklite 39–47 kohaldamisel on pädevaks 
asutuseks agentuur.

Or. de

Justification

Um das Verfahren zu vereinfachen und um ein Ungleichgewicht in den einzelnen 
Mitgliedstaaten aufgrund des unterschiedlichen dezentralen Verwaltungsvollzugs zu 
vermeiden, sollte die Agentur die Dossierbewertung grundsätzlich selbst vornehmen. Die 
Agentur könnte sich zur Entlastung ggf. der Unterstützung durch die nationalen Behörden 
bedienen.

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

Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Werner Langen + Richard Seeber

Muudatusettepanek 747
Artikli 38 lõige 1

1. Artiklite 39–43 kohaldamisel on pädevaks 
asutuseks selle liikmesriigi pädev asutus, 
kus toimub tootmine või kus importija on 
registreeritud.

1. Artiklite 39–46 kohaldamisel on pädevaks 
asutuseks agentuur.

Or. en

Justification

For reasons of simplification and concentration of the process, the Agency should be in 
charge of all evaluation tasks and should have sole decision power on all aspects of 
evaluation, for the purposes of consistency, legal certainty and efficiency. (Ria Oomen-
Ruijten & others)

Zur Gewährleistung von Einheitlichkeit, Rechtssicherheit und Effizienz muss die Agentur für 
alle Belange der Bewertung zuständig sein und für alle Bewertungsaspekte die alleinige 
Entscheidungsbefugnis haben. (Werner Langen) 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Muudatusettepanek 748
Artikli 38 lõige 1

1. Artiklite 39–43 kohaldamisel on 
pädevaks asutuseks selle liikmesriigi pädev 
asutus, kus toimub tootmine või kus 
importija on registreeritud.

1. Katsetamisettepanekute ja 
registreerimistoimikute hindamise eest 
vastutab agentuur.

Or. en

Justification

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.
Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber + Ria 
Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, Eija-Riitta 

Korhola, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + 
Werner Langen + Richard Seeber

Muudatusettepanek 749
Artikli 38 lõige 2

2. Kui mitu tootjat või importijat on 
moodustanud konsortsiumi vastavalt 
artiklile 10 või 17, on pädevaks asutuseks 
ühe tootja- või impordiriigi pädev asutus, 
kes esitab agentuurile teiste nimel andmeid 
vastavalt artiklile 10 või 17.

välja jäetud

Or. de

Justification

Um das Verfahren zu vereinfachen und um ein Ungleichgewicht in den einzelnen 
Mitgliedstaaten aufgrund des unterschiedlichen dezentralen Verwaltungsvollzugs zu 
vermeiden, sollte die Agentur die Dossierbewertung grundsätzlich selbst vornehmen. Die 
Agentur könnte sich zur Entlastung ggf. der Unterstützung durch die nationalen Behörden 
bedienen. (Elisabeth Jeggle & others)
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For reasons of simplification and concentration of the process, the Agency should be in 
charge of all evaluation tasks and should have sole decision power on all aspects of 
evaluation, for the purposes of consistency, legal certainty and efficiency. (Oomen-Ruijten & 
others + Seeber) 

Zur Gewährleistung von Einheitlichkeit, Rechtssicherheit und Effizienz muss die Agentur für 
alle Belange der Bewertung zuständig sein und für alle Bewertungsaspekte die alleinige 
Entscheidungsbefugnis haben. (Langen) 

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

Muudatusettepanek 750
Artikli 38 lõige 2

2. Kui mitu tootjat või importijat on 
moodustanud konsortsiumi vastavalt 
artiklile 10 või 17, on pädevaks asutuseks 
ühe tootja- või impordiriigi pädev asutus, 
kes esitab agentuurile teiste nimel andmeid 
vastavalt artiklile 10 või 17.

2. Nendes hindamistes tugineb agentuur 
selleks igas liikmesriigis määratud 
organi(te)le.

Or. en

Justification

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.
Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report.

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

Muudatusettepanek 751
Artikli 38 lõige 2 a (uus) ja 2 b (uus)

2 a. Agentuur võib nende otsuste ja 
arvamuste ettevalmistamisse, mida ta üksi 
vastu võtab, kaasata selle liikmesriigi 
pädeva asutuse, kus tootmine toimub või 
kus importija on asutatud, ning nõuda 
tehnilist tuge. See toimub agentuuri 
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kehtestatud ühtsete põhimõtete kohaselt.
2 b. Agentuuri ja registreerija vaheline 
suhtlus võib toimuda registreerija valitud 
keeles.

Or. de

Justification

Die Harmonisierung des Binnenmarktes setzt voraus, dass an einer zentralen Stelle, der 
Agentur, alle Entscheidungen und Stellungnahmen getroffen werden. Dabei ist jedoch auch 
erforderlich, dass die Agentur aus der Expertise der zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten Nutzen ziehen kann und deren technische Unterstützung für die Vorbereitung 
ihrer Entscheidungen und Stellungnahmen anfordern kann. Um die Kommunikation und den
Austausch von Informationen zwischen der Agentur und dem Registrierungspflichtigen zu 
erleichtern, wovon insbesondere KMU profitieren. Zur Erleichterung insbesondere für KMUs 
muss die Kommunikation mit der Agentur auch in der jeweiligen Sprache des Sitzlandes 
möglich sein, multinationale Unternehmen, die in allen Mitgliedstaaten tätig sind, müssen 
eine Sprache wählen können.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 752
Artikkel 39

Artikkel 39 See artikkel kustutatakse.

Or. de

Justification

Eine Vorlage von Prüfvorschlägen ist nicht vorgesehen, da bei der Registrierung bereits alle 
für die sichere Verwendung relevanten Informationen bereits eingereicht werden. Die 
Prüfaufgabe für die zuständige Behörde / Agentur entfällt somit.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 753
Artikli 39 lõige 1

1. Pädev asutus vaatab läbi kõik 
katsetamisettepanekud, mis on sätestatud 
registreerimistaotluses või tootmisahela 
järgmise etapi kasutaja aruandes, milles 

1. Agentuur vaatab läbi kõik 
katsetamisettepanekud, mis on sätestatud 
registreerimistaotluses või tootmisahela 
järgmise etapi kasutaja aruandes, milles 
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esitatakse aine kohta VII ja VIII lisas 
kirjeldatud teave.

esitatakse aine kohta.

Or. en

Justification

Adaptation of information requirements shall be applicable from volumes of 10mtpa and 
higher (see also the amendment to Article 37 and corresponding amendments in Title II)

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

Muudatusettepanek 754
Artikli 39 lõige 1

1. Pädev asutus vaatab läbi kõik 
katsetamisettepanekud, mis on sätestatud 
registreerimistaotluses või tootmisahela 
järgmise etapi kasutaja aruandes, milles 
esitatakse aine kohta VII ja VIII lisas 
kirjeldatud teave.

1. Juhtudel, kui agentuuri heakskiidetud 
meetodid ei võimalda riski hindamist, 
vaatab pädev asutus läbi kõik 
katsetamisettepanekud, mis on sätestatud 
registreerimistaotluses või tootmisahela 
järgmise etapi kasutaja aruandes, milles 
esitatakse aine kohta VII ja VIII lisas 
kirjeldatud teave. 

Or. es

Justification

La existencia de sistemas homologados por la Agencia evitaría tanto la experimentación con 
animales.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 755
Artikli 39 lõige 1

1. Pädev asutus vaatab läbi kõik 
katsetamisettepanekud, mis on sätestatud 
registreerimistaotluses või tootmisahela 
järgmise etapi kasutaja aruandes, milles 
esitatakse aine kohta VII ja VIII lisas 
kirjeldatud teave.

1. Pädev asutus vaatab läbi kõik 
katsetamisettepanekud, mis on sätestatud 
registreerimistaotluses või tootmisahela 
järgmise etapi kasutaja aruandes, milles 
esitatakse aine kohta V kuni VIII lisas 
kirjeldatud teave.
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Or. en

Justification

Linked to Amendments of Recital 47 and Article 11 (1). In order to prevent animal testing and 
save costs for industry, and as data from animal tests should only be provided if necessary for 
the safety assessment of a substance, any testing proposals for provision of the information 
specified in Annexes V and VI should also be examined by the competent authority.

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

Muudatusettepanek 756
Artikli 39 lõige 1

1. Pädev asutus vaatab läbi kõik 
katsetamisettepanekud, mis on sätestatud 
registreerimistaotluses või tootmisahela 
järgmise etapi kasutaja aruandes, milles 
esitatakse aine kohta VII ja VIII lisas 
kirjeldatud teave.

1. Pädev asutus vaatab läbi kõik 
katsetamisettepanekud, mis on sätestatud 
registreerimistaotluses või tootmisahela 
järgmise etapi kasutaja aruandes, milles 
esitatakse aine kohta VII ja VIII lisas 
kirjeldatud teave, mis hõlmab katseid 
selgroogsete loomadega.

Or. en

Justification

Linked to the amendments on Article 11 paragraphs 1 (c) and (d) by the same authors. It 
should be clarified that all the information in Annexes VII and VIII that does not involve 
vertebrate animal testing should be included directly in the technical dossier. There is no 
reason to submit testing proposals for that information.

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

Muudatusettepanek 757
Artikli 39 lõige 1 a (uus)

1 a. Et vältida loomkatsete kordamist, 
avatakse kõik selgroogsete loomadega 
katseid hõlmavad katsetamisettepanekud 
huvitatud isikutele märkuste tegemiseks 90 
päeva vältel. Registreerija või tootmisahela 
järgmise etapi kasutaja võtab arvesse kõiki 
tehtud märkusi ning teatab agentuurile, kas 
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ta leiab vaatamata saadud märkustele, et 
kavandatav katse on vajalik, ning
põhjendab oma seisukohta.

Or. en

Justification

Replaces amendment 33 of the draft report.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 758
Artikli 39 lõige 1 a (uus)

1 a. Kõik selgroogsete loomadega katseid 
hõlmavad katsetamisettepanekud avatakse 
sidusrühmadele märkuste tegemiseks 90 
päeva vältel. Katsetamisettepanekuid läbi 
vaatav pädev asutus võtab kõiki tehtud 
märkusi oma otsuse tegemisel arvesse.

Or. en

Justification

Linked to Amendment of Recital 47a. In order to prevent animal testing, stakeholders 
(including animal welfare organisations) should have the opportunity to submit comments 
when a testing strategy involving tests on animals is proposed by (a) registrant(s). The 
competent authority should take such comments into account when examining the testing 
proposal and drafting its decision. Experience from the United States High Production 
Volume Chemicals Programme has shown that such a procedure makes a significant 
contribution in preventing animal testing.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle + Chris Davies 

Muudatusettepanek 759
Artikli 39 lõige 1 b (uus)

1 b. Kõik lõikes 2 osutatud otsused 
selgroogsete loomadega katseid hõlmavate 
katsetamisettepanekute kohta koostatakse 
kokkuleppel Euroopa Alternatiivsete 
Meetodite Tõestamise Keskusega 
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(ECVAM).

Or. de

Justification

Um Tierversuche zu verhindern, soll die zuständige Behörde Experten vom ECVAM 
konsultieren, welche einen aktuellen Wissensstand, Erfahrung und Informationen über die 
laufende Entwicklung auf dem Gebiet der alternativen Testmethoden haben, wenn sie ihre 
Entscheidung über Testvorschläge, welche Tierversuche beinhalten, ausarbeitet. (Thomas 
Ulmer & others)

Linked to Amendment of Recital 47b. In order to prevent animal testing, the competent 
authority should consult ECVAM experts with up-to-date knowledge, experience and 
information on ongoing developments in the field of alternative test methods, in drafting its 
decision on testing proposals involving tests on animals. (Chris Davies) 

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

Muudatusettepanek 760
Artikli 39 lõige 1 b (uus)

1 b. Enne lõikes 2 osutatud otsuse tegemist 
selgroogsete loomadega katseid hõlmava 
katsetamisettepaneku kohta 
konsulteeritakse Euroopa Alternatiivsete 
Meetodite Tõestamise Keskusega.

Or. en

Justification

Linked to the amendment introducing a new recital 47b. Given the rapid advances in the 
development of alternative tests, expert knowledge and experience should be provided to the 
competent authorities when evaluating testing proposals to prevent animal testing and save 
costs.

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

Muudatusettepanek 761
Artikli 39 lõike 2 sissejuhatav osa

2. Pädev asutus valmistab lõikes 1 sätestatud 
läbivaatamise alusel ette ühe järgmistest 

2. Pädev asutus valmistab lõigetes 1, 1 a ja 1 
b sätestatud läbivaatamise alusel ette ühe 
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otsustest ning see otsus võetakse vastu 
artiklites 48 ja 49 sätestatud korras:

järgmistest otsustest ning see otsus võetakse 
vastu artiklites 48 ja 49 sätestatud korras:

Or. en

Justification

Linked to amendment 33 of the rapporteur and to the amendment by the same authors 
inserting a new paragraph after Article 39, paragraph 1.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 762
Artikli 39 lõige 2

2. Pädev asutus valmistab lõikes 1 
sätestatud läbivaatamise alusel ette ühe 
järgmistest otsustest ning see otsus võetakse 
vastu artiklites 48 ja 49 sätestatud korras:

2. Agentuur valmistab lõikes 1 sätestatud 
läbivaatamise alusel ette ühe järgmistest 
otsustest ning see otsus võetakse vastu 
artiklites 48 ja 49 sätestatud korras:

a) otsus, mis nõuab asjaomas(t)elt 
registreerija(te)lt või tootmisahela järgmise 
etapi kasutaja(te)lt kavandatava katse 
tegemist, ning milles on määratud 
katsetulemuste kokkuvõtte või üksikasjaliku 
uuringukokkuvõtte esitamise tähtaeg, kui 
seda nõutakse I lisas;

a) otsus, mis nõuab asjaomas(t)elt 
registreerija(te)lt või tootmisahela järgmise 
etapi kasutaja(te)lt kavandatava katse 
tegemist ning milles on määratud 
katsetulemuste kokkuvõtte või üksikasjaliku 
uuringukokkuvõtte esitamise tähtaeg, kui 
seda nõutakse I lisas;

b) otsus, mis on kooskõlas punktiga a, kuid 
muudab katse läbiviimise tingimusi;

b) otsus, mis on kooskõlas punktiga a, kuid 
muudab katse läbiviimise tingimusi;

c) otsus katse tegemist käsitleva ettepaneku 
tagasilükkamise kohta.

c) otsus katse tegemist käsitleva ettepaneku 
tagasilükkamise kohta.

Kõik otsused peavad olema riskipõhised.

Or. en

Justification

Any decision requiring the registrant to carry out testing must be based on the need 
demonstrated by the registrant that the information is needed for proper risk assessment and 
risk management.



AM\565933ET.doc 13/87 PE 357.821v01-00
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 763
Artikli 40 lõige 1

1. Pädev asutus võib vaadata läbi mis tahes 
registreerimistaotluse, et kontrollida ühte või 
mõlemat järgnevat punkti:

1. Agentuur võib vaadata läbi mis tahes 
registreerimistaotluse, et kontrollida, kas:

a) vastavalt artiklile 9 esitatud tehnilis(t)es 
toimiku(te)s sisalduv teave vastab artiklite 
9, 11 ja 12 ja IV–VIII lisa nõuetele;

vastavalt artiklitele 9, 12 ja 13 esitatud teave 
vastab nende artiklite ja nendega seotud 
lisade nõuetele.

b) tehnilis(t)es toimiku(te)s esitatud 
standardsete teabenõuete kohandused ja 
nendega seotud põhjendused on kooskõlas 
niisuguseid kohandusi reguleerivate 
eeskirjadega, mis on sätestatud V–VIII 
lisas, ning IX lisas sätestatud 
üldeeskirjadega.

Or. de

Justification

Die Agentur soll die Möglichkeit erhalten, alle eingereichten Unterlagen (auch den 
Stoffsicherheitsbericht und die Sicherheitsdatenblätter) zu überprüfen.

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

Muudatusettepanek 764
Artikli 40 lõike 1 punkt b a (uus)

b a) registreerija poolt artikli 9 punkti c 
alusel tehtud prioriseerimine vastab IV a 
lisale.

Or. de

Justification

Steht im Zusammenhang mit Änderungsantrag 2 zu Artikel 9. Die Überprüfung der Selbst-
Zuordnung der Stoffe zu den einzelnen Risikostufen soll der Dossierbewertung unterfallen.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête + Richard Seeber

Muudatusettepanek 765
Artikli 40 lõige 3

3. Registreerija esitab nõutud teabe 
agentuurile.

välja jäetud

Or. de

Justification

Dans le cadre d'une procédure harmonisée, et afin d'éviter toute disparité, l’examen des 
propositions d’essais et des dossiers devrait être conduite par l’Agence; Agence qui 
s'appuiera sur un réseau européen d’agences et d’instituts d’évaluation. D'autre part, il 
appartient également à l'Agence d'aider à la réalisation des dossiers et de proposer des 
recommandations de présentation. (Françoise Grossetête)

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

Muudatusettepanek 766
Artikli 40 lõige 3

3. Registreerija esitab nõutud teabe 
agentuurile.

3. Registreerija esitab nõutud teabe 
agentuurile agentuuri kehtestatud mõistliku 
tähtaja jooksul. Tähtaeg ei ole pikem kui 
kuus kuud. Kui registreerija ei ole 
asjassepuutuvat teavet kehtestatud tähtaja 
jooksul esitanud, tühistab agentuur 
registreerimisnumbri.

