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Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi, Chris Davies

Muudatusettepanek 594
Artikkel 52

Käesoleva jaotise eesmärgiks on tagada 
siseturu hea toimimine, tagades seejuures 
väga kõrge riskiteguriga ainetest tulenevate 
ohtude nõuetekohase kontrollimise või 
nende ainete asendamise sobivate 
alternatiivsete ainete või tehnoloogiatega.

Käesoleva jaotise eesmärk on tagada eriti 
probleemsete ainete asendamine 
turvalisemate alternatiivsete ainete või 
tehnoloogiatega, kui need on 
kättesaadavad. Kui sellised alternatiivid ei 
ole kättesaadavad, kuid kasu ühiskonnale 
kaalub üles sellise aine kasutamisega 
seonduvad riskid, siis on käesoleva jaotise 
eesmärk tagada väga kõrge riskiteguriga 
ainete nõuetekohane kontroll ja ergutada 
alternatiivide väljatöötamist.

Or. en
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Justification

Revised formulation of amendment 50 in the draft report.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 595
Artikkel 52

Käesoleva jaotise eesmärgiks on tagada 
siseturu hea toimimine, tagades seejuures 
väga kõrge riskiteguriga ainetest tulenevate 
ohtude nõuetekohase kontrollimise või
nende ainete asendamise sobivate 
alternatiivsete ainete või tehnoloogiatega.

Käesoleva jaotise eesmärk on tagada väga 
kõrge riskiteguriga ainetest tulenevate 
ohtude nõuetekohane kontrollimine. 
Võimaluse korral tuleb need ained 
asendada sobivate alternatiivsete ainete või 
tehnoloogiatega. Käesolev jaotis tugineb 
põhimõttele, et tootjad, importijad ja 
tootmisahela järgmise etapi kasutajad 
peavad tagama, et nad toodavad, viivad 
turule, impordivad või kasutavad selliseid 
aineid, mis ei mõju kahjulikult inimeste 
tervisele või keskkonnale. Selle sätted 
tuginevad ettevaatuspõhimõttele.

Or. en

Justification

The emphasis on the internal market needs to be deleted. REACH already contains a free 
movement cause (art. 125) and is based on the Treaty’s legal base for the inner market. This 
specific title is about allowing chemicals that are known to be harmful to be used anyway.
The precautionary principle is mentioned in the general provisions of REACH but it is 
especially important to include this principle in the provisions on authorisation.

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

Muudatusettepanek 596
Artikkel 52

Käesoleva jaotise eesmärgiks on tagada 
siseturu hea toimimine, tagades seejuures 
väga kõrge riskiteguriga ainetest tulenevate 
ohtude nõuetekohase kontrollimise või 
nende ainete asendamise sobivate 
alternatiivsete ainete või tehnoloogiatega.

Käesoleva jaotise eesmärk on tagada väga 
kõrge riskiteguriga ainete asendamine
sobivate alternatiivsete ainete või 
tehnoloogiatega, kui need on kättesaadavad,
või selliste alternatiivide väljatöötamine.

Or. en
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Justification

The aim of authorisation is  to ensure protection of health and the environment rather than 
the functioning of the internal market, which is an aim underpinning all EU legislation but 
not relating to any specific  provision  of REACH.
Authorisation will provide a high level of protection only if it aims at replacing substances of 
very high concern with suitable alternatives. Maintaining the notion of ’adequate control’ 
will support continued use and release of dangerous substances irrespective of their socio-
economic necessity and of the availability of safer alternatives.

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

Muudatusettepanek 597
Artikkel 52

Käesoleva jaotise eesmärgiks on tagada 
siseturu hea toimimine, tagades seejuures 
väga kõrge riskiteguriga ainetest tulenevate 
ohtude nõuetekohase kontrollimise või 
nende ainete asendamise sobivate 
alternatiivsete ainete või tehnoloogiatega.

Käesoleva jaotise eesmärk on esiteks tagada 
väga kõrge riskiteguriga ainete asendamine 
turvalisemate alternatiivsete ainete või 
tehnoloogiatega, kui need on 
kättesaadavad. Teiseks, kui sellised 
alternatiivid ei ole kättesaadavad, kuid kasu 
ühiskonnale kaalub üles selliste ainete 
kasutamisega seonduvad riskid, siis on 
käesoleva jaotise eesmärk tagada väga 
kõrge riskiteguriga ainete nõuetekohane 
kontroll ja kolmandaks alternatiivide 
väljatöötamine.

Or. en

Justification

Prevention is better than cure. Substitution should take precedence over "adequate control" 
in line with existing legislation on workers' safety, biocides and certain hazardous substances 
in electrical and electronic equipment.  To give "adequate control” precedence would mean 
that  substances of very high concern could continue to be used and released, even if the 
socio-economic benefits of them were low or safer alternatives available. It should be 
substitution first, then controls where substitution is not possible and the substance has 
significant socio-economic benefits.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 598
Artikkel 52 a (uus)
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52a. Asendamist tuleb kaaluda protsessi 
lõpus pärast agentuuripoolset hindamist.

Or. en

Justification

This makes clear that substitution comes at the end of the process and isn't something to start 
with. New substances should fulfil the same requirements as the substituted ones.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 599
Artikli 53 lõike 1 sissejuhatav osa

1. Tootja, importija või tootmisahela 
järgmise etapi kasutaja ei vii ainet 
kasutamiseks turule ega kasuta seda ise, kui 
see aine on kantud XIII lisasse, välja arvatud 
juhul, kui:

1. Tootja, importija või tootmisahela 
järgmise etapi kasutaja ei vii ainet 
kasutamiseks turule, ei ekspordi seda ega 
kasuta seda ise, kui see aine on kantud XIII 
lisasse, välja arvatud juhul, kui:

Or. en

Justification

These provisions should also apply in the case where a company within the EU manufactures 
but does not place the substance on the EU market but instead exports it directly.

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

Muudatusettepanek 600
Artikli 53 lõike 1 punkt b

b) kõnealuse aine kasutus(ed) 
puhasainena, valmistise või toote koostises, 
mille jaoks aine on turule viidud või mille 
jaoks ta ise ainet kasutab, on XIII lisas 
vabastatud loa taotlemise nõudest vastavalt 
artikli 55 lõikele 2;

kustutatud

Or. en
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Justification

Blanket exemptions from the authorisation procedure should not be allowed, since it means 
allowing authorisation without any case-specific evaluation of the benefits or drawbacks of 
such uses or of the availability of potential alternatives. This removes three vital elements that 
authorisation was intended to introduce: substitution when alternatives are available,
justification for continued use and transparency of decision-making (Carl Schlyter & others).

This ensures consistency (the deletion of article 55 paragraphs 2 and 4(b) and 1(e)) to avoid 
exemption for particular uses and ensure that the authorisation procedure is the overarching 
framework for all chemicals of high concern fulfilling the criteria for authorisation (Dorette 
Corbey).

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

Muudatusettepanek 601
Artikli 53 lõige 2 a (uus)

2. XIII lisaga hõlmatud ainet sisaldava 
toote importi või turuleviimist peetakse selle 
aine kasutamiseks.

Or. en

Justification

Articles must be covered by these requirements on authorisation, not only substances 
themselves. Importers of articles must have the same obligations and not less demands 
because the substances are part of an article. A failure to rectify this would present a serious 
threat to health and environment protection and to the competitiveness of specific industry 
sectors (Jonas Sjöstedt).

The REACH proposal does not specify provisions for imported articles containing substances 
of very high concern, which would fall under authorisation. Importers of articles must have 
the same obligations as other EU producers in order to effectively protect human health and 
the environment. A failure to rectify this would present a serious threat to health and 
environment protection and to the competitiveness of specific industry sectors (Carl Schlyter 
& others).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Françoise Grossetête, Bogusław Sonik, Renate Sommer + Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 602
Artikli 53 lõige 4
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4. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata ainete kasutuse 
suhtes teaduslikus uurimis- ja 
arendustegevuses või tootmisalases uurimis-
ja arendustegevuses koguste puhul, mis ei 
ületa ühte tonni aastas.

4. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata ainete kasutuse 
suhtes teaduslikus uurimis- ja 
arendustegevuses või tootmisalases uurimis-
ja arendustegevuses.

Or. en

Justification

Substances in scientific research and development should be exempted as REACH should only 
apply to substances that are manufactured provided they are placed on the Community 
market. Substances in product and process orientated research and development should not 
be limited to 1 tonne. This would constrain innovation.

La recherche et le développement scientifiques devraient être exemptés, car REACH devrait 
uniquement s’appliquer aux substances fabriquées mises sur le marché de l’UE. Les 
substances utilisées dans la recherche et le développement axés sur les produits et processus 
ne devraient pas être limitées à des quantités d’1 tonne, afin de ne pas préjuger des volumes 
nécessaires à l'expérimentation et la mise au point (Anne Laperrouze).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 603
Artikli 53 lõige 4

4. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata ainete kasutuse 
suhtes teaduslikus uurimis- ja 
arendustegevuses või tootmisalases uurimis-
ja arendustegevuses koguste puhul, mis ei 
ületa ühte tonni aastas.

4. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata ainete kasutuse 
suhtes teaduslikus uurimis- ja 
arendustegevuses või tootmisalases uurimis-
ja arendustegevuses koguste puhul, mis on 
vajalikud tootmisalases uurimis- ja 
arendustegevuses.

Or. de

Justification

Im Rahmen der produkt- und verfahrensorientierten Forschung und Entwicklung verwendete 
Stoffe dürfen nicht auf 1 Tonne beschränkt werden. Dies würde die Innovation hemmen.

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

Muudatusettepanek 604
Artikli 53 lõike 5 sissejuhatav osa
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Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata ainete kasutuste 
suhtes:

Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata ainete kasutuste 
suhtes tingimusel, et selles ettenähtud 
meetmed tagavad kaitsetaseme, mis on 
vähemalt võrdväärne VII jaotises 
kehtestatuga:

Or. en

Justification

This amendment addresses the different levels of regulation covering the listed exemptions 
under Article 53(5) and sets the authorisation procedure  as a joint standard.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav 
Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Anne Laperrouze 

+ Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 605
Artikli 53 lõike 5 punkt a

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

kustutatud

Or. en

Justification

Commission proposal (a) until (f):  these substances should be excluded from the whole scope 
of REACH, see art. 2.

Linked to amendments to articles 2, 4 and 8.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 606
Artikli 53 lõike 5 punkt a

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

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

Or. en
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Justification

A rigorous procedure for authorisation is an essential part of REACH. Only then will there be 
an incentive for companies to innovate and find alternatives to the use of che chemicals of 
very high concern. This list of exemptions is not acceptable. If there are substantive reasons 
for allowing the use of a substance then authorisation can be obtained.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav 
Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Anne Laperrouze 

+ Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 607
Artikli 53 lõike 5 punkt b

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

kustutatud

Or. en

Justification

Commission proposal (a) until (f):  these substances should be excluded from the whole scope
of REACH, see art. 2.

Linked to amendments to articles 2, 4 and 8.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 608
Artikli 53 lõike 5 punkt b

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

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

Or. en

Justification

A rigorous procedure for authorisation is an essential part of REACH. Only then will there be 
an incentive for companies to innovate and find alternatives to the use of che chemicals of 
very high concern. This list of exemptions is not acceptable. If there are substantive reasons 
for allowing the use of a substance then authorisation can be obtained.



AM\565935ET.doc 9/85 PE 357.823v01-00

Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav 
Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Anne Laperrouze 

+ Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 609
Artikli 53 lõike 5 punkt c

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

kustutatud

Or. en

Justification

Commission proposal (a) until (f):  these substances should be excluded from the whole scope 
of REACH, see art. 2.

Linked to amendments to articles 2, 4 and 8.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav 
Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Jonas Sjöstedt + 

Anne Laperrouze + Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 610
Artikli 53 lõike 5 punkt d

d) lisaainetena, mis kuuluvad nõukogu 
direktiivi 89/107/EMÜ kohaldamisalasse;

kustutatud

Or. en

Justification

See justifications above.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav
Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Anne Laperrouze 

+ Dagmar Roth-Behrendt 

Muudatusettepanek 611
Artikli 53 lõike 5 punkt e

e) lisandina söötades, mis kuuluvad kustutatud
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nõukogu direktiivi 70/524/EMÜ 
kohaldamisalasse;

Or. en

Justification

See justifications above.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav 
Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Anne Laperrouze 

+ Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 612
Artikli 53 lõike 5 punkt f

f) lõhna- ja maitseainetena toiduainetes, 
mis kuuluvad komisjoni otsuse 
1999/217/EÜ kohaldamisalasse;

kustutatud

Or. en

Justification

See justification above.

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

Muudatusettepanek 613
Artikli 53 lõike 5 punkt g

g) kohapeal kasutatava isoleeritud 
vaheainena või transporditava isoleeritud 
vaheainena;

kustutatud

Or. en

Justification

A rigorous procedure for authorisation is an essential part of REACH. Only then will there be 
an incentive for companies to innovate and find alternatives to the use of the chemicals of 
very high concern. This list of exemptions is not acceptable. If there are substantive reasons 
for allowing the use of a substance then authorisation can be obtained (Jonas Sjöstedt).
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Intermediates that fulfill the criteria of substances of very high concern may cause significant 
adverse effects and should therefore note be excluded from authorisation (Carl Schlyter & 
others).

It is important to consider a wide range of uses of the chemicals concerned, in particular 
covering those pieces of legislation that do not examine the environmental impacts of 
substances, but also covering other possible sources of release and exposure. For instance, 
the clause which renders isolated intermediates unable to be brought under authorisation 
should be removed, as emissions during transport on or off site may be very significant 
(Article 53(5)(g)) (Frédérique Ries & others).

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 614
Artikli 53 lõike 5 punkt g

g) kohapeal kasutatava isoleeritud 
vaheainena või transporditava isoleeritud 
vaheainena;

g) kohapeal kasutatava isoleeritud 
vaheainena või transporditava isoleeritud 
vaheainena ka juhul, kui seda 
toodetakse/imporditakse koguses, mis 
ületab 1000 tonni aastas;  

Or. it

Justification

Specificare che per intermedi isolati trasportati si intendono anche quelli al di sopra di 1000 
ton/a . Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli 
contenuti nel Titolo VII: Autorizzazione.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 615
Artikli 53 lõike 5 punkt h

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

kustutatud

Or. en
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Justification

A rigorous procedure for authorisation is an essential part of REACH. Only then will there be 
an incentive for companies to innovate and find alternatives to the use of the chemicals of 
very high concern. This list of exemptions is not acceptable. If there are substantive reasons 
for allowing the use of a substance then authorisation can be obtained (Jonas Sjöstedt).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jonas Sjöstedt + Werner Langen

Muudatusettepanek 616
Artikli 53 lõike 5 punkt i

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

kustutatud

Or. en

Justification

See justification above.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav 
Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, + Werner Langen + 

Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 617
Artikli 53 lõike 5 punkt i a (uus)

ia) ainetena, mis ei kuulu registreerimisele.

Or. en

Justification

New point (i bis): the authorisation procedure should be limited to registered substances only.
Therefore, exemptions that apply for Registration should also apply to Authorisation.

Das Zulassungsverfahren ist auf registrierte Stoffe zu beschränken. Von der Registrierung 
ausgenommene Stoffe sind daher auch von der Zulassungspflicht zu befreien.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Robert Sturdy

Muudatusettepanek 618
Artikli 53 lõike 5 punkt i a (uus)

ia) mineraalide, maakide, rikastatud 
sulamite kasutused, kui need 
transporditakse direktiiviga 96/61/EÜ 
reguleeritud paigaldistesse või kui neid 
töödeldakse nendes paigaldistes, mille 
suhtes kohaldatakse ka töötajate ja rahva 
tervise kaitse alaseid ühenduse õigusakte, 
välja arvatud kindlate keemiaalaste 
regulatsioonidega hõlmatud ainete puhul;

Or. en

Justification

Ores, concentrates and alloys that do not pose a risk to public health or the environment 
should be exempt from the registration and authorisation requirements. Because of their 
natural occurrence neither registration nor authorisation would impact on the presence or 
level of substances of concern in minerals. Simply removing them from the registration 
requirements would not alleviate the administrative burden as, under the current draft, an 
exemption from registration does not automatically result in an exemption from authorisation.

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

Muudatusettepanek 619
Artikli 53 lõike 5 punkt i a (uus)

ia) metallide, sealhulgas sulamite 
kasutamine suures mahus, mis vastab 
direktiivi 67/548/EMÜ VI lisa punktides 8.3 
ja 9.3 sätestatud tähistusest vabastamise 
kriteeriumidele.

Or. en

Justification

Most metals and alloys in the 'massive form', as opposed to powdered form for example, pose 
limited risk because of their nature. They should therefore be eligible for assessment via a 
simplified procedure unless there are indications of potential risks that justify more detailed 
evaluation. The vast number of uses of metals, particularly in the form of alloys (around 
30,000), could overwhelm the authorisation process without a simplified system.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 620
Artikli 53 lõike 5 punkt i

ia) akudes, mis kuuluvad direktiivi 
91/157/EÜ kohaldamisalasse.

Or. de

Justification

Die Verwendung von Stoffen in Batterien wird bereits durch Titel VIII und die Richtlinie 
91/157/EG geregelt. Sie sind deshalb vom Zulassungsverfahren auszunehmen.

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

Muudatusettepanek 621
Artikli 53 lõike 5 uus lõik 

kuivõrd need meetmed näevad ette 
vähemalt sama range kontrolli, kui on 
kehtestatud VII jaotises.

Or. en

Justification

It is important to consider a wide range of uses of the chemicals concerned, in particular 
covering those pieces of legislation that do not examine the environmental impacts of 
substances, but also covering other possible sources of release and exposure. For instance, 
the clause which renders isolated intermediates unable to be brought under authorisation 
should be removed, as emissions during transport on or off site may be very significant 
(Article 53(5)(g))

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 622
Artikli 53 lõige 5 a (uus)
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5a. Tootja, importija või tootmisahela 
järgmise etapi kasutaja võib määrata 
kolmanda isiku, kes peab tootja, importija 
või tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
nimel täitma käesolevast jaotisest 
tulenevaid kohustusi.

Or. nl

Justification

Dit amendement zorgt ervoor dat er gebruik gemaakt kan worden van een derde partij.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 623
Artikli 53 lõige 5 b (uus)

5b. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata mineraalide, 
maakide, rikastatud maakide ja sulamite 
suhtes, kui neid ained transporditakse 
direktiiviga 96/61/EÜ reguleeritud 
paigaldistesse või kui neid töödeldakse 
nendes paigaldistes.

Or. nl

Justification

Mineralen, ertsen, concentraten en legeringen worden uitgesloten van de vergunningplicht.

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

Muudatusettepanek 624
Artikli 53 lõige 6

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

kustutatud

a) nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ 
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kohaldamisalasse kuuluvates 
kosmeetikatoodetes;

b) nõukogu direktiivi 89/109/EMÜ 
kohaldamisalasse kuuluvates toiduga 
kokkupuutuvates materjalides.

Or. en

Justification

Blanket exemptions from the authorisation procedure should not be allowed, since it means 
allowing authorisation without any case-specific evaluation of the benefits or drawbacks of 
such uses or of the availability of potential alternatives. This removes two vital elements that 
authorisation was intended to introduce: justification for continued use and transparency of 
decision-making.