Or. en

Justification

A registrant might have passed the completeness check as stipulated in Article 18, but the 
information requirements might nevertheless not be fulfilled. Non-compliance with the 
information requirements should have clear consequences. Registrants should have no more 
than one chance within a maximum of six months to correct flawed registrations. This could 
ensure good quality and avoid never-ending disputes between the authorities and registrants.
The wording is in line with the provisions for the completeness check in Article 18.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 767
Artikli 40 lõige 3 a (uus)

3 a. Agentuur koostab iga-aastase kava 
registreerimistoimikute, eelkõige nende 
üldise kvaliteedi hindamiseks. See kava 
avaldatakse agentuuri kodulehel.

Or. fr

Justification

Dans le cadre d'une procédure harmonisée, et afin d'éviter toute disparité, l’examen des 
propositions d’essais et des dossiers devrait être conduite par l’Agence; Agence qui 
s'appuiera sur un réseau européen d’agences et d’instituts d’évaluation. D'autre part, il 
appartient également à l'Agence d'aider à la réalisation des dossiers et de proposer des 
recommandations de présentation.

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

Muudatusettepanek 768
Artikli 40 lõige 3 a (uus)

3 a. Agentuur koostab iga-aastase kava 
registreerimistoimikute, eelkõige nende 
üldise kvaliteedi hindamiseks. Kavas 
sätestatakse konkreetselt selle perioodi 
jooksul hinnatavate toimikute minimaalne 
osakaal protsentides. See osakaal peab 
olema vähemalt 5% viimase kolme aasta 
registreerimistoimikute keskmisest arvust. 
Kava avaldatakse agentuuri kodulehel.

Or. en

Justification

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.
Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report.

In particular, this amendment covers amendment 34 in the draft report.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 769
Artikli 40 lõige 3 a (uus)

3 a. Pädev asutus kontrollib kooskõlas lõike 
1 punktidega a ja b pisteliselt 
registreerimise sisu vähemalt 5% juhtudest.

Or. en

Justification

There is currently no mandatory evaluation of the quality and content of the registration 
dossiers, as the Agency will only check for completeness (Article 18(2)). Given that a recent 
evaluation by Competent Authorities of Member States found that only 31% of safety data 
sheets were fully accurate, we consider it vital that an audit of at least 5% of the dossiers is 
required in order to ensure and motivate company to submit accurate informations.

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

Muudatusettepanek 770
Artikli 40 lõige 3 b (uus)

3 b. Agentuur koostab 
registreerimistoimikute hindamistulemuste 
kohta aastaaruande. See aruanne sisaldab 
eelkõige soovitusi registreerijatele edasiste 
registreerimiste kvaliteedi parandamiseks. 
Aruanne avaldatakse agentuuri veebilehel.

Or. en

Justification

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.
Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report.

In particular, this amendment covers amendment 34 in the draft report (Guido Sacconi & 
others).



AM\565933ET.doc 17/87 PE 357.821v01-00
Freelance-tõlge

ET

Dans le cadre d'une procédure harmonisée, et afin d'éviter toute disparité, l’examen des 
propositions d’essais et des dossiers devrait être conduite par l’Agence; Agence qui 
s'appuiera sur un réseau européen d’agences et d’instituts d’évaluation. D'autre part, il 
appartient également à l'Agence d'aider à la réalisation des dossiers et de proposer des 
recommandations de présentation. (Françoise Grossetête)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 771
Artikli 41 lõige 1

1. Pädev asutus vaatab läbi artikli 39 või 40 
alusel langetatud otsuse põhjal esitatud teabe 
ja koostab vajadusel asjakohase otsuse 
vastavalt artiklile 39 või 40.

1. Agentuur vaatab läbi artikli 40 alusel 
langetatud otsuse põhjal esitatud teabe ja 
koostab vajadusel asjakohase otsuse 
vastavalt artiklile 40.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen + Richard Seeber

Muudatusettepanek 772
Artikli 41 lõige 2

2. Pärast toimiku hindamise lõpetamist 
kasutab pädev asutus hindamisel saadud 
teavet artikli 43 aa lõike 1, artikli 56 lõike 3 
ja artikli 66 lõike 2 kohaldamisel ning 
edastab saadud teabe komisjonile, 
agentuurile ja teistele liikmesriikidele. 
Pädev asutus teavitab komisjoni, agentuuri,
registreerijat ja teiste liikmesriikide pädevaid 
asutusi oma järeldustest selle kohta, kas ja 
kuidas saadud teavet kasutada.

2. Pärast toimiku hindamise lõpetamist 
teavitab pädev asutus komisjoni, 
registreerijat ja liikmesriikide pädevaid 
asutusi oma järeldustest selle kohta, kas ja 
kuidas saadud teavet artikli 56 lõike 3 ja 
artikli 66 lõike 2 kohaldamisel kasutada.

Or. de

Justification

The evaluation process stops here, unless the Agency decides, in accordance with Art. 43 bis 
a, that a substance evaluation is needed and justified. (Richard Seeber) 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 773
Artikli 41 lõige 2

2. Pärast toimiku hindamise lõpetamist 
kasutab pädev asutus hindamisel saadud 
teavet artikli 43 aa lõike 1, artikli 56 lõike 3 
ja artikli 66 lõike 2 kohaldamisel ning 
edastab saadud teabe komisjonile, 
agentuurile ja teistele liikmesriikidele. Pädev 
asutus teavitab komisjoni, agentuuri, 
registreerijat ja teiste liikmesriikide pädevaid 
asutusi oma järeldustest selle kohta, kas ja 
kuidas saadud teavet kasutada.

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

Or. de

Justification

Steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 38.

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

Muudatusettepanek 774
Artikli 41 lõige 2

2. Pärast toimiku hindamise lõpetamist 
kasutab pädev asutus hindamisel saadud 
teavet artikli 43 aa lõike 1, artikli 56 lõike 3
ja artikli 66 lõike 2 kohaldamisel ning 
edastab saadud teabe komisjonile, 
agentuurile ja teistele liikmesriikidele. Pädev 
asutus teavitab komisjoni, agentuuri, 
registreerijat ja teiste liikmesriikide pädevaid 
asutusi oma järeldustest selle kohta, kas ja 
kuidas saadud teavet kasutada.

Pärast toimiku hindamise lõpetamist või 
pärast seda, kui kemikaaliohutuse 
hindamine osutub riskide ohjamiseks 
ebapiisavaks, kasutab pädev asutus 
hindamisel saadud teavet artikli 43 aa lõike 
1, artikli 56 lõike 3 ja artikli 66 lõike 2 
kohaldamisel ning edastab saadud teabe 
komisjonile, agentuurile ja teistele 
liikmesriikidele. Pädev asutus teavitab 
komisjoni, agentuuri, registreerijat ja teiste 
liikmesriikide pädevaid asutusi oma 
järeldustest selle kohta, kas ja kuidas saadud 
teavet kasutada.

Or. en
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Justification

A competent authority should also be entitled to act if the chemical safety assessment is found 
to be inadequate. This could help to ensure good quality of the chemical safety assessment 
and avoid never-ending disputes between the authorities and registrants.

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

Muudatusettepanek 775
Artikli 41 lõige 2

2. Pärast toimiku hindamise lõpetamist 
kasutab pädev asutus hindamisel saadud 
teavet artikli 43 aa lõike 1, artikli 56 lõike 3 
ja artikli 66 lõike 2 kohaldamisel ning 
edastab saadud teabe komisjonile, 
agentuurile ja teistele liikmesriikidele. 
Pädev asutus teavitab komisjoni, agentuuri, 
registreerijat ja teiste liikmesriikide 
pädevaid asutusi oma järeldustest selle 
kohta, kas ja kuidas saadud teavet kasutada.

2. Pärast toimiku hindamise lõpetamist 
kasutab agentuur hindamisel saadud teavet 
artikli 43 aa lõike 1, artikli 56 lõike 3 ja 
artikli 66 lõike 2 kohaldamisel ning edastab 
saadud teabe komisjonile ja liikmesriikidele. 
Agentuur teavitab komisjoni, registreerijat 
ja liikmesriike oma järeldustest selle kohta, 
kas ja kuidas saadud teavet kasutada

Or. en

Justification

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.
Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 776
Artikkel 42

Artikkel 42 See artikkel kustutatakse.

Or. de
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Justification

Eine Vorlage von Prüfvorschlägen ist nicht vorgesehen, da bei der Registrierung bereits alle 
für die sichere Verwendung relevanten Informationen bereits eingereicht werden. Die 
Prüfaufgabe für die zuständige Behörde / Agentur entfällt somit.
Zudem ist es nicht akzeptabel, bis zu fünf Jahre nach Einreichung von Versuchsvorschlägen 
auf eine Entscheidung der Behörden zu warten.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter + Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber + Richard Seeber

Muudatusettepanek 777
Artikli 42 lõige 1

1. Artikli 39 alusel katsetamisettepanekut 
hindama hakkav pädev asutus teavitab 
sellest agentuuri.

välja jäetud

Or. en

Justification

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.
Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report. (Guido 
Sacconi & others) 

Die Streichung des Absatzes 1 steht im Zusammenhang mit Änderungsantrag 15 zu Artikel 38. 
Die Streichung der Absätze 3 und 4 steht in Zusammenhang mit den Änderungsanträgen 5 bis 
7 zu Artikeln 26 bis 26 b. (Elisabeth Jeggle & others) 

For reasons of simplification and concentration of the process, the Agency should be in 
charge of all evaluation tasks and should have sole decision power on all aspects of 
evaluation, for the purposes of consistency, legal certainty and efficiency. (Richard Seeber) 

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

Muudatusettepanek 778
Artikli 42 lõige 2

2. Pädev asutus koostab otsuse eelnõu 
vastavalt artikli 39 lõikele 2 120 päeva 
jooksul alates katsetamisettepanekut 
sisaldava registreerimistaotluse või 
tootmisahela järgmise etapi kasutaja aruande 

2. Agentuur koostab otsuse eelnõu vastavalt 
artikli 39 lõikele 2 120 päeva jooksul alates 
katsetamisettepanekut sisaldava 
registreerimistaotluse või tootmisahela 
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saamist agentuurilt. järgmise etapi kasutaja aruande saamist.

Or. en

Justification

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.
Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report. (Guido 
Sacconi & others) 

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

Muudatusettepanek 779
Artikli 42 lõige 3 ja 4

3. Järk-järgult registrisse kantavate ainete 
puhul koostab pädev asutus otsuse eelnõud 
vastavalt artikli 39 lõikele 2:

välja jäetud

a) viie aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest kõikide 
registreerimistaotluste jaoks, mis laekusid 
artikli 21 lõikes 1 sätestatud tähtajaks, ning 
mis sisaldavad katsetamisettepanekuid VII 
ja VIII lisas teabele esitatud nõuete 
täitmiseks;
b) üheksa aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest kõikide 
registreerimistaotluste jaoks, mis laekusid 
artikli 21 lõikes 2 sätestatud tähtajaks, ning 
mis sisaldavad katsetamisettepanekuid 
ainult VII lisas teabele esitatud nõuete 
täitmiseks;
c) pärast punktides a ja b sätestatud 
tähtaegu mis tahes katsetamisettepanekuid 
sisaldavate registreerimistaotluste jaoks, 
mis laekusid artikli 21 lõikes 3 sätestatud 
tähtajaks.

Or. de
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Justification

Die Streichung des Absatzes 1 steht im Zusammenhang mit Änderungsantrag 15 zu Artikel 38. 
Die Streichung der Absätze 3 und 4 steht in Zusammenhang mit den Änderungsanträgen 5 bis 
7 zu Artikeln 26 bis 26 b.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 780
Artikli 42 lõike 3, punktid a ja b

a) viie aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest kõikide 
registreerimistaotluste jaoks, mis laekusid 
artikli 21 lõikes 1 sätestatud tähtajaks, ning 
mis sisaldavad katsetamisettepanekuid VII 
ja VIII lisas teabele esitatud nõuete 
täitmiseks;

a) viie aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest kõikide 
registreerimistaotluste jaoks, mis laekusid 
artikli 21 lõikes 1 sätestatud tähtajaks, ning 
mis sisaldavad katsetamisettepanekuid V–
VIII lisas teabele esitatud nõuete täitmiseks;

b) üheksa aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest kõikide 
registreerimistaotluste jaoks, mis laekusid 
artikli 21 lõikes 2 sätestatud tähtajaks ning 
mis sisaldavad katsetamisettepanekuid 
ainult VII lisas teabele esitatud nõuete 
täitmiseks;

b) üheksa aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest kõikide 
registreerimistaotluste jaoks, mis laekusid 
artikli 21 lõikes 2 sätestatud tähtajaks ning 
mis sisaldavad katsetamisettepanekuid V–
VII lisas teabele esitatud nõuete täitmiseks;

Or. en

Justification

Linked to Amendments of Recital 47, Article 11 (1) and Article 39 (1).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 781
Artikli 42 lõike 3, punktid a, b ja c

a) viie aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest kõikide 
registreerimistaotluste jaoks, mis laekusid 
artikli 21 lõikes 1 sätestatud tähtajaks, ning 
mis sisaldavad katsetamisettepanekuid VII 
ja VIII lisas teabele esitatud nõuete 

a) viie aasta jooksul alates 
katsetamisettepaneku esitamise kuupäevast 
kõikide registreerimistaotluste jaoks, mis 
laekusid artikli 21 lõikes 1 sätestatud 
tähtajaks, ning
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täitmiseks;
b) üheksa aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest kõikide 
registreerimistaotluste jaoks, mis laekusid 
artikli 21 lõikes 2 sätestatud tähtajaks, ning 
mis sisaldavad katsetamisettepanekuid 
ainult VII lisas teabele esitatud nõuete 
täitmiseks;

b) üheksa aasta jooksul alates 
katsetamisettepaneku esitamise kuupäevast 
kõikide registreerimistaotluste jaoks, mis 
laekusid artikli 21 lõikes 2 sätestatud 
tähtajaks, ning

c) pärast punktides a ja b sätestatud tähtaegu 
mis tahes katsetamisettepanekuid 
sisaldavate registreerimistaotluste jaoks, mis 
laekusid artikli 21 lõikes 3 sätestatud 
tähtajaks.

c) pärast punktides a ja b sätestatud tähtaegu 
mis tahes registreerimistaotluste jaoks, mis 
laekusid artikli 21 lõikes 3 sätestatud 
tähtajaks.

Or. en

Justification

See AM to Art. 9 1 (a) (ix).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 782
Artikli 42 lõike 3 punkt b a (uus)

b a) 12 aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest, mis laekusid artikli 
21 lõikes 3 sätestatud tähtajaks ning mis 
sisaldavad katsetamisettepanekuid ainult 
VII lisas teabele esitatud nõuete täitmiseks;

Or. nl

Justification

In artikel 21 wordt een nieuw lid toegevoegd met stoffen die na negen jaar geregistreerd 
moeten worden. Hiervoor moet er ook een nieuw lid in dit artikel ingevoegd worden (Pakket 
prioriteit Blokland).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 783
Artikli 42 lõike 3 punkt c
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c) pärast punktides a ja b sätestatud tähtaegu 
mis tahes katsetamisettepanekuid sisaldavate 
registreerimistaotluste jaoks, mis laekusid 
artikli 21 lõikes 3 sätestatud tähtajaks.

c) pärast punktides a, b ja ba sätestatud 
tähtaegu mis tahes katsetamisettepanekuid 
sisaldavate registreerimistaotluste jaoks, mis 
laekusid artikli 21 lõikes 3 a sätestatud 
tähtajaks.

Or. nl

Justification

In artikel 21 wordt een nieuw lid toegevoegd met stoffen die na negen jaar geregistreerd 
moeten worden. Hiervoor moet er ook een nieuw lid in dit artikel ingevoegd worden (Pakket 
prioriteit Blokland).

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

Muudatusettepanek 784
Artikli 42 lõike 3, punkt c

c) pärast punktides a ja b sätestatud 
tähtaegu mis tahes katsetamisettepanekuid 
sisaldavate registreerimistaotluste jaoks, mis 
laekusid artikli 21 lõikes 3 sätestatud 
tähtajaks.

c) 14 aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest mis tahes 
katsetamisettepanekuid sisaldavate 
registreerimistaotluste jaoks, mis laekusid 
artikli 21 lõikes 3 sätestatud tähtajaks.

Or. en

Justification

There should also be a clear deadline for the evaluation of testing proposals for substances 
between 1 and 10 tonnes.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter + Richard Seeber

Muudatusettepanek 785
Artikli 42 lõige 4

4. Kui liikmesriigi pädev asutus lõpetab 
artikli 39 alusel teostatavad 
hindamistoimingud järk-järgult registrisse 
kantava aine suhtes, teavitab ta sellest 
agentuuri.

välja jäetud
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Or. en

Justification

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.
Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report. (Guido 
Sacconi)

For reasons of simplification and concentration of the process, the Agency should be in 
charge of all evaluation tasks and should have sole decision power on all aspects of 
evaluation, for the purposes of consistency, legal certainty and efficiency. (Richard Seeber)

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

Muudatusettepanek 786
Artikli 42 lõige 4 a (uus)

4 a. Artikli 39 alusel hinnatavate 
registreerimistoimikute loetelu peab olema 
liikmesriikidele kättesaadav.

Or. en

Justification

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.
Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report.

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

Muudatusettepanek 787
Artikli 42 lõige 4 a (uus)

4 a. Teabenõuded rahuldatakse kahe aasta 
jooksul pärast katsetamisettepanekute 
hindamise lõpetamist.
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Or. en

Justification

There should also be a clear deadline for the actual carrying out of the testing.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter + Werner Langen + Richard Seeber

Muudatusettepanek 788
Artikli 43 lõige 1

1. Artikli 40 alusel registreerimistaotluse 
vastavust hindama hakkav pädev asutus 
teavitab sellest agentuuri.

välja jäetud

Or. en

Justification

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.
Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report. (Guido 
Sacconi & others) 

Eine Vorlage von Prüfvorschlägen ist nicht vorgesehen, da bei der Registrierung bereits alle 
für die sichere Verwendung relevanten Informationen bereits eingereicht werden. (Werner 
Langen)

For reasons of simplification and concentration of the process, the Agency should be in 
charge of all evaluation tasks and should have sole decision power on all aspects of 
evaluation, for the purposes of consistency, legal certainty and efficiency. (Richard Seeber)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen + Richard Seeber

Muudatusettepanek 789
Artikli 43 lõige 3

3. Kui liikmesriigi pädev asutus lõpetab 
artikli 40 alusel teostatavad 
hindamistoimingud järk-järgult registrisse 

välja jäetud
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kantava aine suhtes, teavitab ta sellest 
agentuuri.

Or. de

Justification

Eine Vorlage von Prüfvorschlägen ist nicht vorgesehen, da bei der Registrierung bereits alle 
für die sichere Verwendung relevanten Informationen bereits eingereicht werden. (Werner 
Langen)

For reasons of simplification and concentration of the process, the Agency should be in 
charge of all evaluation tasks and should have sole decision power on all aspects of 
evaluation, for the purposes of consistency, legal certainty and efficiency. (Richard Seeber)

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

Muudatusettepanek 790
Artikli 43 lõige 3

3. Kui liikmesriigi pädev asutus lõpetab 
artikli 40 alusel teostatavad 
hindamistoimingud järk-järgult registrisse 
kantava aine suhtes, teavitab ta sellest 
agentuuri.

3. Artikli 40 alusel hinnatavate 
registreerimistoimikute loetelu peab olema 
liikmesriikidele kättesaadav.

Or. en

Justification

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.
Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 791
Artikkel 43 -a (uus)

2A PEATÜKK
REGISTREERIMISTOIMIKUTE 
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SÕELUMINE AINETE SUHTES 
KOGUSTES 1–10 TONNI

Artikkel 43 a
Selliste ainete kindlakstegemine, mille 

suhtes kohaldatakse täiendavaid 
teabenõudeid 

1. Tegemaks kindlaks aineid, mille kohta 
tuleb esitada V lisas sätestatud teave, võib 
agentuur sõeluda kõikide alla 10-tonnistes 
kogustes registreeritud ainete kohta 
esitatud registreerimistoimikuid, et teha 
kindlaks vähemalt kahele järgmisele 
kriteeriumile vastavad ained:
a) ained, millega kokkupuude võib olla 
suur järgmistel põhjustel:
i) tarbijatepoolne kasutamine või
ii) hajutav kutsealane kasutamine või
iii) hajutav tööstuslik kasutamine; 
b) ained, mille kohta on esitatud kõige 
vähem teavet nende mõju kohta inimeste 
tervisele või keskkonnale;
c) ained, mille kohta teaduslik 
tõendusmaterjal näitab, et nad tõenäoliselt 
vastavad 1. või 2. kategooria 
kantserogeenseteks, mutageenseteks või 
paljunemisvõimet kahjustava toksilise 
toimega aineteks liigitamise kriteeriumidele 
või XII lisa kriteeriumidele ning mille 
suhtes on olemas kõige vähem andmeid 
nende osutatud ohtlike omaduste kohta;
d) ained, mille on registreerinud vähemalt 
20 registreerijat, tingimusel et need 
registreerijad ei ole osutanud, et 
kokkupuude puudub või et teaduslik 
tõendusmaterjal ei ole viidanud ohu 
puudumisele;
e) ained, mille puhul liikmesriikide 
jõustamis- või seiretegevuse tulemusel on 
avastatud inimeste tervisele või 
keskkonnale ohtlikkuse kahtlus.
2. Agentuur nõuab sõelumise tulemusena 
kindlakstehtud ainete registreerijatelt V 
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lisas sätestatud teabe esitamist ühe aasta 
jooksul kooskõlas artikliga 12. 
3. Agentuur võib teha komisjonile 
ettepaneku täiendavate 
sõelumiskriteeriumide osas. Komisjon teeb 
otsuse IIIA lisasse täiendavate 
kriteeriumide lisamise kohta artikli 130 
lõikes 3 sätestatud korras. 

Or. en

Justification

These amendments enable the Agency to identify substances for which no full Annex V data 
set is available and that could pose a high risk. For these priority substances missing 
information compared to that information set out in Annex V shall be generated and 
submitted by enterprises. The screening criteria cover empty dossier, suspicion of CMR and 
PBT, widespread exposure, cumulative volumes, and problems identified in enforcement 
measures. In the interest of workability and proportionality, at least two of these criteria must 
be met for the substance to be selected. (amendment linked to amendment to Article 5, 
paragraph 4)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 792
Artikkel 43 -a b (uus)

Artikkel 43 ab
Täiendava teabe täpsustamine mitme 

registreerija korral
1. Kui V lisas sätestatud teabe peab sama 
aine kohta esitama mitu registreerijat, 
edastab agentuur kõigile neile 
registreerijatele üksteise andmed. Nad 
vastutavad andmete koostamise eest ühiselt. 
2. Kõigil sama aine registreerijatel on kolm 
kuud aega kokku leppida, kes nende kõigi 
nimel teabe koostab. Kui nad ei jõua 
kokkuleppele, määrab agentuur ühe 
registreerija, kes peab teabe koostama.
3. V lisa nõuete täitmiseks vajaliku 
puuduva teabe koostamise kulud jagatakse 
võrdselt kõigi selle aine registreerijate 
vahel, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
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Or. en

Justification

In case of multiple registrants only one data set will be generated and cost will be shared 
between all registrants of that substance.
(amendment linked to Article 5, paragraph 4)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 793
Artikkel 43 -a c (uus)

Artikkel 43 ac 
Täiendava teabega tutvumine

1. Agentuur tutvub käesoleva peatüki alusel 
esitatud andmetega ja koostab vajaduse 
korral kooskõlas artikliga 40 sobiva otsuse.
2. Agentuur teatab komisjonile, 
liikmesriikidele ja registreerijaile oma 
järeldustest, kui ta soovitab valida 
hindamiseks aine või kehtestada VII või 
VIII jaotisest tulenevad meetmed. 

Or. en

Justification

For information submitted for priority substances identified as a result of the screening, a 
dossier evaluation – compliance check – will be performed, and, if necessary, other parts of 
the REACH system as set out in the Commission proposal may be applied.
(amendment linked to Article 5, paragraph 4)

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

Muudatusettepanek 794
Artikkel 43 a (uus)

Artikkel 43 a
Ainete hindamiste minimaalne arv

Agentuur määrab igal aastal kindlaks 
minimaalse ainete hindamiste arvu, mis 
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tuleb aastas läbi viia, et aidata kaasa 
edasist uurimist või edasisi toiminguid 
nõudvate ainete kindlakstegemisele. 

Or. en

Justification

It is important to establish a minimum number of substance evaluations. This would improve 
the quality control and the identification of problematic substance.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey + Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 795
Artikli 43 a pealkiri

Aine hindamise kriteeriumid Hindamiskriteeriumid ja hinnatavate 
prioriteetsete ainete loetelu

Or. en

Justification

This amendment complements the rapporteur´s amendment 35. It is important that the 
criteria for evaluation address the potential synergetic effects from a mix of chemicals.
Particular account should be taken of the effects on childeren in the perinatal phase as well
as women. (Dorette Corbey)

Steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 38. (Anja Weisgerber)

Muudatusettepaneku esitaja(d):Dorette Corbey 

Muudatusettepanek 796
Artikli 43 a esimene lõik

Ühtlustatud lähenemise tagamiseks töötab 
agentuur välja kriteeriumid ainete 
prioritiseerimiseks edasist hindamist silmas 
pidades. Prioritiseerimine toimub 
riskipõhise lähenemise kaudu. 
Hindamiskriteeriumites võetakse arvesse 
ohuandmeid, kokkupuuteandmeid ja 
tonnides väljendatud vahemikku. Agentuur 
võtab edasist hindamist silmas pidades vastu 
otsuse ainete prioritiseerimise kriteeriumite 
kohta. Liikmesriigid kasutavad neid 
kriteeriume oma hindamisplaanide 

1. Ühtlustatud lähenemise tagamiseks töötab 
agentuur välja kriteeriumid ainete 
prioriseerimiseks edasist hindamist silmas 
pidades. Prioriseerimine toimub riskipõhise 
lähenemise kaudu. Hindamiskriteeriumites 
võetakse arvesse ohuandmeid, 
kokkupuuteandmeid, kemikaalide segu 
potentsiaalset sünergilist toimet, mõjusid 
loote arengule, (rasedatele) naistele ja 
lastele ning tonnides väljendatud 
vahemikku. Agentuur võtab edasist 
hindamist silmas pidades vastu otsuse ainete 
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koostamisel. prioriseerimise kriteeriumite kohta.

Or. en

Justification

This amendment complements the rapporteur´s amendment 35. It is important that the 
criteria for evaluation address the potential synergetic effects from a mix of chemicals.
Particular account should be taken of the effects on childeren in the perinatal phase as well 
as women.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter + Anja Weisgerber + Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 797
Artikli 43 a esimene lõik

Ühtlustatud lähenemise tagamiseks töötab 
agentuur välja kriteeriumid ainete 
prioritiseerimiseks edasist hindamist silmas 
pidades. Prioritiseerimine toimub 
riskipõhise lähenemise kaudu. 
Hindamiskriteeriumites võetakse arvesse 
ohuandmeid, kokkupuuteandmeid ja 
tonnides väljendatud vahemikku. Agentuur 
võtab edasist hindamist silmas pidades vastu 
otsuse ainete prioritiseerimise kriteeriumite 
kohta. Liikmesriigid kasutavad neid 
kriteeriume oma hindamisplaanide 
koostamisel.

Ühtlustatud lähenemise tagamiseks töötab 
agentuur välja kriteeriumid ainete 
prioriseerimiseks edasist hindamist silmas 
pidades. Prioriseerimine toimub riskipõhise 
lähenemise kaudu. Hindamiskriteeriumites 
võetakse arvesse ohuandmeid, 
kokkupuuteandmeid ja tonnides väljendatud 
vahemikku. Agentuur võtab edasist 
hindamist silmas pidades vastu otsuse ainete 
prioriseerimise kriteeriumite kohta.

Or. en

Justification

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.
Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report. In particlar 
this amendment covers amendment 35 in the draft report. (Guido Sacconi & others)

Steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 38. (Anja Weisgerber)

Dans l'optique d'un règlement harmonisée, l’Agence doit être responsable de l’établissement 
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du projet de plan glissant communautaire. Cependant, afin de faciliter la conception du plan 
glissant et l’intervention des Etats membres au cours de sa mise au point, il reste essentiel 
que l’Agence, en lien avec les Etats membres, propose des critères qui permettent de 
déterminer quelles sont les substances prioritaires à l’évaluation. (Françoise Grossetête)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christofer Fjellner

Muudatusettepanek 798
Artikli 43 a esimene lõik

Ühtlustatud lähenemise tagamiseks töötab 
agentuur välja kriteeriumid ainete 
prioritiseerimiseks edasist hindamist silmas 
pidades. Prioriseerimine toimub riskipõhise 
lähenemise kaudu. Hindamiskriteeriumites 
võetakse arvesse ohuandmeid, 
kokkupuuteandmeid ja tonnides väljendatud 
vahemikku. Agentuur võtab edasist 
hindamist silmas pidades vastu otsuse ainete 
prioritiseerimise kriteeriumite kohta. 
Liikmesriigid kasutavad neid kriteeriume 
oma hindamisplaanide koostamisel

Ühtlustatud lähenemise tagamiseks 
töötab agentuur välja kriteeriumid ainete 
prioriseerimiseks edasist hindamist 
silmas pidades. Prioriseerimine toimub 
riskipõhise lähenemise kaudu. 
Hindamiskriteeriumites võetakse arvesse 
ohuandmeid, kokkupuuteandmeid ja 
tonnides väljendatud vahemikku. 
Agentuur võtab edasist hindamist silmas 
pidades vastu otsuse ainete 
prioriseerimise kriteeriumite kohta. 
Liikmesriigid kasutavad neid kriteeriume 
oma hindamisplaanide koostamisel Nii 
prioriseerimiskriteeriumite kui ka 
sellele järgneva hindamise 
lähtepunktina kasutatakse olemasolevat 
tööjõudu eelkõige nende ainete 
hindamiseks, mille puhul on põhjust 
arvata, et nende kasutamisega võib 
kaasneda ilmne risk inimeste tervisele 
või keskkonnale.

Or. sv

Justification

Då vi har begränsade personella resurser måste vi prioritera de mest riskabla ämnena först.
Denna skrivning tydliggör denna prioritering.
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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 799
Artikli 43 a esimene lõik

Ühtlustatud lähenemise tagamiseks töötab 
agentuur välja kriteeriumid ainete 
prioritiseerimiseks edasist hindamist silmas 
pidades. Prioriseerimine toimub riskipõhise 
lähenemise kaudu. Hindamiskriteeriumites 
võetakse arvesse ohuandmeid, 
kokkupuuteandmeid ja tonnides väljendatud 
vahemikku. Agentuur võtab edasist 
hindamist silmas pidades vastu otsuse 
ainete prioritiseerimise kriteeriumite kohta.
Liikmesriigid kasutavad neid kriteeriume 
oma hindamisplaanide koostamisel

Ainete valimise otsustes kätketavate ohtude 
põhjal ühtlustatud lähenemise tagamiseks 
töötab agentuur välja kriteeriumid ainete 
edasiseks hindamiseks.
Hindamiskriteeriumites võetakse arvesse 
ohuandmeid, kokkupuuteandmeid ja 
tonnides väljendatud vahemikku. Nendes 
kriteeriumites määratletakse asjaolud, mille 
puhul II jaotise alusel esitatud teavet ja VI 
jaotises mainitud toimiku hindamist 
loetakse ebapiisavaks aine ja tema 
määratletud kasutus(t)e hindamiseks ning 
riskitaseme ohjamiseks.

Or. it

Justification

L’Agenzia deve basare le proprie decisioni relative alle valutazioni su criteri armonizzati e 
trasparenti.
Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti 
nel Titolo VI: Valutazione delle sostanze. (Alessandro Foglietta and others)

L’Agenzia deve basare le proprie decisioni relative alle valutazioni su criteri armonizzati e 
trasparenti, come ad esempio:

- considerazioni che portano a requisiti di informazione che eccedono gli Allegati 
da V a VIII;

- unione dei risultati delle Valutazioni del Dossier di diverse registrazioni della 
stessa o di simili sostanze;

- necessità di risolvere i risultati discordanti dei dossier di Valutazione di diverse 
registrazioni della stessa o di simili sostanze.

Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti 
nel Titolo VI: Valutazione delle sostanze. (Marcello Vernola and others)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 800
Artikli 43 a lõige 1 a (uus)
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1 a. Agentuur kasutab selliseid kriteeriume 
hinnatavate prioriteetsete ainete loetelu 
koostamiseks. Agentuur võtab nimetatud 
loetelu vastu liikmesriikide komitee 
koostatud arvamuse põhjal. Aineid 
lisatakse loetellu, kui on alust (kas ühe 
artiklis 38 nimetatud pädeva asutuse poolt 
teostatud toimiku hindamise põhjal või 
muu asjakohase allika põhjal, kaasa 
arvatud registreerimistoimikutes sisalduv 
teave) kahtlustada, et kõnealune aine on 
ohtlik tervisele või keskkonnale, eriti 
järgmistel põhjustel:
a) aine sarnaneb struktuuriliselt 
teadaolevate probleemsete ainetega või 
ainetega, mis on püsivad ja 
bioakumuleeruvad, mis viitab sellele, et 
ainel või ühel või enamal selle saadusel on 
probleemseid omadusi või antud aine või 
selle saadus on püsiv ja bioakumuleeruv;
b) mitme registreerija esitatud 
registreerimistaotluste kohane 
koondtonnaaž;
c) kemikaalide segu potentsiaalsed 
sünergilised toimed; 
d) potentsiaalsed toimed loote arengule
ning naiste ja laste tervisele. 