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

Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Muudatusettepanek 625
Artikli 53 lõike 6 sissejuhatav osa

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

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

Or. it

Justification

I criteri per definire le proprietà di distruttori endocrini non esistono. L’identificazione di 
criteri ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 54 lettera d e lettera e, deve essere effettuata 
sulla base di evidenza scientifica per non dare adito a decisioni arbitrarie. Inoltre le sostanze 
indicate nella lettera b sono già state escluse nell'emendamento presentato all'art. 2. Inoltre, 
le sostanze già regolamentate dalle rispettive normative verticali, opportunamente integrate, 
devono essere escluse dal campo di applicazione del REACH. Il presente emendamento è 
collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo VII:
Autorizzazione.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + Alessandro 
Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Dagmar Roth-

Behrendt

Muudatusettepanek 626
Artikli 53 lõike 6 punkt b

b) nõukogu direktiivi 89/109/EMÜ 
kohaldamisalasse kuuluvates toiduga 
kokkupuutuvates materjalides. 

kustutatud

Or. it

Justification

I criteri per definire le proprietà di distruttori endocrini non esistono. L’identificazione di 
criteri ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 54 lettera d e lettera e, deve essere effettuata 
sulla base di evidenza scientifica per non dare adito a decisioni arbitrarie. Inoltre le sostanze 
indicate nella lettera b sono già state escluse nell'emendamento presentato all'art. 2. Inoltre, 
le sostanze già regolamentate dalle rispettive normative verticali, opportunamente integrate, 
devono essere escluse dal campo di applicazione del REACH. Il presente emendamento è 
collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo VII:
Autorizzazione (Marcello Vernola e altri).

Consequence of the proposed changes to Article 2 (Dagmar Roth-Behrendt).

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

Muudatusettepanek 627
Artikli 53 lõike 7 sissejuhatav osa

Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata valmististe 
koostises esinevate järgmiste ainete 
kasutamise suhtes: 

Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata valmististe või 
toodete koostises esinevate järgmiste ainete 
kasutamise suhtes:

Or. en

Justification

Concentration limits should also be included for substances in articles.  The proposal’s 
discrimination against substances in articles is not justified by toxicological and eco-
toxicological criteria. Furthermore, unlike substances in preparations, exposure to 
substances in articles requires an extraction medium and thus exposure is further limited.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + Alessandro 

Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Muudatusettepanek 628
Artikli 53 lõike 7 punkt a

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

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

Or. it

Justification

L’identificazione di criteri ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 54 lettera d e lettera e 
deve essere effettuata sulla base di evidenza scientifica per non dare adito a decisioni 
arbitrarie. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli 
contenuti nel Titolo VII: Autorizzazione.

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

Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Werner Langen + 
Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 629
Artikli 53 lõige 7 a (uus)

7a. Lõiget 1 ei kohaldata, kui ainet 
kasutatakse puhasainena, valmistises või 
tootes, mis vastab XVI lisas või XVII lisas 
kehtestatud tingimustele ja piirangutele.

Or. it

Justification

L'emendamento chiarisce che le decisioni già prese dal Consiglio dei Ministri dell'UE e dal 
Parlamento Europeo sulla base della Direttiva 76/769/EEC o in futuro dalla Commissione 
secondo il procedimento descritto dall’ articolo 130 – Comitologia – non deve essere oggetto 
di altre discussioni. Non si deve lasciare alla discrezione della Commissione il compito di 
decidere se e fino a che punto esentare sostanze ed usi già regolamentati. Il presente 
emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo 
VII: Autorizzazione (Marcello Vernola e altri + Alessandro Foglietta e altri).

Im vorgeschlagenen zusätzlichen Artikel 53 Absatz 8 wird klargestellt, dass bereits vom 
Ministerrat und vom Parlament gemäß Richtlinie 76/769/EWG oder in Zukunft von der 
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Kommission in Übereinstimmung mit dem in Artikel 130 angegebenen Verfahren 
(Komitologie) getroffene Entscheidungen nicht erneut erörtert werden sollten. Ob und 
inwieweit Stoffe und Verwendungen, die bereits einer gesetzlichen Regelung unterliegen, von 
diesen Bestimmungen auszunehmen sind, darf nicht dem Ermessen der Kommission 
überlassen werden (Werner Langen).

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

Muudatusettepanek 630
Artikkel 53 a (uus)

Artikkel 53a
XIIIa lisa on loetelu ainetest, mis 
teadaolevalt vastavad artikli 54 
kriteeriumidele, kuni neile loa andmise 
menetluseni. Kui loa andmise menetlus on 
algatatud, loetletakse ained XIIIb lisas 
artikli 55 lõikes 1 sätestatud korras.

Or. en

Justification

In order to increase transparency, stimulate voluntary measures by downstream users and 
innovation towards safer alternatives, all substances that meet the criteria of very high 
concern should be added immediately to a candidate list for authorisation (=Annex XIII 
(a)).
Subsequently, following the priority setting by the agency, substances will be moved to Annex 
XIII(b), in which sunset dates and deadlines for applications for authorisation would be set.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 631
Artikkel 53 a (uus)

Artikkel 53 a
Ainete loetelu, mille jaoks on vaja luba

XIII lisas on nende ainete loetelu, mille 
jaoks on vaja luba; XIIIa lisas loetletakse 
ained, mille jaoks taotletakse luba ja mille 
puhul menetlus on pooleli. Kui loa andmise 
menetlus lõpetatakse, kantakse ained XIIIb 
lisas olevasse loetellu artikli 55 lõikes 1 
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osutatud korras. Need loetelud tehakse 
agentuuri veebilehel avalikkusele 
kättesaadavaks.

Or. it

Justification

Completa l'emendamento 51 del progetto di relazione. Rendendo tali liste disponibili al 
pubblico, il processo di autorizzazione è reso più trasparente e si permette inoltre ai 
rivenditori di gestire meglio le forniture. Si evita inoltre che dei prodotti chimici vietati 
restino sul mercato.

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

Muudatusettepanek 632
Artikli 54 sissejuhatav osa

Vastavalt artiklis 55 sätestatud menetlusele 
võib järgmised ained kanda XIII lisasse:

Vastavalt artiklis 56 sätestatud menetlusele 
tuleb järgmised ained kanda XIIIa lisasse, 
ilma et see piiraks olemasolevate või 
tulevaste piirangute kohaldamist:

Or. en

Justification

Partially linked to the amendments on Article 53a new.

Given the introduction of a candidate list, the procedure for inclusion on the lists needs to be 
modified.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 633
Artikli 54 sissejuhatav osa

Vastavalt artiklis 55 sätestatud menetlusele 
võib järgmised ained kanda XIII lisasse:

Järgmised ained tuleb kanda XIIIa lisasse 
artiklis 56 sätestatud korras:

Or. it

Justification

Sostituisce la parte corrispondente dell'emendamento 52 del relatore.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer + Horst Schnellhardt + 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 + Liam Aylward + Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 634
Artikli 54 punkt a

a) ained, mis vastavalt direktiivi 
67/548/EMÜ kriteeriumitele liigitatakse 1. 
või 2. kategooria kantserogeenseteks 
aineteks;

a) ained, mis direktiivi 67/548/EMÜ 
kohaselt liigitatakse 1. või 2. kategooria 
kantserogeenseteks aineteks;

Or. en

Justification

So as to increase planning certainty, substances should be included in the authorization that 
have undergone classification or have at least undergone sound scientific assessment (Holger 
Krahmer).

Deve esserci una decisione legalmente vincolante sulla classificazione (basata sulla decisione 
di classificazione armonizzata come i CMR di categoria 1 e 2) prima che la sostanza sia 
soggetta all’autorizzazione. Altrimenti verrebbero messe in discussione le decisioni del(i) 
Comitato(i) dello Stato Membro responsabile(i) per la classificazione delle sostanze CMR di 
cat. 1, 2. Deve esservi certezza legale – in particolare riguardo al commercio internazionale.
Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti 
nel Titolo VII: Autorizzazione (Alessandro Foglietta e altri + Marcello Vernola e altri).

Vor Zulassung eines Stoffes muss eine rechtsverbindliche Entscheidung über dessen 
Klassifizierung getroffen werden auf der Grundlage eines einheitlichen 
Klassifzierungsbeschlusses als CMR-Kategorien 1 und 2 (EU oder künftighin im GHS).
Andernfalls wird das/werden die für die Einstufung von Stoffen der CMR-Kategorien 1, 2, 3 
zuständige/n Ausschuss / Ausschüsse der Mitgliedstaaten übergangen. Es muss 
Rechtssicherheit herrschen, auch in Bezug auf den Welthandel (Horst Schnellhardt).

It is fundamental to the working of REACH that authorisation focuses only on chemicals that 
have been scientifically shown to have an adverse effect on human health or the environment.
Authorisation should only be applied to those chemical substances that present an actual risk 
based on their anticipated uses as documented in the registration.  The mere fact that a 
chemical substance has an inherent hazard should not trigger the costs and bureaucracy 
associated with authorisation unless that actual hazard is presented by a proposed or 
anticipated downstream use.

It is imperative therefore that chemical substances used in highly controlled or low 
exposure/low risk industrial processes should be authorised. The uses of said substances 
present little or no risk to workers, the public or the environment. In order to improve the 
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workability of REACH, “adequately controlled” risks, which will be authorised, should be 
clearly defined to include low exposure/low risk industrial processes (Liam Aylward).
La substance doit faire l’objet d’une décision de classification opposable (UE ou à l’avenir 
Système Global Harmonisé) avant que la substance ne soit soumise à autorisation. A défaut, 
les instances responsables de la classification au niveau communautaire seraient court-
circuitées. Toute incertitude juridique doit être évitée, en particulier en ce qui concerne le 
commerce international.
L’incorporation de substances autres que celles des paragraphes a) à e) n’est ni faisable ni 
nécessaire. Ceci déclencherait le processus d’autorisation sur la base de critères arbitraires, 
source d’incertitude juridique (Anne Laperrouze).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer + Horst Schnellhardt + 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 + Liam Aylward + Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 635
Artikli 54 punkt b

b) ained, mis vastavalt direktiivi 
67/548/EMÜ kriteeriumitele liigitatakse 1. 
või 2. kategooria mutageenseteks aineteks;

b) ained, mis direktiivi 67/548/EMÜ 
kohaselt liigitatakse 1. või 2. kategooria 
mutageenseteks aineteks;

Or. en

Justification

See justification above.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer + Horst Schnellhardt + 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 + Liam Aylward + Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 636
Artikli 54 punkt c

c) ained, mis vastavalt direktiivi 
67/548/EMÜ kriteeriumitele liigitatakse 1. 
või 2. kategooria teratogeenseteks aineteks;

c) ained, mis direktiivi 67/548/EMÜ 
kohaselt liigitatakse 1. või 2. kategooria 
teratogeenseteks aineteks;

Or. en
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Justification

See justification above.

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

Muudatusettepanek 637
Artikli 54 punkt c a (uus)

ca) ained, mis vastavalt direktiivi 
67/548/EMÜ kriteeriumidele liigitatakse 
sensibilisaatoriteks;

Or. en

Justification

Sensitisers and highly potent chronic toxic substances should be added to the scope of 
authorisation.

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

Muudatusettepanek 638
Artikli 54 punkt c b (uus)

cb) ained, mis vastavalt direktiivi 
67/548/EMÜ kriteeriumidele liigitatakse 
kahjulikeks ja mis on kroonilisel 
sissehingamisel väga tugeva toksilise 
mõjuga (T, R 48);

Or. en

Justification

Sensitisers and highly potent chronic toxic substances should be added to the scope of 
authorisation.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 639
Artikli 54 punkt d

d) ained, mis vastavalt XII lisas sätestatud 
kriteeriumitele on püsivad, 

d) väga kõrge riskiteguriga ained;
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bioakumuleeruvad ja mürgised;

Or. nl

Justification

De PBT- en vPvB stoffen vallen onder de stoffen van zeer ernstige zorg.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland + Liam Aylward

Muudatusettepanek 640
Artikli 54 punkt e

e) ained, mis vastavalt XII lisas sätestatud 
kriteeriumitele on väga püsivad ja väga 
bioakumuleeruvad;

kustutatud

Or. en

Justification

Article 54 lists six categories of chemicals subject to authorisation. The last two categories of 
chemicals subject to authorisation do not meet the standard of demonstrating an adverse 
effect on human health or the environment under clear and precise criteria and therefore 
should be deleted.
Very persistent and very bioaccumulative (vPvB) chemicals are listed in 54 (e) based only on 
their physicochemical properties. The inclusion of the vPvB category would restrict 
substances without any finding of adverse effects on human health or the environment. (In 
some cases, such as calcium in bones and teeth, bioaccumulation and persistence is 
desirable.) Article 54 (e) far exceeds what is appropriate and necessary to achieve the goals 
of the legislation, and therefore it should be deleted as not proportional and contrary to 
public policy (Liam Aylward).
De PBT- en vPvB stoffen vallen onder de stoffen van zeer ernstige zorg (Johannes Blokland).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 641
Artikli 54 punkt e

e) ained, mis vastavalt XII lisas sätestatud 
kriteeriumitele on väga püsivad ja väga 
bioakumuleeruvad;

e) ained, mis vastavalt XII lisas sätestatud 
kriteeriumitele on väga püsivad, väga 
bioakumuleeruvad ja väga toksilised;
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Or. fr

Justification

La substance doit faire l’objet d’une décision de classification opposable (UE ou à l’avenir 
Système Global Harmonisé) avant que la substance ne soit soumise à autorisation. A défaut, 
les instances responsables de la classification au niveau communautaire seraient court-
circuitées. Toute incertitude juridique doit être évitée, en particulier en ce qui concerne le 
commerce international.
L’incorporation de substances autres que celles des paragraphes a) à e) n’est ni faisable ni 
nécessaire. Ceci déclencherait le processus d’autorisation sur la base de critères arbitraires, 
source d’incertitude juridique.

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

+Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Anne 
Laperrouze

Muudatusettepanek 642
Artikli 54 punkt f

f) ained, millel on sisesekretsioonisüsteemi 
kahjustavad omadused või millel on 
püsivad, bioakumuleeruvad ja mürgised 
omadused või väga püsivad ja väga 
bioakumuleeruvad omadused, mis ei vasta 
punktide d ja e kriteeriumitele, ja mida 
määratletakse ainetena, mis põhjustavad 
inimeste tervisele või keskkonnale tõsiseid 
ja pöördumatuid kahjustusi, mis on 
samaväärsed punktides a–e loetletud ainete 
poolt põhjustatud kahjustustega iga 
juhtumi puhul eraldi artiklis 56 sätestatud 
korras.

kustutatud

Or. en

Justification

Article 54(f) restricts substances of “equivalent” concern on a case-by-case basis. Devoid of 
objective criteria, it could be used by member states to subject chemicals targeted for 
political reasons to the restrictions of authorisation with little or no science. Article 54 (f) is 
an express and improper delegation of authority. In addition, the absence of objective criteria 
and the case-by-case decision-making process leave the regulated community in the dark as 
to whether a substance is subject to authorisation or not. As such Article 54 (f) fails to 
provide the legal certainty fundamental to legislation and should be deleted (Liam Aylward).
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I criteri per definire le proprietà di distruttori endocrini non esistono. L’identificazione di 
criteri ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 54 lettera d e lettera e, deve essere 
effettuata sulla base di evidenza scientifica per non dare adito a decisioni arbitrarie. Il 
presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti 
nel Titolo VII: Autorizzazione (Marcello Vernola e altri + Alessandro Foglietta e altri).

La substance doit faire l’objet d’une décision de classification opposable (UE ou à l’avenir 
Système Global Harmonisé) avant que la substance ne soit soumise à autorisation. A défaut, 
les instances responsables de la classification au niveau communautaire seraient court-
circuitées. Toute incertitude juridique doit être évitée, en particulier en ce qui concerne le 
commerce international.
L’incorporation de substances autres que celles des paragraphes a) à e) n’est ni faisable ni 
nécessaire. Ceci déclencherait le processus d’autorisation sur la base de critères arbitraires, 
source d’incertitude juridique (Anne Laperrouze).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer

Muudatusettepanek 643
Artikli 54 punkt f

f) ained, millel on sisesekretsioonisüsteemi 
kahjustavad omadused või millel on 
püsivad, bioakumuleeruvad ja mürgised 
omadused või väga püsivad ja väga 
bioakumuleeruvad omadused, mis ei vasta 
punktide d ja e kriteeriumitele, ja mida
määratletakse ainetena, mis põhjustavad 
inimeste tervisele või keskkonnale tõsiseid 
ja pöördumatuid kahjustusi, mis on 
samaväärsed punktides a–e loetletud ainete 
poolt põhjustatud kahjustustega iga juhtumi 
puhul eraldi artiklis 56 sätestatud korras.

Selliste ainetena määratletud ained, mis 
põhjustavad inimeste tervisele või 
keskkonnale tõsiseid ja pöördumatuid 
kahjustusi, mis on samaväärsed punktides a–
e loetletud ainete poolt põhjustatud 
kahjustustega, võidakse lisada iga juhtumi 
puhul eraldi artiklis 56 sätestatud korras ja 
usaldusväärse teadusliku hinnangu alusel.

Or. en

Justification

So as to increase planning certainty, substances should be included in the authorization that 
have undergone classification or have at least undergone sound scientific assessment.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 644
Artikli 54 punkt f
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f) ained, millel on sisesekretsioonisüsteemi 
kahjustavad omadused või millel on 
püsivad, bioakumuleeruvad ja mürgised 
omadused või väga püsivad ja väga 
bioakumuleeruvad omadused, mis ei vasta 
punktide d ja e kriteeriumitele, ja mida 
määratletakse ainetena, mis põhjustavad 
inimeste tervisele või keskkonnale tõsiseid 
ja pöördumatuid kahjustusi, mis on 
samaväärsed punktides a–e loetletud ainete
poolt põhjustatud kahjustustega iga juhtumi 
puhul eraldi artiklis 56 sätestatud korras.

f) Selliste ainetena määratletud ained, mis 
põhjustavad inimeste tervisele või 
keskkonnale tõsiseid ohte ja pöördumatuid 
kahjustusi, mis on samaväärsed punktides a–
e loetletud ainete poolt põhjustatud 
kahjustustega, võidakse lisada iga juhtumi 
puhul eraldi artiklis 56 sätestatud korras ja 
usaldusväärsete teaduslike tõendite alusel.

Or. en

Justification

Without any scientific and risked based assessment of substances that may be subject to 
authorisation this indent would open the whole authorisation process on the basis of arbitrary 
criteria, thereby limiting legal certainty and undermining the whole REACH philosophy.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 645
Artikli 54 punkt f

f) ained, millel on sisesekretsioonisüsteemi 
kahjustavad omadused või millel on püsivad, 
bioakumuleeruvad ja mürgised omadused 
või väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad 
omadused, mis ei vasta punktide d ja e 
kriteeriumitele, ja mida määratletakse 
ainetena, mis põhjustavad inimeste tervisele 
või keskkonnale tõsiseid ja pöördumatuid 
kahjustusi, mis on samaväärsed punktides 
a–e loetletud ainete poolt põhjustatud 
kahjustustega iga juhtumi puhul eraldi 
artiklis 56 sätestatud korras.

f) ained, millel on sisesekretsioonisüsteemi 
kahjustavad omadused või millel on püsivad, 
bioakumuleeruvad ja mürgised omadused 
või väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad 
omadused, mis ei vasta punktide d ja e 
kriteeriumitele, ja mida määratletakse 
ainetena, mille riskitegur on samaväärne 
punktides a–e loetletud ainete riskiteguriga, 
iga juhtumi puhul eraldi artiklis 56 
sätestatud korras.

Or. en

Justification

This amendments lowers the level of concern required for a substance before it is allowed to 
be added to Annex VIII. Requiring the substance to have irreversible effects is not acceptable.
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A more flexible wording is preferable.