Or. en

Justification

Linked to amendment to Article 43a, this amendments complements the rapporteur´s 
amendment 36.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mojca Drčar Murko

Muudatusettepanek 801
Artikkel 43 a a (uus)

a. Agentuur võib sõeluda kõiki nende 
ainete kohta esitatud 
registreerimistoimikuid, mis on 
registreeritud ainult alla 10-tonnistes 
kohustes, et teha kindlaks ained, mille 
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kohta tuleb IC lisas sätestatud 
kriteeriumide mis tahes kombinatsiooni 
kohaselt esitada täiendavad andmed.
Agentuur osutab ka iga valitud 
kriteeriumide kombinatsiooni kohta, kas 
tuleb esitada kõik V lisas sätestatud 
andmed või osa neist.
Agentuur sõelub registreerimistoimikuid 
esimest korda hiljemalt [13] aastat pärast 
määruse jõustumist.
b. Agentuur teavitab sõelumise tulemusena 
kindlaksmääratud ainete registreerijaid 
sellest asjaolust, samuti esitamisele 
kuuluvast täiendavast teabest. Agentuur 
avaldab ka kõikide sõelumiste tulemusena 
kindlaks tehtud ainete loetelu oma 
veebilehel.
c. Sõelumise tulemusena kindlaks tehtud ja 
avaldatud ainete registreerijad peavad 
esitama kogu V lisas sätestatud teabe või 
agentuuri osutatud konkreetse teabe 
[kolme] aasta jooksul kooskõlas artikliga 
12.
d. Komisjon võib pärast agentuuriga 
konsulteerimist otsustada lisada IC lisasse 
täiendavaid kriteeriume või muuta juba 
seal sätestatud kriteeriume artikli 130 
lõikes 3 kehtestatud korras.

Or. en

Justification

Existing Article 43 a to be renumbered as Article 43 a (1).

In order to permit effective prioritisation for the purposes of enhanced information gathering, 
it is appropriate to focus on those dossiers where there is the greatest probability that this 
further information will contribute to the effective management of risk. Dossiers satisfying 
two or more of the prioritisation criteria listed in Annex IC (new) should be afforded a higher 
degree of priority. These criteria would also increase effectiveness of the dossier evaluation 
process by providing an equivalent prioritisation mechanism for the selection of low volume 
substance dossiers for evaluation. Depending on the combination of criteria selected, the 
Agency shall also specify whether all the information in Annex V is to be submitted, or 
whether only specific information is required. This would enable the entire information set to 
be requested whenever this was considered necessary, or alternatively to assist further 
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prioritisation by requesting only relevant information. It should, for example, be possible to 
request only the ecotoxicological endpoints in cases when only environmental concerns were 
probable. The information required shall be specified in order to ensure legal certainty. It 
should also be possible for the Agency to conduct more than one screening, in order to permit 
a more effective use of the Agency’s resources.

In order to improve access to information and assist SMEs, it is also appropriate to make the 
list of prioritised substances available on the Agency’s website.

Dossiers for prioritised substances should be updated within a specified period of time.

It should be possible to include new prioritisation criteria in Annex IC, or amend existing 
ones, in order to reflect new concerns, as well as in the light of experience. Article 128 
already provides that the Annexes may be amended through the regulatory comitology 
procedure.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête + Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas 
Sjöstedt + Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Muudatusettepanek 802
Artikli 43 aa pealkiri

Pädev asutus Ühenduse hindamisplaan

Or. fr

Justification

Pour une meilleure efficacité, il parait important de disposer d'un seul plan glissant 
communautaire, et non pas une superposition de plans glissants nationaux. Aussi, il 
appartient à l'Agence de réaliser ce plan glissant; plan glissant qui doit prendre en compte 
les préoccupations des Etats membres.
Pour faire face à ses obligations au titre de cet article, l’Agence doit s’appuyer, non 
seulement sur ses ressources internes, mais sur un réseau d’instituts et d’agences placé 
auprès d’elle. Elle tient compte pour la répartition des travaux des propositions formulées 
par des Etats membres et des caractéristiques des éventuelles candidatures de ces 
organismes. (Françoise Grossetête)

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.
Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report.
In particular, this amendment covers amendments 36, 38, 39, 40 and 41 in the draft report.
(Guido Sacconi & others)
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 803
Artikli 43 aa lõige 1

1. Liikmesriik kaasab aine hindamisplaani 
eesmärgiga saada artiklite 44, 45 ja 46 
kohaldamisel pädevaks asutuseks, kui
kõnealusel liikmesriigil on kas artiklis 38 
osutatud pädeva asutuse poolt teostatud 
toimiku hindamise tulemusel või mõnest 
muust asjakohasest allikast saadud teabele, 
kaasa arvatud registreerimistoimiku(te)s 
sisalduvale teabele tuginedes alust 
kahtlustada, et aine kujutab ohtu tervisele 
või keskkonnale, ja seda eelkõige ühel 
järgmistest põhjustest:

1. Agentuur kehtestab artiklist 43 a 
tulenevate prioriseerimiskriteeriumide 
alusel hinnatavate prioriteetsete ainete 
loetelu, mille osas agentuuril on kas artiklis 
38 osutatud pädeva asutuse poolt teostatud 
toimiku hindamise tulemusel, artiklite 20, 
22 ja 35 alusel esitatud teatiste või mõnest 
muust asjakohasest allikast saadud teabele, 
kaasa arvatud registreerimistoimiku(te)s 
sisalduvale teabele tuginedes alust 
kahtlustada, et aine kujutab ohtu tervisele 
või keskkonnale, ja seda eelkõige ühel 
järgmistest põhjustest:

Or. de

Justification

Um das Verfahren zu vereinfachen und um ein Ungleichgewicht zwischen den Mitgliedstaaten 
aufgrund eines dezentralisierten Verfahrens zu vermeiden, soll im Rahmen der 
Stoffbewertung der Agentur die Aufgabe übertragen werden, das Verzeichnis der vorrangig 
zu bewertenden Stoffe auszuarbeiten und die Mitgliedsstaaten zu bestimmen, die für die 
Bewertung der einzelnen Stoffe zuständig sein sollen. Die zu bewertenden Stoffe sind zu 
veröffentlichen. Dies erhöht die Transparenz des Verfahrens.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 804
Artikli 43 aa lõige 1

1. Liikmesriik kaasab aine hindamisplaani 
eesmärgiga saada artiklite 44, 45 ja 46 
kohaldamisel pädevaks asutuseks, kui 
kõnealusel liikmesriigil on kas artiklis 38 
osutatud pädeva asutuse poolt teostatud 
toimiku hindamise tulemusel või mõnest 
muust asjakohasest allikast saadud teabele, 
kaasa arvatud registreerimistoimiku(te)s 
sisalduvale teabele tuginedes alust 
kahtlustada, et aine kujutab ohtu tervisele 
või keskkonnale, ja seda eelkõige ühel 

Kui agentuur peab vajalikuks ainet 
hinnata, teeb ta otsuse kooskõlas artiklitega 
43 a, 48 ja 49.
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järgmistest põhjustest:
a) aine sarnaneb struktuuriliselt 
teadaolevate probleemsete ainetega või 
ainetega, mis on püsivad ja 
bioakumuleeruvad, mis viitab sellele, et 
ainel või ühel või enamal selle saadusel on 
probleemseid omadusi või antud aine või 
selle saadus on püsiv ja bioakumuleeruv;

Positiivse otsuse korral lisab agentuur 
asjaomase aine artiklite 44–46 
kohaldamiseks hindamisplaani. Seda 
plaani prioriseeritakse kätketavat ohtu 
arvesse võttes.

b) kogutonnaaži põhjal vastavalt erinevate 
registreerijate poolt esitatud 
registreerimistaotlustele.

Or. de

Justification

Eine Stoffbewertung kann nur in Gang gebracht werden, wenn die Kriterien nach Artikel 43 
erfüllt sind.

Eine weitergehende Bewertung wird von der Agentur nur vorgenommen, wenn der Stoff und 
seine Verwendungen die in Artikel 43a aufgeführten Kriterien für eine solche Bewertung 
erfüllen.

Das Verfahren entfällt, da die Agentur den fortlaufenden Plan selbst erstellt.

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 805
Artikli 43 aa lõige 1

1. Liikmesriik kaasab aine hindamisplaani 
eesmärgiga saada artiklite 44, 45 ja 46 
kohaldamisel pädevaks asutuseks, kui 
kõnealusel liikmesriigil on kas artiklis 38 
osutatud pädeva asutuse poolt teostatud 
toimiku hindamise tulemusel või mõnest 
muust asjakohasest allikast saadud teabele, 
kaasa arvatud registreerimistoimiku(te)s 
sisalduvale teabele tuginedes alust 
kahtlustada, et aine kujutab ohtu tervisele 
või keskkonnale, ja seda eelkõige ühel 
järgmistest põhjustest:

1. Kui agentuur leiab, et ainet on vaja 
hinnata, teeb ta otsuse artiklite 43 a, 48 ja 
49 alusel. Positiivse otsuse korral lisab 
agentuur aine artiklite 44–46 
kohaldamiseks hindamisplaani. 
Hindamisplaani prioriseeritakse riskipõhise 
lähenemise kaudu.

a) aine sarnaneb struktuuriliselt 
teadaolevate probleemsete ainetega või 
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ainetega, mis on püsivad ja 
bioakumuleeruvad, mis viitab sellele, et 
ainel või ühel või enamal selle saadusel on 
probleemseid omadusi või antud aine või 
selle saadus on püsiv ja bioakumuleeruv;
b) kogutonnaaži põhjal vastavalt erinevate 
registreerijate poolt esitatud 
registreerimistaotlustele.

Or. it

Justification

Si può iniziare la Valutazione di una sostanza solo se sono rispettati i criteri dell’Art. 43 bis.
Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti 
nel Titolo VI: Valutazione delle sostanze.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karin Scheele

Muudatusettepanek 806
Artikli 43 aa lõige 1

1. Liikmesriik kaasab aine hindamisplaani 
eesmärgiga saada artiklite 44, 45 ja 46 
kohaldamisel pädevaks asutuseks, kui 
kõnealusel liikmesriigil on kas artiklis 38 
osutatud pädeva asutuse poolt teostatud 
toimiku hindamise tulemusel või mõnest 
muust asjakohasest allikast saadud teabele, 
kaasa arvatud registreerimistoimiku(te)s 
sisalduvale teabele tuginedes alust 
kahtlustada, et aine kujutab ohtu tervisele 
või keskkonnale, ja seda eelkõige ühel 
järgmistest põhjustest:

1. Liikmesriik kaasab aine hindamisplaani 
eesmärgiga saada artiklite 44, 45 ja 46 
kohaldamisel pädevaks asutuseks, kui 
kõnealusel liikmesriigil on kas artiklis 38 
osutatud pädeva asutuse poolt teostatud 
toimiku hindamise tulemusel või mõnest 
muust asjakohasest allikast saadud teabele, 
kaasa arvatud registreerimistoimiku(te)s 
sisalduvale teabele tuginedes alust 
kahtlustada, et aine kujutab ohtu tervisele 
või keskkonnale.

a) aine sarnaneb struktuuriliselt 
teadaolevate probleemsete ainetega või 
ainetega, mis on püsivad ja 
bioakumuleeruvad, mis viitab sellele, et 
ainel või ühel või enamal selle saadusel on 
probleemseid omadusi või antud aine või 
selle saadus on püsiv ja bioakumuleeruv;

b) kogutonnaaži põhjal vastavalt erinevate 
registreerijate poolt esitatud 
registreerimistaotlustele.
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Or. de

Justification

Da die Auswahl der Stoffe, die einer Stoffevaluierung unterzogen werden, gemäß den 
Richtlinien der Agentur (vgl. Artikel 43a) erfolgt und da die Entscheidung gemäß Artikel 44, 
weshalb gegebenenfalls weitere Prüfungen vorgeschrieben werden, mit einer Begründung 
versehen ist, wird vorgeschlagen, an dieser Stelle keinen weiteren Einschränkungen der 
Gründe vorzusehen, nach denen ein Stoff der Evaluierung unterzogen werden kann. Damit 
wird sichergestellt, dass das Verfahren der Stoffevaluierung ausreichende Flexibilität 
aufweist, um auch auf neuartige Risikotypen anwendbar zu sein.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, 
Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Muudatusettepanek 807
Artikli 43 aa lõige 1

1. Liikmesriik kaasab aine hindamisplaani 
eesmärgiga saada artiklite 44, 45 ja 46 
kohaldamisel pädevaks asutuseks, kui 
kõnealusel liikmesriigil on kas artiklis 38 
osutatud pädeva asutuse poolt teostatud 
toimiku hindamise tulemusel või mõnest 
muust asjakohasest allikast saadud teabele, 
kaasa arvatud registreerimistoimiku(te)s 
sisalduvale teabele tuginedes alust 
kahtlustada, et aine kujutab ohtu tervisele 
või keskkonnale, ja seda eelkõige ühel 
järgmistest põhjustest:

1. Agentuur kehtestab artiklite 44, 45 ja 46 
kohaldamisel artikli 43 a alusel kehtestatud 
kriteeriumide põhjal ühenduse 
hindamisplaani projekti ning kui kas 
toimiku hindamise tulemusel või mõnest 
muust asjakohasest allikast saadud teabele, 
kaasa arvatud registreerimistoimiku(te)s 
sisalduvale teabele tuginedes on agentuuril 
alust kahtlustada, et aine kujutab ohtu 
tervisele või keskkonnale, ja seda eelkõige 
näiteks ühel järgmistest põhjustest:

a) aine sarnaneb struktuuriliselt teadaolevate 
probleemsete ainetega või ainetega, mis on 
püsivad ja bioakumuleeruvad, mis viitab 
sellele, et ainel või ühel või enamal selle 
saadusel on probleemseid omadusi või antud 
aine või selle saadus on püsiv ja 
bioakumuleeruv;

a) aine sarnaneb struktuuriliselt teadaolevate 
probleemsete ainetega või ainetega, mis on 
püsivad ja bioakumuleeruvad, mis viitab 
sellele, et ainel või ühel või enamal selle 
saadusel on probleemseid omadusi või antud 
aine või selle saadus on püsiv ja 
bioakumuleeruv;

b) kogutonnaaži põhjal vastavalt erinevate 
registreerijate poolt esitatud 
registreerimistaotlustele.

b) kogutonnaaži põhjal vastavalt erinevate 
registreerijate poolt esitatud 
registreerimistaotlustele.

Agentuur esitab oma hindamisplaani 
projekti liikmesriikidele iga aasta 31. 
detsembriks.
1 a. Liikmesriigid võivad teha agentuurile 
hindamisplaani projekti kohta omapoolseid 
märkusi, sealhulgas ettepanekuid 
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täiendavate ainete lisamiseks, ning teha 
ettepaneku vastutada hindamise eest 
riiklike organite kaudu iga aasta 31. 
jaanuariks. Liikmesriik ei tohi teha 
ettepanekut vastutada sellise aine 
hindamise eest, mille kohta ta tegi ise 
ettepaneku lisada see hindamisplaani 
projekti.
1 aa Agentuur vastutab ühenduse 
hindamisplaani kantud ainete hindamise 
eest. Nendel hindamistel võib agentuur 
tugineda selleks iga liikmesriigi poolt 
määratud organi(te)le, valides need välja 
liikmesriikide lõike 1 a kohaselt tehtud 
taotluste alusel.

Or. en

Justification

See justification of the same authors on previous amendment on art. 43a bis.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 808
Artikli 43 aa lõige 1

1. Liikmesriik kaasab aine hindamisplaani 
eesmärgiga saada artiklite 44, 45 ja 46 
kohaldamisel pädevaks asutuseks, kui 
kõnealusel liikmesriigil on kas artiklis 38 
osutatud pädeva asutuse poolt teostatud 
toimiku hindamise tulemusel või mõnest 
muust asjakohasest allikast saadud teabele, 
kaasa arvatud registreerimistoimiku(te)s 
sisalduvale teabele tuginedes alust 
kahtlustada, et aine kujutab ohtu tervisele 
või keskkonnale, ja seda eelkõige ühel 
järgmistest põhjustest:

1. Liikmesriik kaasab aine hindamisplaani 
eesmärgiga saada artiklite 44, 45 ja 46 
kohaldamisel pädevaks asutuseks, kui 
kõnealusel liikmesriigil on kas artiklis 38 
osutatud pädeva asutuse poolt teostatud 
toimiku hindamise tulemusel või mõnest 
muust asjakohasest allikast saadud teabele, 
kaasa arvatud registreerimistoimiku(te)s 
sisalduvale teabele tuginedes alust 
kahtlustada, et aine kujutab ohtu tervisele 
või keskkonnale, ja seda eelkõige ühel 
järgmistest põhjustest:

a) aine sarnaneb struktuuriliselt teadaolevate 
probleemsete ainetega või ainetega, mis on 
püsivad ja bioakumuleeruvad, mis viitab 
sellele, et ainel või ühel või enamal selle 
saadusel on probleemseid omadusi või antud 
aine või selle saadus on püsiv ja 
bioakumuleeruv;

a) aine sarnaneb struktuuriliselt teadaolevate 
probleemsete ainetega või ainetega, mis on 
püsivad ja bioakumuleeruvad, mis viitab 
sellele, et ainel või ühel või enamal selle 
saadusel on probleemseid omadusi või antud 
aine või selle saadus on püsiv ja 
bioakumuleeruv;
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b) kogutonnaaži põhjal vastavalt erinevate 
registreerijate poolt esitatud 
registreerimistaotlustele.

b) kogutonnaaži põhjal vastavalt erinevate 
registreerijate poolt esitatud 
registreerimistaotlustele.

Agentuur esitab hindamisplaani projekti 
liikmesriikidele enne iga aasta 31. 
detsembrit.
1 a. Liikmesriigid võivad enne iga aasta 31. 
jaanuari esitada agentuurile oma märkused 
plaani projekti sisu kohta, teha 
ettepanekuid uute ainete lisamiseks 
hindamisplaani ning teha ettepaneku anda 
vastutus hindamise eest riiklikele 
organitele.
1 b. Agentuur vastutab ühenduse 
hindamisplaanis loetletud ainete hindamise 
eest. Agentuur võib ainete hindamiseks 
pöörduda artikli 83 kohaselt koostatud 
loetelus loetletud ekspertorganite poole, 
mille ta valib, võttes nõuetekohaselt arvesse 
liikmesriikide poolt lõike 1 a alusel tehtud 
taotlusi.

Or. fr

Justification

See justification of the same author on previous amendment on art. 43a bis.

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

Muudatusettepanek 809
Artikli 43 aa lõige 2

2. Lõikes 1 nimetatud hindamisplaan 
hõlmab kolme aasta pikkust perioodi, seda 
ajakohastatakse kord aastas ning selles 
määratletakse ained, mida liikmesriik 
kavatseb igal aastal hinnata. Liikmesriik 
esitab hindamisplaani agentuurile ja 
teistele liikmesriikidele iga aasta 28. 
veebruariks. Agentuur võib teha märkusi ja 
liikmesriigid võivad saata oma märkused 
agentuurile või väljendada oma huvi aine 
hindamise vastu iga aasta 31. märtsiks.

2. Agentuur avaldab loetelu oma 
veebilehel. Agentuur konsulteerib eelnevalt 
artikli 72 lõike 1 punktis e ettenähtud 
liikmesriikide komiteega, edaspidi 
“liikmesriikide komitee”.

Or. de
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Justification

See justification of the same authors on previous amendment on art. 43a bis.

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 + Werner Langen

Muudatusettepanek 810
Artikli 43 a a lõige 2

2. Lõikes 1 nimetatud hindamisplaan 
hõlmab kolme aasta pikkust perioodi, seda 
ajakohastatakse kord aastas ning selles 
määratletakse ained, mida liikmesriik 
kavatseb igal aastal hinnata. Liikmesriik 
esitab hindamisplaani agentuurile ja 
teistele liikmesriikidele iga aasta 28. 
veebruariks. Agentuur võib teha märkusi ja 
liikmesriigid võivad saata oma märkused 
agentuurile või väljendada oma huvi aine 
hindamise vastu iga aasta 31. märtsiks.

2. Hiljemalt iga aasta 28. veebruaril esitab 
agentuur hindamisplaani projekti 
liikmesriikide komiteele kinnitamiseks.
Hindamisplaan hõlmab kolmeaastast 
perioodi, seda uuendatakse igal aastal ning 
selles loetletakse ained, mida agentuur 
kavatseb igal aastal hinnata. Agentuur 
teavitab registreerijat/registreerijaid ja 
avaldab hindamisplaani oma veebilehel. 

Or. it

Justification

See justification of the same authors on previous amendment on art. 43a bis.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 811
Artikli 43 a a lõige 2

2. Lõikes 1 nimetatud hindamisplaan hõlmab 
kolme aasta pikkust perioodi, seda 
ajakohastatakse kord aastas ning selles 
määratletakse ained, mida liikmesriik 
kavatseb igal aastal hinnata. Liikmesriik
esitab hindamisplaani agentuurile ja teistele
liikmesriikidele iga aasta 28. veebruariks. 
Agentuur võib teha märkusi ja liikmesriigid 
võivad saata oma märkused agentuurile või 
väljendada oma huvi aine hindamise vastu 
iga aasta 31. märtsiks.

2. Lõikes 1 ja 1 a nimetatud hindamisplaan 
hõlmab kolme aasta pikkust perioodi, seda 
ajakohastatakse kord aastas ning selles 
määratletakse ained, mida agentuur või 
artikli 43 b lõike 1 b alusel taotluse teinud 
liikmesriigid igal aastal ühenduse tasandil 
hindab/hindavad. Agentuur esitab 
ühenduse hindamisplaani (välja jäetud) 
liikmesriikidele iga aasta 28. veebruariks.

Or. fr
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Justification

See justification of the same authors on previous amendment on art. 43a bis.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, 
Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 812
Artikli 43 aa lõige 2

2. Lõikes 1 nimetatud hindamisplaan hõlmab 
kolme aasta pikkust perioodi, seda 
ajakohastatakse kord aastas ning selles 
määratletakse ained, mida liikmesriik 
kavatseb igal aastal hinnata. Liikmesriik
esitab hindamisplaani agentuurile ja teistele
liikmesriikidele iga aasta 28. veebruariks. 
Agentuur võib teha märkusi ja liikmesriigid 
võivad saata oma märkused agentuurile või 
väljendada oma huvi aine hindamise vastu 
iga aasta 31. märtsiks.

2. Lõigetes 1 ja 1 a nimetatud hindamisplaan 
hõlmab kolme aasta pikkust perioodi, seda 
ajakohastatakse kord aastas ning selles 
määratletakse ained, mida agentuur või –
asjakohastel juhtudel – lõike 1 a alusel 
taotluse teinud liikmesriigid kavatsevad igal 
aastal ühenduse tasandil hinnata. Agentuur 
esitab ühenduse hindamisplaani 
liikmesriikidele iga aasta 28. veebruariks. 

Or. en

Justification

See justification of the same authors on previous amendment on art. 43a bis.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen + 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 813
Artikli 43 aa lõige 3

3. Kui hindamisplaani kohta ei ole märkusi 
tehtud või ükski muu liikmesriik ei ole oma 
huvi väljendanud, võtab liikmesriik antud 
hindamisplaani vastavalt vastu. Pädevaks 
asutuseks on selle liikmesriigi pädev 
asutus, mis on kaasanud aine oma lõplikku 
hindamisplaani.

välja jäetud

Or. de

Justification

See justification of the same authors on previous amendment on art. 43a bis.



PE 357.821v01-00 46/87 AM\565933ET.doc
Freelance-tõlge

ET

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

Muudatusettepanek 814
Artikli 43 aa lõige 3

3. Kui hindamisplaani kohta ei ole märkusi 
tehtud või ükski muu liikmesriik ei ole oma 
huvi väljendanud, võtab liikmesriik antud 
hindamisplaani vastavalt vastu. Pädevaks 
asutuseks on selle liikmesriigi pädev 
asutus, mis on kaasanud aine oma lõplikku 
hindamisplaani.

3. Loetelu uuendatakse igal aastal.

Or. de

Justification

See justification of the same authors on previous amendment on art. 43a bis.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête + Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas 
Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Muudatusettepanek 815
Artikli 43aa lõige 3

3. Kui hindamisplaani kohta ei ole märkusi 
tehtud või ükski muu liikmesriik ei ole oma 
huvi väljendanud, võtab liikmesriik antud 
hindamisplaani vastavalt vastu. Pädevaks 
asutuseks on selle liikmesriigi pädev 
asutus, mis on kaasanud aine oma lõplikku 
hindamisplaani.

3. Kui ühenduse hindamisplaani kohta ei 
ole märkusi tehtud, võtab agentuur antud 
hindamisplaani vastu. Muul juhul koostab 
agentuur uue hindamisplaani projekti, mis 
esitatakse liikmesriikidele. Kui ühenduse 
hindamisplaani sisu kohta ei ole 30 päeva 
jooksul uusi märkusi tehtud, võtab 
agentuur selle vastu. Kui esineb 
lahkarvamusi, sealhulgas kui mitu 
liikmesriiki pakuvad sama aine 
hindamiseks erinevaid organeid, esitab 
agentuur hindamisplaani komisjonile, mis 
võtab selle vastu artikli 130 lõikes 3 
osutatud korras.

Or. fr

Justification

See justification of the same authors on previous amendment on art. 43a bis.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen + Françoise Grossetête + Anja Weisgerber + 
Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo 

Chatzimarkakis, Holger Krahmer + 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 816
Artikli 43 aa lõige 4

4. Kui kaks või enam liikmesriiki on 
kaasanud ühe ja sama aine oma 
hindamisplaani projektidesse või on pärast 
hindamisplaanide esitamist väljendanud 
huvi ühe ja sama aine hindamise vastu, 
määratakse artiklite 44, 45 ja 46 
kohaldamiseks pädev asutus vastavalt 
teises, kolmandas ja neljandas lõigus 
sätestatud korrale.

välja jäetud

Agentuur suunab küsimuse artikli 72 lõike 
1 punktiga e ette nähtud liikmesriikide 
komiteele (edaspidi "liikmesriikide 
komitee"), et leppida kokku, milline asutus 
määratakse pädevaks asutuseks, arvestades 
seejuures põhimõtet, et ainete jaotamine 
liikmesriikide vahel peab kajastama nende 
osa kogu ühenduse sisemajanduse 
kogutoodangust. Kui vähegi võimalik, 
antakse eelisõigus nendele liikmesriikidele, 
kes on juba teostanud kõnealuse aine 
toimikupõhist hindamist vastavalt 
artiklitele 39–43.
Kui liikmesriikide komitee jõuab 60 päeva 
jooksul alates suunamisest ühehäälsele 
kokkuleppele, võtavad asjaomased 
liikmesriigid oma lõplikud hindamisplaanid 
vastu. Pädevaks asutuseks on selle 
liikmesriigi pädev asutus, mis on kaasanud 
aine oma lõplikku hindamisplaani.
Kui liikmesriikide komitee ei jõua 
ühehäälsele kokkuleppele, esitab agentuur 
erinevad arvamused komisjonile, kes 
otsustab vastavalt artikli 130 lõikes 3 
osutatud korrale, millisest asutusest saab 
pädev asutus, ning liikmesriigid võtavad 
oma lõplikud hindamisplaanid vastavalt 
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vastu.

Or. de

Justification

See justification of the same authors on previous amendment on art. 43a bis.

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

Muudatusettepanek 817
Artikli 43 aa lõige 4

4. Kui kaks või enam liikmesriiki on 
kaasanud ühe ja sama aine oma 
hindamisplaani projektidesse või on pärast 
hindamisplaanide esitamist väljendanud 
huvi ühe ja sama aine hindamise vastu, 
määratakse artiklite 44, 45 ja 46 
kohaldamiseks pädev asutus vastavalt 
teises, kolmandas ja neljandas lõigus 
sätestatud korrale.

4. Agentuur määrab kokkuleppel 
liikmesriikide komiteega liikmeriigid, kes 
vastutavad loetelus osutatud ainete 
hindamise eest.

Agentuur suunab küsimuse artikli 72 lõike 
1 punktiga e ette nähtud liikmesriikide 
komiteele (edaspidi "liikmesriikide 
komitee"), et leppida kokku, milline asutus 
määratakse pädevaks asutuseks, arvestades 
seejuures põhimõtet, et ainete jaotamine 
liikmesriikide vahel peab kajastama nende 
osa kogu ühenduse sisemajanduse 
kogutoodangust. Kui vähegi võimalik, 
antakse eelisõigus nendele liikmesriikidele, 
kes on juba teostanud kõnealuse aine 
toimikupõhist hindamist vastavalt 
artiklitele 39–43.
Kui liikmesriikide komitee jõuab 60 päeva 
jooksul alates suunamisest ühehäälsele 
kokkuleppele, võtavad asjaomased 
liikmesriigid oma lõplikud hindamisplaanid 
vastu. Pädevaks asutuseks on selle 
liikmesriigi pädev asutus, mis on kaasanud 
aine oma lõplikku hindamisplaani.
Kui liikmesriikide komitee ei jõua 
ühehäälsele kokkuleppele, esitab agentuur 
erinevad arvamused komisjonile, kes 
otsustab vastavalt artikli 130 lõikes 3 
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osutatud korrale, millisest asutusest saab 
pädev asutus, ning liikmesriigid võtavad 
oma lõplikud hindamisplaanid vastavalt 
vastu.

Or. de

Justification

See justification of the same authors on previous amendment on art. 43a bis.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen + Anja Weisgerber + 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 818
Artikli 43 aa lõige 5

5. Niipea kui pädevad asutused on kindlaks 
määratud, avaldab agentuur lõplikud 
hindamisplaanid oma võrgulehel.

välja jäetud

Or. de

Justification

See justification of the same authors on previous amendment on art. 43a bis.

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

Muudatusettepanek 819
Artikli 43 aa lõige 5

5. Niipea kui pädevad asutused on kindlaks 
määratud, avaldab agentuur lõplikud 
hindamisplaanid oma võrgulehel.

5. Määratud liikmesriigid, edaspidi 
“pädevad asutused artiklite 44, 45 ja 46 
tähenduses”, hindavad kõiki aineid 
kooskõlas käesoleva peatükiga.

Or. de

Justification

See justification of the same authors on previous amendment on art. 43a bis.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, 
Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 820
Artikli 43 aa lõige 5

5. Niipea kui pädevad asutused on kindlaks 
määratud, avaldab agentuur lõplikud 
hindamisplaanid oma võrgulehel.

5. Agentuur avaldab lõplikud 
hindamisplaanid oma võrgulehel.

Or. en

Justification

See justification of the same authors on previous amendment on art. 43a bis.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber + Werner 
Langen + Françoise Grossetête + Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, 

Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + 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 821
Artikli 43 aa lõige 6

6. Vastavalt lõigetele 1–4 määratletud 
pädev asutus hindab kõiki oma 
hindamisplaanis sisalduvaid aineid 
vastavalt käesolevale peatükile.

välja jäetud

Or. de

Justification

See justification of the same authors on previous amendment on art. 43a bis.

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

Muudatusettepanek 822
Artikli 43 aa lõige 6 a (uus)

6 a. Liikmesriik võib teavitada agentuuri 
uuest ainest igal ajal, kui tal on teavet, mis 
kinnitab, et on oht keskkonnale ja inimeste 
tervisele. Kui see on põhjendatud, lisab 
agentuur aine hindamisplaani kohaselt 
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hindamisele kuuluvate ainete loetellu. 

Or. en

Justification

See justification of the same authors on previous amendment on art. 43a bis.

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

Muudatusettepanek 823
Artikli 43 aa lõige 6 a (uus)

6 a. Liikmesriik võib igal ajal lisada oma 
hindamisplaani uusi aineid, kui lisandub 
murettekitavat teavet seoses ohtudega 
inimeste tervisele või keskkonnale. 
Liikmesriigid peavad agentuurile teatama 
oma kavatsusest lisada oma 
hindamisplaani uusi aineid. Kui mitu 
liikmesriiki teatab agentuurile samast 
ainest, tuleb ainet hindama määrata 
esimene agentuuri teavitav liikmesriik.

Or. en

Justification

To ensure that Member States can decide to do a substance evaluation if new information 
emerges, whether the substance is on their rolling plan or not.

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

Muudatusettepanek 824
Artikli 43 aa lõige 6 a (uus)

Liikmesriik võib igal ajal lisada oma 
hindamisplaani uusi aineid, kui lisandub 
teavet ohtude kohta inimeste tervisele või 
keskkonnale. Liikmesriik teatab 
agentuurile oma kavatsusest see aine oma 
hindamisplaani lisada.



PE 357.821v01-00 52/87 AM\565933ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Kui mitu liikmesriiki teatab ainele samast 
ainest, otsustab liikmesriikide komitee, 
milline liikmesriik peab hindamise läbi 
viima.

Or. fr

Justification

Il est essentiel que les autorités des Etats membres puissent garder un pouvoir d’initiative 
pour demander la réalisation d’évaluation lorsque de nouvelles information concernant un 
risque pour la santé ou l’environnement apparaissent.

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

Muudatusettepanek 825
Artikli 43 aa lõige 6 a (uus)

6 a. Liikmesriik võib teavitada agentuuri 
uuest ainest igal ajal, kui tal on teavet, mis 
viitab, et on oht keskkonnale ja inimeste 
tervisele. Kui see on põhjendatud, lisab 
agentuur selle aine hindamisplaani alusel 
hindamisele kuuluvate ainete loetellu. 
Kui aga agentuur otsustab ainet 
hindamisele kuuluvate ainete loetellu mitte 
lisada, võib liikmesriik otsustada seda ainet 
ise hinnata. Liikmesriik peab agentuurile 
teatama oma kavatsusest korraldada 
hindamine.