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

Muudatusettepanek 646
Artikli 54 punkt f

f) ained, millel on sisesekretsioonisüsteemi 
kahjustavad omadused või millel on püsivad, 
bioakumuleeruvad ja mürgised omadused 
või väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad 
omadused, mis ei vasta punktide d ja e 
kriteeriumitele, ja mida määratletakse 
ainetena, mis põhjustavad inimeste tervisele 
või keskkonnale tõsiseid ja pöördumatuid 
kahjustusi, mis on samaväärsed punktides 
a–e loetletud ainete poolt põhjustatud 
kahjustustega iga juhtumi puhul eraldi 
artiklis 56 sätestatud korras.

f) ained, millel on sisesekretsioonisüsteemi 
kahjustavad omadused või millel on püsivad, 
bioakumuleeruvad või mürgised omadused, 
mis ei vasta punktide d ja e kriteeriumitele, 
kuid mida määratletakse ainetena, mille 
riskitegur on samaväärne punktides a–e 
loetletud ainete riskiteguriga, iga juhtumi 
puhul eraldi artiklis 56 sätestatud korras.

Or. en

Justification

Partially linked to the amendments on Article 53a new.

Given the introduction of a candidate list, the procedure for inclusion on the lists needs to be 
modified.

Sensitisers and highly potent chronic toxic substances should be added to the scope of 
authorisation.

Paragraph (f) is far too restrictive as it requires proof of serious and irreversible harm to 
subject these substances to authorisation. That is against the principle of preventive action.
The wording proposed here is in line with the definition of hazardous substances on the 
priority list of the water framework directive.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle, 
Françoise Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Anders Wijkman

Muudatusettepanek 647
Artikli 54 punkt f a (uus)

fa) ained, mis on tubakatoodetele lisatavad 
koostisained direktiivi 2001/37 
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(tubakatoodete valmistamist, esitlemist ja 
müüki käsitlevate liikmesriikide 
õigusnormide ühtlustamise kohta) artikli 2 
lõike 1 ja artikli 2 lõike 5 tähenduses.

Or. en

Justification

As well the exposure scenario as the noxious effects resulting from tobacco additives do not 
justify any exemptions from the obligation to register these substances.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 648
Artikkel 54 a (uus)

Artikkel 54a
XIII lisasse kantavate ainete revisjon
Mitte enne kui kuue aasta möödudes 
käesoleva määruse jõustumisest palub 
Euroopa Komisjon tervise ja 
keskkonnariskide teaduskomiteel (TKRTK) 
avaldada arvamust selle kohta, kas 
käesoleva määruse artiklisse 54 ja selle 
asjakohastesse lisadesse tuleks lisada 
täiendavad teaduslikud kriteeriumid, ning 
anda sellist kriteeriumide osas juhiseid. 
Komisjon võib TKRTK arvamuse alusel 
teha Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
ettepaneku muuta artiklis 54 loetletud 
kategooriaid nii, et need hõlmaksid ka teisi 
võrdväärse riskitasemega aineid, kui nende 
omadused on võimalik kindlaks teha 
selgete teaduslike kriteeriumide alusel 
rahvusvaheliselt tõestatud katsemeetodite 
abil.

Or. en

Justification

This is in order to ensure both legal certainty and that the restrictions of the authorisation 
process focus on substances that have a proven adverse effect on human health or the 
environment when examined against clearly established scientific criteria validated at 
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international level, such as the OECD.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 649
Artikkel 55

Ainete kandmine XIII lisasse Ainete loetlemine XIII lisas
1. Kui võetakse vastu otsus kanda XIII 
lisasse artiklis 54 nimetatud ained, tehakse 
seda artikli 130 lõikes 3 sätestatud korras. 
Otsuses täpsustakse iga aine puhul:

1. Loataotluste alusel kehtestatud 
tingimused, millega luuakse nende ainete 
turuleviimise ja kasutamise raamistik, mille 
puhul nõutakse luba, loetletakse XIII lisas.

a) aine määratlus;
b) artiklis 54 osutatud aine omaduse(d);
c) üleminekukord:
i) kuupäev(d), alates millest on 
turuleviimine ja aine kasutamine keelatud, 
välja arvatud juhul kui antakse luba, 
edaspidi "sulgemiskuupäev";
ii) kuupäev või kuupäevad vähemalt 18 
kuud enne sulgemiskuupäeva(sid), mis 
ajaks peavad taotlused olema laekunud, kui 
taotleja soovib jätkata aine kasutamist või 
viia ainet turule teatud kasutusteks pärast 
sulgemiskuupäeva(sid). Sellist jätkuvat 
kasutamist lubatakse pärast 
sulgemiskuupäeva kuni otsus loataotluse 
kohta on vastu võetud;
d) teatud kasutuste jaoks kontrollperioodid, 
kui see on asjakohane;
e) kasutused või kasutuskategooriad, mis 
on vabastatud loa taotlemise nõudest, kui
nõuet on, ja vabastuste tingimused, kui 
neid on.
2. Kasutusi või kasutuskategooriaid võib 
vabastada loa taotlemise nõudest. Selliste 
vabastuste kehtestamisel võetakse eelkõige 
arvesse järgmist:

2. Aineid, mille kõik kasutused on VIII 
jaotise või ühenduse muu õigusaktiga 
keelatud, ei ole XIII lisas kehtestatud 
tingimustel kasutatavad.

a) ühenduse konkreetseid olemasolevaid 
õigusakte, mis sätestavad aine kasutuse 
suhtes miinimumnõuded seoses tervise või 
keskkonna kaitsega, näiteks ohtlike 
ainetega kokkupuute piirnormid töökohal, 
heitkoguste piirnormid jne;
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b) olemasolevaid juriidilisi kohustusi võtta 
asjakohaseid tehnilisi ja haldusmeetmeid, 
et tagada aine kasutusega seotud tervise, 
ohutus- ja keskkonnastandardite järgimine.
Vabastused sõltuvad tingimustest.
3. Enne otsust ainete kandmise kohta XIII 
lisasse soovitab agentuur lisasse 
kandmiseks prioriteetseid aineid, määrates 
iga aine kohta kindlaks lõikes 1 sätestatud 
andmed. Prioriteetseks peetakse tavaliselt 
aineid:
a) millel on püsivad ja bioakumuleeruvad 
või väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad 
omadused;
b) millel on laialdane dispergeeriv kasutus; 
või
c) mida on suurtes kogustes.
XIII lisasse kantavate ainete arvu ja lõike 1 
alusel kindlaksmääratud kuupäeva osas 
tuleb võtta arvesse agentuuri suutlikkust 
käsitleda taotlusi ettenähtud aja jooksul.
4. Enne kui agentuur saadab oma soovituse 
komisjonile, avaldab ta selle oma 
võrgulehel, näidates selgelt ära 
avaldamiskuupäeva. Agentuur kutsub üles 
kõiki huvitatud isikuid esitama märkusi 
kolme kuu jooksul alates 
avaldamiskuupäevast, eelkõige:
a) artikli 54 punktide d, e ja f kriteeriumite 
täitmise kohta;
b) kasutuste kohta, mis tuleks vabastada 
loa taotlemise nõudest.
Agentuur ajakohastab oma soovituse, 
võttes arvesse laekunud märkusi.
5. Pärast aine kandmist XIII lisasse ei 
kohaldata selle aine kohta VIII jaotises 
sätestatud menetluse alusel uusi 
piiranguid, mis hõlmavad aine XIII lisas 
kirjeldatud omadustest tulenevaid ja aine 
kasutusega seotud ohtusid inimeste 
tervisele või keskkonnale.
6. XIII lisasse ei kanta aineid või sealt 
jäetakse välja ained, mille kasutamine on 
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VII jaotise või teiste ühenduse õigusaktide 
alusel keelatud.

Justification

Die Zulassungspflicht soll nicht von einer Listung, sondern von bestimmten gefährlichen 
Eigenschaften ausgelöst werden, weil die Listung einerseits keine neuen Ergebnisse erwarten 
läst, andererseits sehr viel Zeit und Ressourcen beanspruchen würde. Eine derartige 
Vorgangsweise erscheint völlig ineffizient.

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

Muudatusettepanek 650
Artikli 55 lõike 1 sissejuhatav osa

1. Kui võetakse vastu otsus kanda XIII 
lisasse artiklis 54 nimetatud ained, tehakse 
seda artikli 130 lõikes 3 sätestatud korras. 
Otsuses täpsustakse iga aine puhul:

1. Kui võetakse vastu otsus kanda XIII 
lisasse artiklis 54 nimetatud ained, mis on 
varem registreeritud II jaotise alusel, 
tehakse seda artikli 130 lõikes 3 sätestatud 
korras. Otsuses täpsustakse iga aine puhul:

Or. it

Justification

E’ necessario che solo le sostanze registrate siano soggette ad autorizzazione. Le sostanze 
non registrate non possono comunque essere fabbricate o importate. L’inclusione di queste 
sostanze renderebbe il sistema impraticabile. Il presente emendamento è collegato agli altri 
emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo VII: Autorizzazione.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 651
Artikli 55 lõike 1 punkt a

a) aine määratlus; a) aine määratlus kooskõlas IV lisa 
punktidega 2.1 ja 2.2;

Or. nl

Justification

De identiteit van de stof die opgenomen moet worden in het besluit moet duidelijk omschreven 
worden. Bijlage IV geeft een duidelijke omschrijving van de identiteit van een stof.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 652
Artikli 55 lõike 1 punkt d

d) teatud kasutuste jaoks kontrollperioodid, 
kui see on asjakohane;

d) kõikide kasutuste jaoks kontrollperioodid, 
mis ei tohi ületada 3 aastat;

Or. en

Justification

Strengthening the rapporteur´s approach in his amendment 55. All authorisations must have 
time limits on them, up to a maximum of 3 years, depending on the development of safer 
alternatives or technologies. In the absence of regular review periods the incentive for 
innovation and the development of safer methods will be lost.