Or. en

Justification

It is important to ensure that Member States can decide to do a substance evaluation even if 
the Agency decides not to do so.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 826
Artikli 44 lõige 1
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1. Kui pädev asutus arvab, et artikli 43 aa 
lõikes 1 osutatud kahtluse kõrvaldamiseks
on vaja täiendavat teavet, kaasa arvatud 
teavet, kui see on asjakohane, mida V–VIII 
lisades ei nõuta, koostab pädev asutus 
otsuse eelnõu, tuues välja registreerija(te)lt 
täiendava teabe nõudmise põhjused. Otsus 
võetakse vastu artiklites 48 ja 49 sätestatud 
korras.

1. Kui agentuur arvab, et lisaks artiklite 9, 
12 ja 13 nõuetele on vaja täiendavat teavet, 
koostab pädev asutus otsuse eelnõu, tuues 
välja registreerija(te)lt täiendava teabe 
nõudmise põhjused. Otsus võetakse vastu 
artiklites 48 ja 49 sätestatud korras.

Or. de

Justification

Folgeänderung, da die Agentur und nicht die Behörde des Mitgliedstaates zuständig ist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 827
Artikli 44 lõige 1

1. Kui pädev asutus leiab, et artikli 43 aa 
lõikes 1 nimetatud kahtluse selgitamiseks on 
vaja täiendavat teavet, kaasa arvatud teavet, 
kui see on asjakohane, mida ei nõuta V–VIII 
lisades, siis koostab see otsuse eelnõu, milles 
on ära toodud põhjused ja on nõutud, et 
registreerija(d) esitaksid täiendava teabe. 
Otsus võetakse vastu artiklites 48 ja 49 
sätestatud korras.

1. Kui agentuur leiab, et artikli 43 a lõikes 1 
a nimetatud kahtluse selgitamiseks on vaja 
täiendavat teavet, kaasa arvatud teavet, kui 
see on asjakohane, mida ei nõuta V–VIII 
lisades, siis koostab see otsuse eelnõu, milles 
on ära toodud põhjused ja on nõutud, et 
registreerija(d) esitaksid täiendava teabe. 
Otsus võetakse vastu artiklites 48 ja 49 
sätestatud korras.

Or. de

Justification

Steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 38.

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

Muudatusettepanek 828
Artikli 44 lõige 1

1. Kui pädev asutus arvab, et artikli 43 b 1. Kui agentuur arvab, et lisaks artikli 9 
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lõikes 1 osutatud kahtluse kõrvaldamiseks
on vaja täiendavat teavet, kaasa arvatud 
teavet, kui see on asjakohane, mida V–VIII 
lisades ei nõuta, koostab pädev asutus 
otsuse eelnõu, tuues välja registreerija(te)lt 
täiendava teabe nõudmise põhjused. Otsus 
võetakse vastu artiklites 48 ja 49 sätestatud 
korras.

kohaseid põhiandmeid sisaldavale 
toimikule ning registreerija 
katsetamisettepanekule on vaja täiendavat 
teavet, koostab pädev asutus otsuse eelnõu, 
tuues välja registreerija(te)lt täiendava teabe 
nõudmise põhjused ning lisades 
riskianalüüsi. Otsus võetakse vastu 
artiklites 48 ja 49 sätestatud korras.

Or. it

Justification

I requisiti per ulteriori informazioni devono essere basati sul rischio. Il presente 
emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo 
VI: Valutazione delle sostanze.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 829
Artikli 44 lõige 2

2. Registreerija esitab nõutud teabe 
agentuurile.

välja jäetud

Or. fr

Justification

Pour une meilleure efficacité, il parait important de disposer d'un seul plan glissant 
communautaire, et non pas une superposition de plans glissants nationaux. Aussi, il 
appartient à l'Agence de réaliser ce plan glissant; plan glissant qui doit prendre en compte 
les préoccupations des Etats membres. (Françoise Grossetête)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 830
Artikli 44 lõige 3

3. Registreerija(te)lt täiendavat teavet 
nõudva otsuse eelnõu koostatakse 12 kuu 
jooksul alates hindamisplaani avaldamisest 
agentuuri võrgulehel.

välja jäetud

Or. fr
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Justification

Pour une meilleure efficacité, il parait important de disposer d'un seul plan glissant 
communautaire, et non pas une superposition de plans glissants nationaux. Aussi, il 
appartient à l'Agence de réaliser ce plan glissant; plan glissant qui doit prendre en compte 
les préoccupations des Etats membres. (Françoise Grossetête)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 831
Artikli 44 lõige 3

3. Registreerija(te)lt täiendavat teavet 
nõudva otsuse eelnõu koostatakse 12 kuu 
jooksul alates hindamisplaani avaldamisest 
agentuuri võrgulehel.

3. Registreerija(te)lt täiendavat teavet 
nõudva otsuse eelnõu koostatakse 12 kuu 
jooksul alates artikli 43 a lõikes 1 b 
ettenähtud loetelu avaldamisest. Kui aine 
on artikli 43 a lõike 1 a alusel loetellu 
lisatud, algab selle aine suhtes täiendav 12-
kuuline periood. 
Kui agentuur ei koosta otsuse eelnõud 12 
kuu jooksul alates aine lisamisest loetellu 
artikli 43 a lõike 1 a alusel, loetakse 
hindamine lõpetatuks.

Or. de

Justification

Steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 38. Um ein zielführendes 
Verfahren sicher zu stellen, sollte der Agentur eine Frist für die Erstellung des 
Entscheidungsentwurfs gesetzt werden.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 832
Artikli 44 lõige 4

4. Kui pädev asutus lõpetab oma 
hindamistegevuse vastavalt lõigetele 1, 2 ja 
3, teavitab ta sellest agentuuri 12 kuu 
jooksul alates aine hindamise algusest. Kui 
nimetatud tähtaega ületatakse, loetakse 
hindamine lõpetatuks.

välja jäetud

Or. de
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Justification

Steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 38 und Artikel 44 Absatz 3 
Unterabsatz 2.

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

Werner Langen

Muudatusettepanek 833
Artikli 44 lõige 4

4. Kui pädev asutus lõpetab oma 
hindamistegevuse vastavalt lõigetele 1, 2 ja 
3, teavitab ta sellest agentuuri 12 kuu 
jooksul alates aine hindamise algusest. Kui 
nimetatud tähtaega ületatakse, loetakse 
hindamine lõpetatuks.

4. Kui agentuur lõpetab oma 
hindamistegevuse vastavalt lõigetele 1, 2 ja 
3, teavitab ta sellest 
registreerijat/registreerijaid 12 kuu jooksul 
alates aine hindamise algusest. Kui 
nimetatud tähtaega ületatakse, loetakse 
hindamine lõpetatuks.

Or. it

Justification

L'emendamento è coerente con le modifiche richieste che mirano a concentrare il processo 
sull'Agenzia. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli 
articoli contenuti nel Titolo VI: Valutazione delle sostanze. (Marcello Vernola & others)

Folgeänderung, da die Agentur und nicht die Behörde des Mitgliedstaates zuständig ist.
(Werner Langen)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête + Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, 
Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger 

Krahmer

Muudatusettepanek 834
Artikli 44 lõige 4

4. Kui pädev asutus lõpetab oma 
hindamistegevuse vastavalt lõigetele 1, 2 ja 
3, teavitab ta sellest agentuuri 12 kuu 
jooksul alates aine hindamise algusest. Kui 
nimetatud tähtaega ületatakse, loetakse 
hindamine lõpetatuks.

4. Kui agentuur lõpetab oma 
hindamistegevuse vastavalt lõigetele 1, 2 ja 
3, teavitab ta sellest liikmesriike 12 kuu 
jooksul alates aine hindamise algusest. Kui 
nimetatud tähtaega ületatakse, loetakse 
hindamine lõpetatuks.
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Or. fr

Justification

Pour une meilleure efficacité, il parait important de disposer d'un seul plan glissant 
communautaire, et non pas une superposition de plans glissants nationaux. Aussi, il 
appartient à l'Agence de réaliser ce plan glissant; plan glissant qui doit prendre en compte 
les préoccupations des Etats membres. (Françoise Grossetête)

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.

Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report.

In particular, this amendment replaces amendments 43 of the draft report. (Guido Sacconi & 
others)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, 
Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 835
Artikli 45 lõige 1

1. Pädev asutus toetub aine hindamisel 
eelmistele käesoleva jaotise alusel teostatud 
hindamistele. Artikli 44 kohaselt täiendavat 
teavet nõudvaid otsuse eelnõusid võib 
õigustada ainult olude muutuse või 
omandatud teadmistega.

1. Agentuur või hindamise eest vastutav 
riiklik asutus toetub aine hindamisel 
eelmistele käesoleva jaotise alusel teostatud 
hindamistele Artikli 44 kohaselt täiendavat 
teavet nõudvaid otsuse eelnõusid võib 
õigustada ainult olude muutuse või 
omandatud teadmistega.

Or. en

Justification

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.
Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report.

In particular, this amendment covers amendments 44 in the draft report. (Guido Sacconi & 
others)
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Cohérence avec les amendments precédènts. (Françoise Grossetête)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber + Werner Langen + Marcello Vernola, 
Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni 

De Michelis, Miroslav Mikolášik

Muudatusettepanek 836
Artikli 45 lõige 2

2. Ühtlustatud lähenemise tagamiseks 
täiendava teabe taotlemisel jälgib agentuur 
artikli 44 alusel koostatud otsuse eelnõusid 
ning töötab välja kriteeriumid ja 
prioriteedid. Kui see on asjakohane, 
võetakse rakendusmeetmed vastu artikli 
130 lõikes 3 sätestatud korras.

välja jäetud

Or. de

Justification

Steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 38. (Anja Weisgerber) 

Folgeänderung, da die Agentur und nicht die Behörde des Mitgliedstaates zuständig ist.
(Langen) 

L'emendamento è coerente con le modifiche richieste che mirano a concentrare il processo 
sull'Agenzia. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli 
articoli contenuti nel Titolo VI: Valutazione delle sostanze. (Marcello Vernola & others)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, 
Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 837
Artikli 45 lõige 2

2. Ühtlustatud lähenemise tagamiseks 
täiendava teabe taotlemisel jälgib agentuur 
artikli 44 alusel koostatud otsuse eelnõusid 
ning töötab välja kriteeriumid ja 
prioriteedid. Kui see on asjakohane, 
võetakse rakendusmeetmed vastu artikli 130 
lõikes 3 sätestatud korras.

2. Kui see on asjakohane, võetakse 
rakendusmeetmed vastu artikli 130 lõikes 3 
sätestatud korras.
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Or. en

Justification

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.
Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report.

In particular, this amendment covers amendments 44 in the draft report. (Guido Sacconi & 
others)

Cohérence avec les amendments précedénts. (Françoise Grossetête)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 838
Artikli 46 lõige 2

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

2. Pärast aine hindamise lõpetamist teeb 
agentuur hindamisel saadud teabe 
liikmesriikidele kättesaadavaks artikli 56 
lõike 3 ja artikli 66 lõike 2 kohaldamisel ja 
edastab teabe komisjonile. Agentuur 
teavitab komisjoni, registreerijat ja teisi 
liikmesriike oma järeldustest selle kohta, kas 
ja kuidas saadud teavet kasutada.

Or. de

Justification

Steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 38.

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

Werner Langen

Muudatusettepanek 839
Artikli 46 lõige 2
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2. Pärast aine hindamise lõpetamist 
kasutab pädev asutus hindamisel saadud 
teavet artikli 56 lõike 3 ja artikli 66 lõike 2 
kohaldamisel ja edastab saadud teabe 
komisjonile, agentuurile ja teistele 
liikmesriikidele. Pädev asutus teavitab 
komisjoni, agentuuri, registreerijat ja teiste
liikmesriikide pädevaid asutusi oma 
järeldustest selle kohta, kas ja kuidas saadud 
teavet kasutada.

2. Agentuur teavitab komisjoni, (välja 
jäetud) registreerijat ja liikmesriikide 
pädevaid asutusi oma järeldustest selle 
kohta, kas ja kuidas saadud teavet artikli 56 
lõikes 3 ja artikli 66 lõikes 2 osutatud 
eesmärkidel kasutada.

Or. it

Justification

L'emendamento si giustifica in seguito alla scelta di concentrare nell'Agenzia l'intera gestione 
del processo di valutazione. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti 
presentati agli articoli contenuti nel Titolo VI: Valutazione delle sostanze. (Marcello Vernola 
& others)

Die aus der Bewertung gewonnenen Informationen sind möglicherweise für Zulassungs- oder 
Beschränkungsverfahren zu verwenden. (Werner Langen)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, 
Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 840
Artikli 46 lõige 2

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

2. Pärast aine hindamise lõpetamist kasutab 
agentuur hindamisel saadud teavet artikli 56 
lõike 3 ja artikli 66 lõike 2 kohaldamisel ja 
edastab saadud teabe komisjonile ja 
liikmesriikidele. Agentuur teavitab 
komisjoni, registreerijat ja liikmesriike oma 
järeldustest selle kohta, kas ja kuidas saadud 
teavet kasutada.

Or. en

Justification

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.
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Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report. (Guido 
Sacconi & others)

Cohérence avec les amendements précédents. (Françoise Grossetête)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 841
Artikli 46 lõige 2

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

2. Agentuur teavitab komisjoni, 
registreerijat ja teiste liikmesriikide pädevaid 
asutusi oma järeldustest selle kohta, kas ja 
kuidas saadud teavet artikli 56 lõike 3 ja 
artikli 66 lõike 2 kohaldamisel kasutada.

Or. de

Justification

Die aus der Bewertung gewonnenen Informationen sind möglicherweise für Zulassungs- oder 
Beschränkungsverfahren zu verwenden.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mojca Drčar Murko

Muudatusettepanek 842
Artikkel 46 a (uus)

1. Agentuur tutvub artikli 43 a kohaldamise 
tulemusel esitatud teabega, kontrollimaks, 
et esitatud teave vastab IC lisa asjakohasele 
kriteeriumide kombinatsioonile 
kohaldatavale nõudele.
2. Lõike 1 alusel andmetega tutvumise 
põhjal võib agentuur koostada otsuse 
ettepaneku, milles nõutakse 
registreerija(te)lt ettenähtud aja jooksul 
teabe esitamist, kui see on vajalik 
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registreerimis(t)e kooskõlla viimiseks 
asjaomaste teabenõuetega.
3. Agentuur teatab komisjonile, 
liikmesriikidele ja registreerija(te)le oma 
järeldustest, kui ta soovitab algatada aine 
hindamise või ühenduse riskijuhtimise.

Or. en

Justification

The Agency should perform a completeness and compliance check in order to verify that the 
registrant has satisfied all obligations resulting from the application of Article 43a. It should 
also be possible, on the basis of information already available, to proceed immediately to a 
recommendation for the initiation of substance evaluation or Community risk management 
measures.

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

Muudatusettepanek 843
Artikli 47 sissejuhatav osa

Kohapeal kasutatavate isoleeritud vaheainete 
suhtes toimiku ega aine hindamist ei 
kohaldata. Kui siiski on võimalik näidata, et 
kohapeal kasutatava isoleeritud vaheaine 
kasutamisest tulenev oht on võrdne 
niisuguste ainete kasutamisest tuleneva 
ohuga, mis on artikli 54 alusel arvatud XIII 
lisasse, võib liikmesriigi pädev asutus, kelle 
territooriumil tegevuskoht asub:

Kohapeal kasutatavate isoleeritud vaheainete 
suhtes toimiku ega aine hindamist ei 
kohaldata. Kui aga liikmesriigi pädev 
asutus suudab tõendada, et kohapeal 
kasutatava isoleeritud vaheaine kasutamisest 
tulenev oht on ebapiisavalt ohjatud, võib 
liikmesriigi pädev asutus, kelle 
territooriumil tegevuskoht asub:

Or. en

Justification

The Commission text requires a very high burden of evidence on a Member State before they 
are allowed to ask for more information on the safety of intermediates; this amendment 
reduces this burden.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 844
Artikli 47 sissejuhatav osa
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Kohapeal kasutatavate isoleeritud 
vaheainete suhtes toimiku ega aine 
hindamist ei kohaldata. Kui siiski on 
võimalik näidata, et kohapeal kasutatava 
isoleeritud vaheaine kasutamisest tulenev 
oht on võrdne niisuguste ainete 
kasutamisest tuleneva ohuga, mis on artikli 
54 alusel arvatud XIII lisasse, võib 
liikmesriigi pädev asutus, kelle 
territooriumil tegevuskoht asub:

Vaheainete osas võivad agentuur ja selle 
liikmesriigi pädev asutus, kus koht asub, 
nõuda ettevõtetes olevat teavet kooskõlas 
artikliga 16. Agentuur võib seda teavet 
hinnata kooskõlas artikliga 40.

Or. de

Justification

Die Agentur sowie die zuständigen Behörde der Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit 
haben, auch Zwischenprodukte zu überprüfen.

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

Muudatusettepanek 845
Artikli 47 sissejuhatav osa

Kohapeal kasutatavate isoleeritud vaheainete 
suhtes toimiku ega aine hindamist ei 
kohaldata. Kui siiski on võimalik näidata, et 
kohapeal kasutatava isoleeritud vaheaine 
kasutamisest tulenev oht on võrdne 
niisuguste ainete kasutamisest tuleneva 
ohuga, mis on artikli 54 alusel arvatud XIII 
lisasse, võib liikmesriigi pädev asutus, kelle 
territooriumil tegevuskoht asub:

Kohapeal kasutatavate isoleeritud vaheainete 
suhtes toimiku ega aine hindamist ei 
kohaldata. Siiski võib pädev asutus artiklis 
54 kehtestatud kriteeriumidele vastavate 
vaheainete puhul:

Or. en

Justification

Intermediates that meet the criteria of very high concern may pose a serious risk to workers, 
and occupational exposure to them should be minimised. Therefore the availability of 
alternatives to intermediates that meet the criteria of very high concern should be considered 
with a view to the substitution of such intermediates by safer alternatives. This would also 
contribute to better implementation of existing legislation on workers’ safety.

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

Muudatusettepanek 846
Artikli 47 sissejuhatav osa

Kohapeal kasutatavate isoleeritud vaheainete 
suhtes toimiku ega aine hindamist ei 
kohaldata. Kui siiski on võimalik näidata, et 
kohapeal kasutatava isoleeritud vaheaine 
kasutamisest tulenev oht on võrdne 
niisuguste ainete kasutamisest tuleneva 
ohuga, mis on artikli 54 alusel arvatud XIII 
lisasse, võib liikmesriigi pädev asutus, kelle 
territooriumil tegevuskoht asub:

Kohapeal kasutatavate isoleeritud vaheainete 
suhtes toimiku ega aine hindamist ei 
kohaldata. Kui siiski on võimalik näidata, et 
kohapeal kasutatava isoleeritud vaheaine 
kasutamisest tulenev oht on võrdne 
niisuguste ainete kasutamisest tuleneva 
ohuga, mis on artikli 54 alusel arvatud XIII 
lisasse, võib agentuur:

Or. it

Justification

L'emendamento si giustifica in seguito alla scelta di concentrare nell'Agenzia l'intera gestione 
del processo di valutazione. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti 
presentati agli articoli contenuti nel Titolo VI: Valutazione delle sostanze.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 847
Artikli 47 punkt a

a) nõuda registreerijalt tuvastatud riskiga 
otseselt seotud täiendava teabe esitamist. 
Niisuguse nõudega kaasneb kirjalik 
põhjendus;

välja jäetud

Or. de

Justification

See justification to the amendment of Werner Langen on Article 47, introductory part.

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

Muudatusettepanek 848
Artikli 47 punkt a

a) nõuda registreerijalt tuvastatud riskiga
otseselt seotud täiendava teabe esitamist.

a) nõuda registreerijalt täiendava teabe 
esitamist, eelkõige alternatiivide olemasolu 
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Niisuguse nõudega kaasneb kirjalik 
põhjendus;

ja asenduskava kohta.

Or. en

Justification

See justification to the amendment of Carl Schlyter and others on Article 47, introductory 
part.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 849
Artikli 47 punkt b

b) vaadata esitatud teave üle ja rakendada 
vajadusel sobivaid riski vähendamise 
meetmeid, vähendamaks seoses kõnealuse 
tegevuskohaga tuvastatud riske.

välja jäetud

Or. de

Justification

See justification to the amendment of Werner Langen on Article 47, introductory part.

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

Muudatusettepanek 850
Artikli 47 punkt b

b) vaadata esitatud teave üle ja rakendada 
vajadusel sobivaid riski vähendamise 
meetmeid, vähendamaks seoses kõnealuse 
tegevuskohaga tuvastatud riske.

b) vaadata esitatud teave üle ja rakendada 
vajadusel sobivaid riski vähendamise 
meetmeid, eelkõige kui on olemas 
ohutumad alternatiivid.

Or. en

Justification

See justification to the amendment of Carl Schlyter and others on Article 47, introductory 
part.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 851
Artikli 47 lõik 2

Esimese lõiguga ettenähtud menetlust võib 
rakendada ainult selles nimetatud pädev 
asutus.

välja jäetud

Or. de

Justification

See justifications to the amendment of Carl Schlyter and others on Article 47, introductory 
part.

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

Mikolášik

Muudatusettepanek 852
Artikli 48 lõige 1

1. Pädev asutus edastab artikli 39, 40 või 44 
alusel koostatud otsuse eelnõu 
asjaomas(t)ele registreerija(te)le või 
tootmisahela järgmise etapi kasutaja(te)le, 
teavitades neid nende õigusest esitada 
omapoolseid märkusi 30 päeva jooksul 
alates otsuse eelnõu kättesaamisest. Pädev 
asutus arvestab kõiki saadud märkusi ja võib 
otsuse eelnõud vastavalt muuta.

1. Agentuur edastab artikli 40, 43 aa või 44 
alusel koostatud otsuse eelnõu 
asjaomas(t)ele registreerija(te)le või 
tootmisahela järgmise etapi kasutaja(te)le, 
teavitades neid nende õigusest esitada 
omapoolseid märkusi 30 päeva jooksul 
alates otsuse eelnõu kättesaamisest. 
Agentuur arvestab kõiki saadud märkusi ja 
võib otsuse eelnõud vastavalt muuta.

Or. de

Justification

Oftmals werden Herstellung bzw. Import nur vorübergehend eingestellt, z.B. unter 
besonderen geschäftlichen Umständen, bei Bauarbeiten usw. Dies muss möglich sein, ohne 
dass die Registrierung automatisch ihre Gültigkeit verliert. (Werner Langen)

Per ragioni di semplificazione e concentrazione del processo, l’Agenzia deve occuparsi dei 
compiti di valutazione e deve avere un unico potere di decisione su tutti gli aspetti della 
valutazione. Sulla base della modifica proposta all'Art 43 bis, solo nei casi in cui il 
fabbricante ha cessato una volta per tutte l’attività può essere considerato giusto che la 
registrazione perda di validità. Vi sono una serie di casi in cui la fabbricazione si è fermata 
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solo temporaneamente, per es. a causa di problemi economici,di difficoltà di realizzazione 
dell’impianto, ecc., che non ammettono perdita di validità della registrazione. Ciò dovrebbe 
essere chiarito nel testo. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti 
presentati agli articoli contenuti nel Titolo VI: Valutazione delle sostanze. (Marcello Vernola)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 853
Artikli 48 lõige 2

2. Kui registreerija on lõpetanud aine 
tootmise või importimise, teavitab ta sellest 
pädevat asutust, mille tõttu muutub tema 
registreerimine kehtetuks ja vastava aine 
kohta ei saa nõuda täiendavat teavet, välja 
arvatud juhul, kui ta esitab uue 
registreerimistaotluse.

2. Kui registreerija on lõpetanud aine 
tootmise või importimise, teavitab ta sellest 
agentuuri, mille tõttu registreerimisest 
tulenevad kohustused peatatakse ja vastava 
aine kohta ei saa sel perioodil nõuda 
täiendavat teavet. Kui registreerija lõpetab 
aine tootmise või importimise lõplikult, 
kaotab tema registreerimine kehtivuse ühe 
aasta möödudes, kui ta ei loovuta oma 
registreerimisest tulenevaid õigusi 
kolmandale isikule.

Or. de

Justification

Oftmals werden Herstellung bzw. Import nur vorübergehend eingestellt, z.B. unter 
besonderen geschäftlichen Umständen, bei Bauarbeiten usw. Dies muss möglich sein, ohne 
dass die Registrierung automatisch ihre Gültigkeit verliert.

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

Muudatusettepanek 854
Artikli 48 lõige 2

2. Kui registreerija on lõpetanud aine 
tootmise või importimise, teavitab ta sellest 
pädevat asutust, mille tõttu muutub tema 
registreerimine kehtetuks ja vastava aine 
kohta ei saa nõuda täiendavat teavet, välja 
arvatud juhul, kui ta esitab uue 
registreerimistaotluse. 

2. Kui registreerija on täielikult lõpetanud 
aine tootmise või importimise, teavitab ta 
sellest agentuuri, mille tõttu muutub tema 
registreerimine kehtetuks ja vastava aine 
kohta ei saa nõuda täiendavat teavet, välja 
arvatud juhul, kui ta esitab uue 
registreerimistaotluse.

Or. it
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Justification

Per ragioni di semplificazione e concentrazione del processo, l’Agenzia deve occuparsi dei 
compiti di valutazione e deve avere un unico potere di decisione su tutti gli aspetti della 
valutazione. Sulla base della modifica proposta all'Art 43 bis, solo nei casi in cui il 
fabbricante ha cessato una volta per tutte l’attività può essere considerato giusto che la 
registrazione perda di validità. Vi sono una serie di casi in cui la fabbricazione si è fermata 
solo temporaneamente, per es. a causa di problemi economici,di difficoltà di realizzazione 
dell’impianto, ecc., che non ammettono perdita di validità della registrazione. Ciò dovrebbe 
essere chiarito nel testo. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti 
presentati agli articoli contenuti nel Titolo VI: Valutazione delle sostanze.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 855
Artikli 48 lõige 3

3. Registreerija võib lõpetada aine tootmise 
või importimise pärast otsuse eelnõu 
kättesaamist. Sellisel juhul teavitab ta 
pädevat asutust tegevuse lõpetamisest ning 
mille tõttu muutub tema registreerimine 
kehtetuks ja vastava aine kohta ei saa 
nõuda täiendavat teavet, välja arvatud 
juhul, kui ta esitab uue 
registreerimistaotluse.

3. Lõiget 1 kohaldatakse ka juhul, kui 
registreerija lõpetab aine tootmise või 
importimise pärast otsuse eelnõu 
kättesaamist.

Or. de

Justification

Oftmals werden Herstellung bzw. Import nur vorübergehend eingestellt, z.B. unter 
besonderen geschäftlichen Umständen, bei Bauarbeiten usw. Dies muss möglich sein, ohne 
dass die Registrierung automatisch ihre Gültigkeit verliert.

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

Muudatusettepanek 856
Artikli 48 lõige 3

3. Registreerija võib lõpetada aine tootmise 
või importimise pärast otsuse eelnõu 
kättesaamist. Sellisel juhul teavitab ta 
pädevat asutust tegevuse lõpetamisest ning 
mille tõttu muutub tema registreerimine 
kehtetuks ja vastava aine kohta ei saa nõuda 
täiendavat teavet, välja arvatud juhul, kui ta 

3. Registreerija võib täielikult lõpetada aine 
tootmise või importimise pärast otsuse 
eelnõu kättesaamist. Sellisel juhul teavitab ta 
agentuuri tegevuse lõpetamisest ning selle
tõttu muutub tema registreerimine kehtetuks 
ja vastava aine kohta ei saa nõuda täiendavat 
teavet, välja arvatud juhul, kui ta esitab uue 
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esitab uue registreerimistaotluse. registreerimistaotluse.

Or. it

Justification

Per ragioni di semplificazione e concentrazione del processo, l’Agenzia deve occuparsi dei 
compiti di valutazione e deve avere un unico potere di decisione su tutti gli aspetti della 
valutazione. Sulla base della modifica proposta all'Art 43 bis, solo nei casi in cui il 
fabbricante ha cessato una volta per tutte l’attività può essere considerato giusto che la 
registrazione perda di validità. Vi sono una serie di casi in cui la fabbricazione si è fermata 
solo temporaneamente, per es. a causa di problemi economici,di difficoltà di realizzazione 
dell’impianto, ecc., che non ammettono perdita di validità della registrazione. Ciò dovrebbe 
essere chiarito nel testo. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti 
presentati agli articoli contenuti nel Titolo VI: Valutazione delle sostanze.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 857
Artikli 48 lõige 3 a (uus)

3 a. Lõigete 1–3 sätteid kohaldatakse 
vastavalt agentuuri artikli 44 kohaselt 
tehtud otsuste eelnõude korral.

Or. de

Justification

Steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 38.

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

Muudatusettepanek 858
Artikli 49 lõige 1

1. Liikmesriigi pädev asutus teeb artiklile 
39, 40 või 44 vastava otsuse eelnõu 
agentuurile teatavaks koos registreerija või 
tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
märkustega ning kirjeldusega, kuidas neid 
märkusi on arvesse võetud. Agentuur 
edastab käesoleva otsuse eelnõu koos 
märkustega teiste liikmesriikide pädevatele 

1. Agentuur teatab oma otsuse eelnõust 
artiklite 39, 40, 41, 43, 43 ae ja 44 alusel 
teiste liikmesriikide pädevatele asutustele.
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asutustele.

Or. it

Justification

L'emendamento si giustifica in seguito alla scelta di concentrare nell'Agenzia l'intera gestione 
del processo di valutazione e in coerenza con la modifica proposta all'Art. 43 bis. Il presente 
emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo 
VI: Valutazione delle sostanze.

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

Muudatusettepanek 859
Artikli 49 lõige 1

1. Liikmesriigi pädev asutus teeb artiklile 
39, 40 või 44 vastava otsuse eelnõu 
agentuurile teatavaks koos registreerija või 
tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
märkustega ning kirjeldusega, kuidas neid 
märkusi on arvesse võetud. Agentuur 
edastab käesoleva otsuse eelnõu koos 
märkustega teiste liikmesriikide pädevatele 
asutustele.

1. Agentuur edastab oma otsuse eelnõu või 
liikmesriigi raportöörorgani koostatud 
eelnõu vastavalt artiklitele 39, 40 või 44 
koos sidusrühmade, Euroopa 
Alternatiivsete Meetodite Tõestamise 
Keskuse (ECVAM) ja registreerija või 
tootmisahela järgmise kasutaja märkustega 
ning täpsustab liikmesriikidele, kuidas neid 
märkusi on arvesse võetud.

Or. en

Justification

Modified version of the new amendment on Article 49 (paragraphs 1-4) introduced by various 
authors with a change in the first paragraph (see underlined).

The circulation of comments should include comments from other stakeholders and ECVAM.
(Caroline Lucas & others)

Linked to Amendments of Article 39 (1a), Article 39 (1b) and Article 39 (2). Any comments 
received in accordance with Article 39, paragraphs 1a and 1b, should be submitted together 
with the comments from the registrant or downstream user for examination by the Agency and 
the competent authorities of the other Member States. (Chris Davies) 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 860
Artikli 49 lõige 1
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1. Liikmesriigi pädev asutus teeb artiklile 
39, 40 või 44 vastava otsuse eelnõu 
agentuurile teatavaks koos registreerija või 
tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
märkustega ning kirjeldusega, kuidas neid 
märkusi on arvesse võetud. Agentuur 
edastab käesoleva otsuse eelnõu koos 
märkustega teiste liikmesriikide pädevatele 
asutustele.

1. Agentuur edastab oma otsuse eelnõud
koos märkustega artiklite 40, 41, 43 43aa ja 
44 kohaldamiseks teiste liikmesriikide 
pädevatele asutustele.

Or. de

Justification

Folgeänderung, da die Agentur und nicht die Behörde des Mitgliedstaates zuständig ist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, 
Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête, 

Muudatusettepanek 861
Artikli 49 lõige 1

1. Liikmesriigi pädev asutus teeb artiklile 
39, 40 või 44 vastava otsuse eelnõu 
agentuurile teatavaks koos registreerija või 
tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
märkustega ning kirjeldusega, kuidas neid 
märkusi on arvesse võetud. Agentuur 
edastab käesoleva otsuse eelnõu koos 
märkustega teiste liikmesriikide pädevatele 
asutustele.

1. Agentuur edastab oma otsuse eelnõu või 
liikmesriigi raportöörorgani koostatud 
eelnõu vastavalt artiklitele 39, 40 või 44 
koos registreerija või tootmisahela järgmise 
kasutaja märkustega ning täpsustab 
liikmesriikidele, kuidas neid märkusi on 
arvesse võetud.

Or. en

Justification

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.
Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report.

In particular, this amendment covers amendments 48 and 49 of the draft report. (Guido 
Sacconi & others)
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Dans le cadre d'une procédure harmonisée, et afin d'éviter toute disparité, l’examen des 
propositions d’essais et des dossiers devrait être conduite par l’Agence; Agence qui 
s'appuiera sur un réseau européen d’agences et d’instituts d’évaluation. (Françoise 
Grossetête) 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi, Chris Davies + Carl Schlyter, Caroline Lucas, 
Hiltrud Breyer + Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 862
Artikli 49 lõige 2

2. Edastamisele järgneva 30 päeva jooksul 
võivad teiste liikmesriikide pädevad 
asutused esitada agentuurile otsuse eelnõu 
kohta muudatusettepanekuid, saates nende 
koopia pädevale asutusele. Agentuur võib 
esitada otsuse eelnõu 
muudatusettepanekuid sama ajavahemiku 
jooksul, saates nende koopia pädevale 
asutusele.

2. Edastamisele järgneva 30 päeva jooksul 
võivad liikmesriigid esitada agentuurile 
otsuse eelnõu kohta muudatusettepanekuid.

Or. en

Justification

See justification of amendment to Article 49, paragraph 1.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 863
Artikli 49 lõige 2

2. Edastamisele järgneva 30 päeva jooksul 
võivad teiste liikmesriikide pädevad 
asutused esitada agentuurile otsuse eelnõu 
kohta muudatusettepanekuid, saates nende
koopia pädevale asutusele. Agentuur võib 
esitada otsuse eelnõu 
muudatusettepanekuid sama ajavahemiku 
jooksul, saates nende koopia pädevale 
asutusele.