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

Muudatusettepanek 653
Artikli 55 lõike 1 punkt d

d) teatud kasutuste jaoks kontrollperioodid, 
kui see on asjakohane;

d) kõigi kasutuste jaoks kontrollperioodid,
mis ei tohi ületada viit aastat;

Or. en

Justification

It is reasonable that all authorisations issued be temporary, because periodic review will 
allow (and encourage) adaptation to technical progress (e.g. consideration of new 
information on hazards, exposure, socio-economic benefits and availability of alternatives).
All authorisations should be time-limited, and subject to review at most every 5 years 
depending on the state of development of safer alternatives or technologies. Without regular 
review periods, the momentum for the innovation of safer alternatives will be lost.

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

Muudatusettepanek 654
Artikli 55 lõike 1 punkt e
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e) kasutused või kasutuskategooriad, mis 
on vabastatud loa taotlemise nõudest, kui 
nõuet on, ja vabastuste tingimused, kui 
neid on.

kustutatud

Or. en

Justification

Blanket exemptions from the authorisation procedure should not be allowed, since it means 
allowing authorisation without any case-specific evaluation of the benefits or drawbacks of 
such uses or of the availability of potential alternatives. This removes three vital elements that 
authorisation was intended to introduce: substitution when alternatives are available, 
justification for continued use and transparency of decision-making (Carl Schlyter & others).

This ensures consistency with amendment 15 and 16 (the deletion of article 55 paragraphs 2 
and 4(b)) to avoid exemption for particular uses and ensure that the authorisation procedure 
is the overarching framework for all chemicals of high concern fulfilling the criteria for 
authorisation (Dorette Corbey).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey + Jonas Sjöstedt + Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund, Riitta Myller + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 655
Artikli 55 lõige 2

2. Kasutusi või kasutuskategooriaid võib 
vabastada loa taotlemise nõudest.  Selliste 
vabastuste kehtestamisel võetakse eelkõige 
arvesse järgmist:

kustutatud

a) Kasutusi või kasutuskategooriaid võib 
vabastada loa taotlemise nõudest. a) 
ühenduse konkreetseid olemasolevaid 
õigusakte, mis sätestavad aine kasutuse 
suhtes miinimumnõuded seoses tervise või 
keskkonna kaitsega, näiteks ohtlike 
ainetega kokkupuute piirnormid töökohal, 
heitkoguste piirnormid jne;
b) olemasolevaid juriidilisi kohustusi võtta 
asjakohaseid tehnilisi ja haldusmeetmeid, 
et tagada aine kasutusega seotud tervise, 
ohutus- ja keskkonnastandardite järgimine.
Vabastused sõltuvad tingimustest.

Or. en
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Justification

This article permits undefined generalised exemptions from the authorisation procedure 
without specifying conditions and is open to abuse as a loophole for exemptions. the 
authorisation procedure should be the overarching framework applied to all substances 
fulfilling the criteria, to ensure case specific evaluation of the benefits or drawbacks of their 
use and of the availability of potential alternatives (Dorette Corbey).

It is essential to improve the control of substances of very high concern and where possible 
substitute them with safer alternatives. Authorisation is the tool within REACH to achieve this 
aim. Exemptions of uses or catergories of uses should only be considered in areas where a 
comparative level of health and the environment can be provided by another legislation 
(Jonas Sjöstedt).

Blanket exemptions from the authorisation procedure should not be allowed, since it means 
allowing authorisation without any case-specific evaluation of the benefits or drawbacks of 
such uses or of the availability of potential alternatives. This removes three vital elements that 
authorisation was intended to introduce: substitution when alternatives are available,
justification for continued use and transparency of decision-making (Dan Jørgensen & others 
+ Carl Schlyter & others).

.

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

Muudatusettepanek 656
Artikli 55 lõike 2 punkt b a (uus)

ba) registreerimistoimikus sätestatud 
kindlad riskijuhtimismeetmed, et kaitsta 
tervist ja/või keskkonda.

Or. it

Justification

Determinate sostanze o usi già debitamente controllati (per es. con i limiti di esposizione, 
utilizzati in condizioni industriali ben controllate) devono essere esentati. Il presente 
emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo 
VII: Autorizzazione.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Robert Sturdy, Mojca Drčar Murko

Muudatusettepanek 657
Artikli 55 lõike 2 punkt b a (uus)

ba) inimeste tervisele või keskkonnale 
avalduva riski proportsionaalsus seoses 
ainete füüsilise vormiga nende kasutamisel,
näiteks metallid suures mahus.

Or. en

Justification

The real risks to human health and the environment posed by metals and alloys depend on 
their form. For example aluminium powder may be explosive, but an aluminium can is not. To 
apply the same regulatory requirements to both forms is disproportionate to the potential risk 
(Robert Sturdy).

Most metals in the massive form "pose a limited risk because of their nature" stated the 
Commission in relation to the exemption of polymers from obligation to register. Unless there 
are indications of potential risks that justify more detailed evaluation of specific exposure 
scenarios, and in order to avoid the potential overwhelming of the authorisation process, a 
simplified procedure should therefore be applied for their assessment (Mojca Drčar Murko).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle, 
Françoise Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Anders Wijkman

Muudatusettepanek 658
Artikli 55 lõike 2 uus lõik 

Neid erandeid ei tehta artiklis 54 osutatud 
selliste ainete kasutustele ega kasutuste 
kategooriatele, mis on tubakatoodetele 
lisatavad koostisained direktiivi 2001/37 
(tubakatoodete valmistamist, esitlemist ja 
müüki käsitlevate liikmesriikide 
õigusnormide ühtlustamise kohta) artikli 2 
lõike 1 ja artikli 2 lõike 5 tähenduses, 
olenemata selle direktiivi artiklist 12. 

Or. en

Justification

As well the exposure scenario as the noxious effects resulting from tobacco additives do not 
justify any exemptions from the obligation to register these substances.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 659
Artikli 55 lõike 3 punkt a

a) millel on püsivad ja bioakumuleeruvad 
või väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad 
omadused;

(a) mille riskitase on väga kõrge;

Or. nl

Justification

De PBT- en vPvB stoffen vallen onder de stoffen van zeer ernstige zorg.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 660
Artikli 55 lõike 3 punkt b

b) millel on laialdane dispergeeriv kasutus; 
või

b) millel on laialdane dispergeeriv kasutus; 
või

Or. nl

Justification

De PBT- en vPvB stoffen vallen onder de stoffen van zeer ernstige zorg.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 661
Artikli 55 lõike 3 punkt c

c) mida on suurtes kogustes. c) mida on suurtes kogustes.

Or. nl

Justification

De PBT- en vPvB stoffen vallen onder de stoffen van zeer ernstige zorg.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle, 
Françoise Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Anders Wijkman

Muudatusettepanek 662
Artikli 55 lõike 3 punkt c

c) mida on suurtes kogustes. c) mida on suurtes kogustes või;

Or. en

Justification

The exposure scenario and the noxious effects resulting from the tobacco additives necessitate 
their testing with priority. The data protection concern of tobacco manufacturers can not 
justify the abandonment of this rule. It can moreover not be expected that the 500 additives 
per cigarette exceed the capacity of the agency.

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 663
Artikli 55 lõike 3 punkt c a (uus)

ca) 1. ja 2. kategooria CMR

Or. it

Justification

I CMR di cat. 1 e 2 devono essere inseriti in tale lista essendo sostanze che dovrebbero essere 
incluse nell’allegato XIII (vedi articolo 54 lettera a), b) e c. Il presente emendamento è 
collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo VII:
Autorizzazione.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle, 
Françoise Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Anders Wijkman

Muudatusettepanek 664
Artikli 55 lõike 3 punkt c a (uus)

fa) ained, mis on tubakatoodetele lisatavad 
koostisained direktiivi 2001/37 
(tubakatoodete valmistamist, esitlemist ja 
müüki käsitlevate liikmesriikide 
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õigusnormide ühtlustamise kohta) artikli 2 
lõike 1 ja artikli 2 lõike 5 tähenduses.

Or. en

Justification

The exposure scenario and the noxious effects resulting from the tobacco additives necessitate 
their testing with priority. The data protection concern of tobacco manufacturers can not 
justify the abandonment of this rule. It can moreover not be expected that the 500 additives 
per cigarette exceed the capacity of the agency.

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

Muudatusettepanek 665
Artikli 55 lõike 3 viimane lõik

XIII lisasse kantavate ainete arvu ja lõike 1 
alusel kindlaksmääratud kuupäeva osas 
tuleb võtta arvesse agentuuri suutlikkust 
käsitleda taotlusi ettenähtud aja jooksul.

kustutatud

Or. en

Justification

The Agency's capacity must not be the limiting factor concerning action against  substances 
of very high concern.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 666
Artikli 55 uus lõik

Kuue kuu jooksul pärast artikli 54 
kriteeriumidele vastavate teatavate ainete 
registreerimise lõpetamist uurib agentuur, 
kas seoses registreerija osutatud kasutuste 
või kasutus- ja kokkupuutekategooriatega 
nõutakse VIII jaotise alusel uusi piiranguid 
või olemasolevate piirangute muutmist. Kui 
agentuur jõuab järeldusele, et uued 
piirangud on nõutavad, soovitab ta 
algatada piirangumenetluse kooskõlas 
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artiklitega 66–70. Kui agentuur leiab, et 
registreerija esitatud kasutustele tuleb 
kohaldada asjakohast kontrolli, soovitab ta 
nendest piirangutest vabastamist, võttes 
arvesse artikli 55 lõikes 2 kehtestatud 
nõudeid. Sellistele vabastustele 
kohaldatakse artikli 130 lõikes 3 sätestatud 
korras võetud otsuseid.
Esimest, teist ja kolmandat lauset ei 
kohaldata, kui agentuur on juba artikli 55 
lõike 3 kohaselt soovitanud aine 
eelisjärjekorras lisada.
Esimest, teist ja kolmandat lauset ei 
kohaldata, kui agentuur teeb kindlaks, et 
selle aine kohta esitatud 
registreerimistoimik ei sisalda piisavaid 
aluseid kiirendatud otsustamismenetluseks.
Asjaomaseid registreerijaid teavitatakse 
sellest otsusest. Registreerijail palutakse 
esitada oma märkused kolme kuu jooksul. 
Agentuur uuendab oma otsust, võttes neid 
märkusi arvesse.
Registreerija poolt osutatud kasutused, 
mille suhtes agentuur on kuuekuulise 
perioodi jooksul teinud teise ja kolmanda 
lause kohaselt soovituse või jätnud otsuse 
viienda lause kohaselt tegemata, loetakse 
artikli 55 lõike 2 tähenduses vabastatuks.

Or. de

Justification

Beschränkungen sollten Vorrang vor Zulassungsverfahren haben, da sie schneller, 
umfassender und EU-einheitlich eine größere Sicherheit für Umwelt und Verbraucher 
ermöglichen. Das Zulassungsverfahren in seinen zwei Stufen ist langwierig und bürokratisch.
Einzelentscheidungen im Rahmen des Zulassungsverfahrens kommen nur dann in Betracht, 
wenn durch ein Beschränkungsverfahren keine hinreichende Sicherheit gewährleistet werden 
kann.

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

Muudatusettepanek 667
Artikli 55 uus lõik

Kuue kuu jooksul pärast artikli 54 
kriteeriumidele vastavate teatavate ainete 
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registreerimise lõpetamist uurib agentuur, 
kas seoses registreerija osutatud kasutuste 
või kasutus- ja kokkupuutekategooriatega 
seoses nõutakse VIII jaotise alusel uusi 
piiranguid või olemasolevate piirangute 
muutmist. Kui agentuur jõuab järeldusele, 
et uued piirangud on nõutavad, soovitab ta 
algatada piirangumenetluse kooskõlas 
artiklitega 66–70.

Or. de

Justification

Beschränkungen sollten Vorrang vor Zulassungsverfahren haben, da sie schneller, 
umfassender und EU-einheitlich eine größere Sicherheit für Umwelt und Verbraucher 
ermöglichen. Das Zulassungsverfahren in seinen zwei Stufen ist langwierig und bürokratisch.
Einzelentscheidungen im Rahmen des Zulassungsverfahrens kommen nur dann in Betracht, 
wenn durch ein Beschränkungsverfahren keine hinreichende Sicherheit gewährleistet werden 
kann.

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

Muudatusettepanek 668
Artikli 55 lõike 4 punkt a

(a) a) artikli 54 punktide d, e ja f
kriteeriumite täitmise kohta;

a) a) artikli 54 punktide d ja e 
kriteeriumite täitmise kohta;

Or. it

Justification

I criteri per definire le proprietà di distruttori endocrini non esistono. L’identificazione di 
criteri ulteriori rispetto a quelli previsti dall'Art. 54 lettera d e lettera e, deve essere effettuata 
sulla base di evidenza scientifica per non dare adito a decisioni arbitrarie. Il presente 
emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo 
VII: Autorizzazione.

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

Muudatusettepanek 669
Artikli 55 lõike 4 punkt b
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b) kasutuste kohta, mis tuleks 
vabastada loa taotlemise nõudest.

kustutatud

Or. en

Justification

This ensures consistency with amendment 15 (the deletion of article 55 paragraph 2) to avoid 
exemption for particular uses and ensure that the authorisation procedure is the overarching 
framework for all chemicals of high concern fulfilling the criteria for authorisation )Dorette 
Corbey).

Blanket exemptions from the authorisation procedure should not be allowed, since it means 
allowing authorisation without any case-specific evaluation of the benefits or drawbacks of 
such uses or of the availability of potential alternatives. This removes three vital elements that 
authorisation was intended to introduce: substitution when alternatives are available, 
justification for continued use and transparency of decision-making (Carl Schlyter & others).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Jonas Sjöstedt 
+Dorette Corbey + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 670
Artikli 55 lõige 5

5. Pärast aine kandmist XIII lisasse ei 
kohaldata selle aine kohta VIII jaotises 
sätestatud menetluse alusel uusi 
piiranguid, mis hõlmavad aine XIII lisas 
kirjeldatud omadustest tulenevaid ja aine 
kasutusega seotud ohtusid inimeste 
tervisele või keskkonnale.

kustutatud

Or. en

Justification

The authorisation procedure should not exclude further restrictions if necessary, especially 
when new scientific information on very high concern chemicals emerge and quick action is 
needed. Otherwise, neither authorisation, nor restrictions, can be used for listed substances to 
control uses that have been exempted from authorisation. This would imply a step backward 
from the present situation in that the restrictions provisions could not function as a safety net.
So far, restrictions (Directive 76/769) have been found necessary for the control of substances 
(e.g. SCCPs and NPEs) – that have been used to a high degree at IPPC installations and 
point sources covered by the Water Framework Directive. There may also be cases (other 
than POPs) where a quick decision using the restrictions procedure may be necessary rather 
than authorisation (Dan Jørgensen & others).
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Allows restrictions even if the substance is included in Annex III (Jonas Sjöstedt).

The authorisation procedure should not exclude further Community wide restrictions if 
necessary, especially when new scientific information on very high concern chemicals 
emerges and quick action is needed. In addition the rights of individual member states under 
Article 95 should not be removed by such provisions (Dorette Corbey).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman

Muudatusettepanek 671
Artikli 55 lõige 5

Pärast aine kandmist XIII lisasse ei 
kohaldata selle aine kohta VIII jaotises 
sätestatud menetluse alusel uusi piiranguid, 
mis hõlmavad aine XIII lisas kirjeldatud 
omadustest tulenevaid ja aine kasutusega 
seotud ohtusid inimeste tervisele või 
keskkonnale.

Pärast aine kandmist XIII lisasse ei 
kohaldata selle aine kohta VIII jaotises 
sätestatud menetluse alusel uusi piiranguid, 
mis hõlmavad aine XIII lisas kirjeldatud 
omadustest tulenevaid ja aine kasutusega 
seotud ohtusid inimeste tervisele või 
keskkonnale, välja arvatud juhul, kui 
agentuurile esitatakse teaduslikke andmeid, 
mis osutavad vajadusele rakendada aine 
edasiseks piiramiseks kiireid meetmeid.

Or. en

Justification

A mechanism is needed to control those uses of listed substances which have been exempted 
from authorisation - the Commission text would remove any possibility of control by ‘other’ 
restrictions. Amendments 1-13 are part of a pack of amendments all aiming towards 
strengthening substitution and duty of care.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 672
Artikli 55 lõige 5

Pärast aine kandmist XIII lisasse ei 
kohaldata selle aine kohta VIII jaotises 
sätestatud menetluse alusel uusi piiranguid, 
mis hõlmavad aine XIII lisas kirjeldatud 
omadustest tulenevaid ja aine kasutusega 
seotud ohtusid inimeste tervisele või 
keskkonnale.

Pärast aine kandmist XIII lisasse ei 
kohaldata selle aine kohta VIII jaotises 
sätestatud menetluse alusel uusi piiranguid, 
mis hõlmavad aine XIII lisas kirjeldatud 
omadustest tulenevaid ja aine kasutusega 
seotud ohtusid inimeste tervisele või 
keskkonnale.
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Välja arvatud erandjuhtudel, kui agentuur 
on veendunud, et uute teaduslike andmete 
kohaselt on ilma kahtlusteta vajadus kiirete 
meetmete järele, et ära hoida olulist kahju 
inimeste tervisele või keskkonnale.

Or. en

Justification

The authorisation procedure should not exclude further restrictions if necessary, especially 
when new scienfitic information on very high concern chemicals emerges and quick action is 
needed.

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

Muudatusettepanek 673
Artikli 55 lõige 6

6. XIII lisasse ei kanta aineid või sealt
jäetakse välja ained, mille kasutamine on 
VII jaotise või teiste ühenduse õigusaktide 
alusel keelatud.

6. XIII lisasse ei kanta aineid või sealt
jäetakse artikli 130 lõikes 3 sätestatud 
korras välja ained, mille kasutamine on VII 
jaotise või teiste ühenduse õigusaktide alusel 
keelatud või muul moel piiratud ja/või mis 
on artikli 55 lõike 2 või artikli 55 lõike 3 
punkti a alusel vabastatud.

Ained, mille direktiivist 67/548/EMÜ 
tulenevat liigitust on muudetud ja mis 
seetõttu ei vasta enam artikli 54 
kriteeriumidele, tuleb XIII lisast välja jätta 
artikli 130 lõikes 3 sätestatud korras. See 
kehtib ka juhtudel, kui aine uute teaduslike 
andmete kohaselt ei vasta enam XII lisa 
kriteeriumidele.

Or. it

Justification

Oltre a quanto previsto dall'articolo 55 paragrafo 6 della proposta della Commissione, è 
necessario considerare ulteriori ragioni per rimuovere delle sostanze dall’Allegato XIII, 
quali ad esempio:

- prendere in considerazione delle restrizioni degli usi sulla base del Titolo VIII 
piuttosto che solo divieti;

- prendere in considerazione anche esenzioni di usi o di categorie di usi  Articolo 55 
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paragrafo 2 o 55 paragrafo 3 lettera a; non ha senso elencare o lasciare 
nell’elenco sostanze nell’Allegato XIII quando tutti gli usi sono vietati, limitati o 
esentati;

- potrebbe accadere che la classificazione di una sostanza venga modificata, per es. 
una sostanza CMR dalla categoria 1 o 2 alla 3, o una sostanza non soddisfa più i 
criteri dell’Allegato XII a causa di nuovi dati scientifici. In questi casi è necessario 
rimuovere la sostanza dall’Allegato XIII.

Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti 
nel Titolo VII: Autorizzazione.

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

Muudatusettepanek 674
Artikli 55 lõige 6

6. XIII lisasse ei kanta aineid või sealt 
jäetakse välja ained, mille kasutamine on 
VII jaotise või teiste ühenduse õigusaktide 
alusel keelatud.