2. Edastamisele järgneva 30 päeva jooksul 
võivad teiste liikmesriikide pädevad 
asutused esitada agentuurile otsuse eelnõu 
kohta muudatusettepanekuid.

Or. de
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Justification

See justification of amendment to Article 49, paragraph 1.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Bairbre de Brún, Miroslav Mikolášik

Muudatusettepanek 864
Artikli 49 lõige 2

2. Edastamisele järgneva 30 päeva jooksul 
võivad teiste liikmesriikide pädevad 
asutused esitada agentuurile otsuse eelnõu 
kohta muudatusettepanekuid, saates nende
koopia pädevale asutusele. Agentuur võib 
esitada otsuse eelnõu 
muudatusettepanekuid sama ajavahemiku 
jooksul, saates nende koopia pädevale 
asutusele.

2. Edastamisele järgneva 30 päeva jooksul 
võivad teiste liikmesriikide pädevad 
asutused esitada agentuurile otsuse eelnõu 
kohta muudatusettepanekuid.

Or. it

Justification

See justification of amendment to Article 49, paragraph 1.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi, Chris Davies + Carl Schlyter, Caroline Lucas, 
Hiltrud Breyer + Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 865
Artikli 49 lõige 3

3. Kui 30 päeva jooksul agentuurile 
muudatusettepanekuid ei laeku või agentuur 
ise ettepanekuid ei tee, võtab agentuur 
otsuse vastu lõike 1 kohaselt teatavakstehtud 
kujul.

3. Kui 30 päeva jooksul agentuurile 
muudatusettepanekuid ei laeku, võtab 
agentuur otsuse vastu lõike 1 kohaselt 
teatavakstehtud kujul. 

Or. en

Justification

See justification of amendment to Article 49, paragraph 1.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi, Chris Davies + Carl Schlyter, Caroline Lucas, 
Hiltrud Breyer + Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 866
Artikli 49 lõige 4

4. Kui agentuurile laekub 
muudatusettepanekuid, võib agentuur otsuse 
eelnõud muuta. Agentuur suunab otsuse 
eelnõu koos esitatud 
muudatusettepanekutega liikmesriikide 
komiteele 15 päeva jooksul alates lõikes 2 
osutatud 30 päeva möödumisest. Agentuur 
toimib samuti, kui ta on teinud 
muudatusettepaneku vastavalt lõikele 2.

4. Kui agentuurile laekub
muudatusettepanekuid, võib agentuur otsuse 
eelnõud muuta. Agentuur suunab otsuse 
eelnõu koos esitatud 
muudatusettepanekutega liikmesriikide 
komiteele 15 päeva jooksul alates lõikes 2 
osutatud 30 päeva möödumisest. (välja 
jäetud)

Or. fr

Justification

See justification of amendment to Article 49, paragraph 1.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 867
Artikli 44 lõige 4

4. Kui agentuurile laekub 
muudatusettepanekuid, võib agentuur otsuse 
eelnõud muuta. Agentuur suunab otsuse 
eelnõu koos esitatud 
muudatusettepanekutega liikmesriikide 
komiteele 15 päeva jooksul alates lõikes 2 
osutatud 30 päeva möödumisest. Agentuur 
toimib samuti, kui ta on teinud 
muudatusettepaneku vastavalt lõikele 2.

4. Kui agentuurile laekub 
muudatusettepanekuid, võib agentuur otsuse 
eelnõud muuta. Agentuur kaalub 
ettepanekut ja teeb otsuse 15 päeva jooksul 
alates lõikes 2 osutatud 30 päeva 
möödumisest.

Or. de

Justification

Folgeänderung, da die Agentur und nicht die Behörde des Mitgliedstaates zuständig ist
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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 868
Artikli 49 lõige 4

4. Kui agentuurile laekub 
muudatusettepanekuid, võib agentuur otsuse 
eelnõud muuta. Agentuur suunab otsuse 
eelnõu koos esitatud 
muudatusettepanekutega liikmesriikide 
komiteele 15 päeva jooksul alates lõikes 2 
osutatud 30 päeva möödumisest. Agentuur 
toimib samuti, kui ta on teinud 
muudatusettepaneku vastavalt lõikele 2.

4. Kui agentuurile laekub 
muudatusettepanekuid, tutvub ta 
ettepanekuga ja teeb otsuse 15 päeva 
jooksul alates lõikes 2 osutatud 30 päeva 
möödumisest.

Or. it

Justification

Per ragioni di semplificazione e accelerazione del procedimento, l’agenzia dovrebbe essere 
l’unica responsabile del processo decisionale. Un coinvolgimento del Comitato dello Stato 
Membro e in particolare l’eventuale requisito di una decisione all’unanimità rischia di 
bloccare il sistema. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati 
agli articoli contenuti nel Titolo VI: Valutazione delle sostanze.

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

Werner Langen

Muudatusettepanek 869
Artikli 49 lõige 5

5. Agentuur edastab viivitamata iga 
muudatusettepaneku asjaomastele 
registreerijatele ja tootmisahela järgmise 
etapi kasutajatele ja annab neile märkuste 
esitamiseks aega 30 päeva. Liikmesriikide 
komitee võtab saadud märkusi arvesse.

välja jäetud

Or. it
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Justification

Per ragioni di semplificazione e accelerazione del procedimento, l’agenzia dovrebbe essere 
l’unica responsabile del processo decisionale. Un coinvolgimento del Comitato dello Stato 
Membro e in particolare l’eventuale requisito di una decisione all’unanimità rischia di 
bloccare il sistema. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati 
agli articoli contenuti nel Titolo VI: Valutazione delle sostanze. (Marcello Vernola & others) 

See justification to amendment of Werner Langen to Article 49, paragraph 1.

Muudatusettepaneku esitaja: Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 870
Artikli 49 lõige 5

5. Agentuur edastab viivitamata iga 
muudatusettepaneku asjaomastele 
registreerijatele ja tootmisahela järgmise 
etapi kasutajatele ja annab neile märkuste 
esitamiseks aega 30 päeva. Liikmesriikide 
komitee võtab saadud märkusi arvesse.

5. Agentuur edastab viivitamata iga 
muudatusettepaneku asjaomastele 
registreerijatele ja tootmisahela järgmise 
etapi kasutajatele ja annab neile märkuste 
esitamiseks aega 30 päeva. (välja jäetud)

Or. fr

Justification

See justification to the amendment to Article 49, paragraph 1

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

Werner Langen + Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 871
Artikli 49 lõige 6

6. Kui liikmesriikide komitee jõuab 60 
päeva jooksul alates suunamisest otsuse 
eelnõu osas ühehäälsele nõusolekule, võtab 
agentuur otsuse vastavalt vastu. 

välja jäetud

Kui liikmesriikide komitee ei jõua 
ühehäälsele nõusolekule, võtab ta 60 päeva 
jooksul alates suunamisest vastu arvamuse 
kooskõlas artikli 81 lõikega 8. Agentuur 
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edastab kõnealuse arvamuse komisjonile.

Or. it

Justification

See justification to the amendments to Article 49, paragraph 1 and Article 49, paragraph 5.

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

Werner Langen + Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 872
Artikli 49 lõige 7

7. Komisjon koostab 60 päeva jooksul 
alates arvamuse saamisest otsuse eelnõu, 
mis võetakse vastu artikli 130 lõikes 2 
sätestatud korras.

välja jäetud

Or. it

Justification

See justification to the amendments to Article 49, paragraph 1 and Article 49, paragraph 5.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 873
Artikli 49 lõige 8

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

välja jäetud

Or. fr

Justification

See justification to the amendments to Article 49, paragraph 1 and Article 49, paragraph 5.

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

Muudatusettepanek 874
Artikli 49 lõige 8

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

8. Agentuuri (kustutus) langetatud otsused 
võib vastavalt artiklitele 87, 88 ja 89 edasi 
kaevata.

Or. it

Justification

I ricorsi sulla base degli Articoli da 87 a 89 non dovrebbero essere limitati alle decisioni 
prese in base solo a determinati paragrafi, ma dovrebbero essere sempre ammessi. Il 
presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti 
nel Titolo VI: Valutazione delle sostanze.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 875
Artikkel 49 a (uus)

Artikkel 49 a
Agentuuri hindamisotsuste vastuvõtmine

Agentuur esitab oma otsuste eelnõud artikli 
44 alusel liikmesriikide komiteele, 
selgitades, kuidas ta võttis arvesse 
registreerija või tootmisahela järgmise etapi 
kasutaja märkusi. Käesoleva artikli suhtes 
kohaldatakse artikli 49 lõigete 6–8 sätteid.

Or. de

Justification

Steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 38.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 876
Artikli 50 pealkiri
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Selgroogsete loomadega tehtud katsete
kulutuste jagamine, kui registreerijate vahel 

pole vastavat kokkulepet

Loomkatsete ja loomkatsete alternatiivide 
kulutuste jagamine, kui registreerijate vahel 

pole vastavat kokkulepet

Or. en

Justification

Part of the OSOR proposal.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 877
Artikli 50 lõige 1

1. Kui registreerija või tootmisahela 
järgmise etapi kasutaja teeb teiste nimel 
katse, jagatakse selle läbiviimise kulud 
nende kõigi vahel võrdselt.

1. Kui kooskõlas artikliga 39 on 
katsetamisettepanekuid esitanud mitu 
registreerijat ja/või tootmisahela järgmise 
etapi kasutajat, annab hindamist teostav 
pädev asutus neile võimaluse 30 päeva 
jooksul kokku leppida, kes uuringu teostab 
ja tulemused esitab. Kui registreerija või 
tootmisahela järgmise etapi kasutaja teeb 
teiste asjaomaste nimel uuringu, jagatakse 
selle läbiviimise kulud nende kõigi vahel 
võrdselt. 

Or. en

Justification

A process to reach an agreement on who will carry out and submit the study should be 
provided for. This is conform the provisions of Point 41 (1) of the Commission's Consultation 
Document. The changes proposed in the second sentence are a drafting improvement.

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 878
Artikli 50 lõige 1

1. Kui registreerija või tootmisahela 
järgmise etapi kasutaja teeb teiste nimel 

1. Kui registreerija või tootmisahela 
järgmise etapi kasutaja teeb teiste nimel 
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katse, jagatakse selle läbiviimise kulud 
nende kõigi vahel võrdselt.

katse, jagatakse selle läbiviimise kulud 
nende kõigi vahel (välja jäetud).

Agentuur kehtestab kulude jagamise 
kriteeriumid läbipaistval ja 
proportsionaalsel alusel.

Or. it

Justification

Per stabilire costi proporzionati, è necessario che l'Agenzia stabilisca criteri equi. Il presente 
emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo 
VI: Valutazione delle sostanze. (Alessandro Foglietta and others)

Per stabilire costi proporzionati, è necessario che l'Agenzia stabilisca criteri equi. (Marcello 
Vernola and others)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 879
Artikli 50 lõige 1 a (uus)

1 a. Kui sellisele kokkuleppele ei jõuta ja 
uuring hõlmab katseid selgroogsete 
loomadega, määrab pädev asutus uuringut 
teostama ühe registreerijaist või 
tootmisahela järgmise etapi kasutajaist. 
Uuringu teostanud registreerija või 
tootmisahela järgmise etapi kasutaja teeb 
uuringu ja selle kulusid tõendavad 
dokumendid pädevale asutusele 
kättesaadavaks. Hindamist teostav pädev 
asutus teeb teistele registreerijatele ja/või 
tootmisahela järgmise etapi kasutajatele 
kättesaadavaks asjaomaste 
uuringuandmete koopia, kui ta on saanud 
tõendid selle kohta, et teised registreerijad 
ja/või tootmisahela järgmise etapi 
kasutajad on tasunud uuringu teostanud 
registreerijale või tootmisahela järgmise 
etapi kasutajale viimase poolt tehtud 
kulutuste võrdse osa.

Or. en
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Justification

Conform Article 28, paragraph 3 (as amended), provisions should be included in case no 
agreement as referred to in paragraph 1 can be reached and the study involves tests on 
vertebrate animals, in order to ensure compliance with the obligation to share data from 
animal tests and to prevent duplicate testing. This is also conform the provisions of Point 41 
(3) of the Commission's Consultation Document.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 880
Artikli 50 lõige 1 b (uus)

1 b. Kui teine osaleja (teised osalejad) ja/või 
tootmisahela järgmise etapi kasutaja(d) ei 
maksa oma osa kuludest, ei saa nad oma 
ainet registreerida.

Or. en

Justification

Linked to Amendments of Recital 39a, Article 25 (5a), Article 28 (1c) and Article 28 (3a). In 
order to ensure compliance with the obligation to share data from animal tests and to prevent 
duplicate testing, the other registrants and/or downstream users must not be allowed not to 
pay their share of the cost and subsequently to carry out duplicate animal tests.

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

Muudatusettepanek 881
Artikkel 51

Liikmesriikide aruandekohustus agentuuri 
ees

Hindamisandmete avaldamine

Iga aasta 28. veebruariks esitab iga 
liikmesriik agentuurile aruande eelmise 
kalendriaasta jooksul tehtud edusammudest 
vastava liikmesriigi pädevatel asutustel
lasuva katsetamisettepanekute läbivaatamise 
kohustuse täitmisel. Agentuur avaldab 
vastava teabe viivitamata oma veebilehel.

Iga aasta 28. veebruariks avaldab agentuur 
oma veebilehel aruande eelmise 
kalendriaasta jooksul tehtud edusammudest 
temal lasuva katsetamisettepanekute 
läbivaatamise, toimikute hindamise ning 
ainete hindamise kohustuse täitmisel. 

Kui liikmesriik on oma hindamise teinud, 
avaldab ka tema selle kohta aruande iga 
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aasta 28. veebruariks.

Or. en

Justification

Linked to the amendments increasing the role of the agency in evaluation.

The information requirements of the agency should go hand in hand with the suggested 
increase in its role in evaluation. If the agency gets the lead responsibility for dossier and 
substance evaluation, it should also include information about these in its annual report.

The addition at the end is linked to the amendment of article 43 a bis indent 6a by the same 
authors to also establish a reporting obligation by Member States if they carry out 
evaluations.

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

Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 882
Artikkel 51

Liikmesriikide aruandekohustus agentuuri 
ees

Hindamisteabe avaldamine

Iga aasta 28. veebruariks esitab iga 
liikmesriik agentuurile aruande eelmise 
kalendriaasta jooksul tehtud edusammudest 
vastava liikmesriigi pädevatel asutustel
lasuva katsetamisettepanekute läbivaatamise 
kohustuse täitmisel. Agentuur avaldab 
vastava teabe viivitamata oma veebilehel.

Iga aasta 28. veebruariks avaldab agentuur 
oma veebilehel aruande eelmise 
kalendriaasta jooksul tehtud edusammudest 
tal lasuva katsetamisettepanekute 
läbivaatamise kohustuse täitmisel. 

Or. en

Justification

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.
Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report. (Guido 
Sacconi & others)

Cohérence avec les amendements précèdent. (Françoise Grossetête)
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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 883
Artikkel 51

Liikmesriikide aruandekohustus agentuuri 
ees

Agentuuri kohustus esitada arenguaruanne

Iga aasta 28. veebruariks esitab iga 
liikmesriik agentuurile aruande eelmise 
kalendriaasta jooksul tehtud edusammudest 
vastava liikmesriigi pädevatel asutustel 
lasuva katsetamisettepanekute 
läbivaatamise kohustuse täitmisel. Agentuur 
avaldab vastava teabe viivitamata oma 
veebilehel.

Iga aasta 28. veebruariks esitab agentuur 
komisjonile aruande eelmise kalendriaasta 
jooksul tehtud edusammudest (välja jäetud) 
tal lasuva katsetamisettepanekute 
läbivaatamise kohustuse täitmisel. Agentuur 
avaldab vastava teabe viivitamata oma 
veebilehel.

Or. it

Justification

L'emendamento si giustifica in seguito alla scelta di concentrare nell'Agenzia l'intera gestione 
del processo di valutazione. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti 
presentati agli articoli contenuti nel Titolo VI: Valutazione delle sostanze.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 884
Artikkel 51

Iga aasta 28. veebruariks esitab iga 
liikmesriik agentuurile aruande eelmise 
kalendriaasta jooksul tehtud edusammudest 
vastava liikmesriigi pädevatel asutustel 
lasuva katsetamisettepanekute 
läbivaatamise kohustuse täitmisel. Agentuur 
avaldab vastava teabe viivitamata oma 
veebilehel.

Iga aasta 28. veebruariks avaldab agentuur 
aruande eelmise kalendriaasta jooksul tehtud 
edusammudest tal lasuva 
katsetamisettepanekute läbivaatamise 
kohustuse täitmisel. Agentuur avaldab 
vastava teabe viivitamata oma veebilehel.

Or. de
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Justification

Folgeänderung, da die Agentur und nicht die Behörde des Mitgliedstaates zuständig ist.