6. XIII lisasse ei kanta aineid või sealt 
jäetakse välja ained, mille kasutamine on 
VII jaotise või teiste ühenduse õigusaktide 
alusel keelatud või muul moel piiratud.

Ained, mille liigitust on direktiivi 
67/548/EMÜ kohaselt muudetud ja mis 
seetõttu ei vasta enam artikli 54 
kriteeriumidele, jäetakse XIII lisast välja.

Or. de

Justification

Es gibt weitere Gründe, Stoffe nicht in Anhang XIII aufzunehmen oder zu streichen. Nicht nur 
Verbote, sondern auch Verwendungsbeschränkungen nach Titel VIII sind zu berücksichtigen.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 675
Artikkel 56

1. Artikli 54 punktides d, e ja f osutatud 
ainete määratlemiseks kohaldatakse 
käesoleva artikli lõikudes 2–7 sätestatud 
menetlust enne mis tahes artikli 55 lõike 3 
kohaseid soovitusi.

Ained, mille puhul nõutakse luba:

2. Komisjon võib paluda agentuuri 
koostada vastavalt XIV lisale toimik ainete 

a) ained, mis direktiivi 67/548/EMÜ 
kohaselt vastavad 1. või 2. kategooria 
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kohta, mis tema arvates vastavad artikli 54 
punktides d, e ja f sätestatud 
kriteeriumitele. Agentuur edastab 
kõnealuse toimiku liikmesriikidele. 
Agentuur edastab kõnealuse toimiku 
liikmesriikidele.

kantserogeenseks aineks liigitamise 
kriteeriumidele;

3. Mis tahes liikmesriik võib koostada 
vastavalt XIV lisale toimiku ainete kohta, 
mis tema arvates vastavad artikli 54 
punktides d, e ja f sätestatud 
kriteeriumitele, ning edastada selle 
agentuurile. Agentuur edastab kõnealuse 
toimiku liikmesriikidele.  Agentuur edastab 
kõnealuse toimiku teistele liikmesriikidele.

b) ained, mis direktiivi 67/548/EMÜ 
kohaselt vastavad 1. või 2. kategooriasse 
kuuluvaks mutageenseks aineks liigitamise 
kriteeriumidele;

4. 30 päeva jooksul alates toimiku 
edastamisest liikmesriikidele võivad teised 
liikmesriigid esitada agentuurile või 
agentuur võib ise teha märkusi aine 
määratlemise kohta toimikus.

c) ained, mis direktiivi 67/548/EMÜ 
kohaselt vastavad 1. või 2. kategooria 
paljunemisvõimet kahjustavaks toksiliseks 
aineks liigitamise kriteeriumidele;

5. Kui agentuuri ei laeku ühtegi märkust, 
võib agentuur arvata vastava aine oma 
soovitustesse vastavalt artikli 55 lõikele 3.

d) ained, mis XII lisas sätestatud 
kriteeriumide kohaselt on püsivad, 
bioakumuleeruvad ja toksilised;

6. Märkuste laekumise korral teiselt 
liikmesriigilt või agentuurilt endalt suunab 
agentuur toimiku liikmesriikide komiteele 
15 päeva jooksul alates lõikes 4 osutatud 30 
päeva pikkuse perioodi lõppemisest.

e) ained, mis XII lisas sätestatud 
kriteeriumide kohaselt on väga püsivad ja 
väga bioakumuleeruvad;

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

f) ained, millel on sisesekretsioonisüsteemi 
kahjustavad omadused või millel on 
püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised 
omadused või millel on väga püsivad ja 
väga bioakumuleeruvad omadused, mis ei 
vasta punktide d ja e kriteeriumidele ja 
mida määratletakse ainetena, mis 
põhjustavad tõsiseid ja pöördumatuid 
kahjustusi inimestele või keskkonnale, mis 
on samaväärsed nende ainete poolt 
põhjustatud kahjustustega, mis on loetletud 
punktides a–e, iga üksikjuhtumi puhul 
eraldi artiklis 56 sätestatud korras;
g) ained, mis direktiivi 67/548/EMÜ 
kohaselt vastavad väga toksiliseks või 
toksiliseks liigitamise kriteeriumidele;
h) ained, mis direktiivi 67/548/EMÜ 
kohaselt vastavad sensibilisaatoriks 
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liigitamise kriteeriumidele.

Or. de

Justification

Die Zulassungspflicht soll bestimmte besonders gefährliche Stoffe (auch sehr giftige, giftige 
und sensibilisierende Stoffe) allgemein erfassen. Im Sinne des Verursacherprinzips soll hier 
der Verantwortliche jedenfalls nachzuweisen haben, dass die Stoffe sicher verwendet werden 
und dass es keine Alternativen gibt.

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

Muudatusettepanek 676
Artikli 56 pealkiri

Artikli 54 punktides d, e ja f osutatud 
ainete määratlemine

Artiklis 54 osutatud ainete määratlemine
ja XIIIa lisasse kandmine

Or. en

Justification

Completes amendment 52 by the rapporteur by providing a procedure for inclusion in Annex 
XIIIa (Guido Sacconi).

Linked to the amendment of Article 54 by the same authors.
In order to increase transparency, stimulate voluntary measures by downstream users and 
innovation towards safer alternatives, all substances that meet the criteria of very high 
concern should be added immediately to a candidate list for authorisation (=Annex XIII (a)).
Those that are known already to meet the criteria shall be included directly. For those that 
are yet to be identified, a procedure for adding them needs to be introduced (Carl Schlyter & 
others).

Substances already identified as hazardous (meeting the respective scientific criteria) within 
other conventions or regulations Water Framework directive should be included in the 
candidate list for authorisation. The proposal as it stands does not provide any timeline for 
identifying and bringing chemicals meeting the criteria for authorisation under the 
procedure, therefore a 3 month period is proposed (Chris Davies).

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

Muudatusettepanek 677
Artikli 56 pealkiri
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Artikli 54 punktides d, e ja f osutatud 
ainete määratlemine

Artikli 54 punktides d ja e (kustutatud) 
osutatud ainete määratlemine

Or. it

Justification

I criteri per definire le proprietà di distruttori endocrini non esistono. L’identificazione di 
criteri ulteriori rispetto a quelli previsti dall'Art. 54 lettera d) e lettera e), deve essere 
effettuata sulla base di evidenza scientifica per non dare adito a decisioni arbitrarie. Il 
presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti 
nel Titolo VII: Autorizzazione.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi + Chris Davies

Muudatusettepanek 678
Artikli 56 lõige -1 (uus)

-1 (uus) XIIIa lisasse kantakse artikli 54 
punktides a, b ja c osutatud ained.

Or. en

Justification

See justification above.

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

Muudatusettepanek 679
Artikli 56 lõige -1 (uus)

-1. XIIIa lisasse kantakse artikli 54 
punktides a, b, c, ca ja cb osutatud ained.

Or. en

Justification

Linked to the amendment of Article 54 by the same authors.
In order to increase transparency, stimulate voluntary measures by downstream users and 
innovation towards safer alternatives, all substances that meet the criteria of very high 
concern should be added immediately to a candidate list for authorisation (=Annex XIII (a)).
Those that are known already to meet the criteria shall be included directly. For those that 
are yet to be identified, a procedure for adding them needs to be introduced.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Muudatusettepanek 680
Artikli 56 lõige 1

1. Artikli 54 punktides d, e ja f osutatud 
ainete määratlemiseks kohaldatakse 
käesoleva artikli lõikudes 2–7 sätestatud 
menetlust enne mis tahes artikli 55 lõike 3 
kohaseid soovitusi.

Artikli 54 punktides d ja e (kustutatud)
osutatud ainete määratlemiseks kohaldatakse 
käesoleva artikli lõikudes 2–7 sätestatud 
menetlust enne mis tahes artikli 55 lõike 3 
kohaseid soovitusi.

Or. it

Justification

I criteri per definire le proprietà di distruttori endocrini non esistono. L’identificazione di 
criteri ulteriori rispetto a quelli previsti dall'Art. 54 lettera d) e lettera e), deve essere 
effettuata sulla base di evidenza scientifica per non dare adito a decisioni arbitrarie. Il 
presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti 
nel Titolo VII: Autorizzazione.

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

Muudatusettepanek 681
Artikli 56 lõige 2

2. Komisjon võib paluda agentuuri koostada 
vastavalt XIV lisale toimik ainete kohta, mis 
tema arvates vastavad artikli 54 punktides d, 
e ja f sätestatud kriteeriumitele. Agentuur 
edastab kõnealuse toimiku liikmesriikidele.

2. Komisjon võib paluda agentuuri koostada 
vastavalt XIV lisale toimik ainete kohta, mis 
tema arvates vastavad artikli 54 punktides d 
ja e (kustutatud) sätestatud kriteeriumitele. 
Agentuur edastab kõnealuse toimiku 
liikmesriikidele.

Or. it

Justification

See justification to amendment above.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Muudatusettepanek 682
Artikli 56 lõige 3

3. Mis tahes liikmesriik võib koostada 
vastavalt XIV lisale toimiku ainete kohta, 
mis tema arvates vastavad artikli 54 
punktides d, e ja f sätestatud kriteeriumitele, 
ning edastada selle agentuurile.  Agentuur 
edastab kõnealuse toimiku liikmesriikidele.

Mis tahes liikmesriik võib koostada 
vastavalt XIV lisale toimiku ainete kohta, 
mis tema arvates vastavad artikli 54 
punktides d ja e (kustutatud) sätestatud 
kriteeriumitele, ning edastada selle 
agentuurile. Agentuur edastab kõnealuse 
toimiku liikmesriikidele.

Or. it

Justification

See justification above.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 683
Artikli 56 lõige 3 a (uus)

3a. Kuue kuu jooksul pärast artikli 54 
kriteeriumidele vastava konkreetse aine 
registreerimise lõpetamist otsustab 
agentuur, kas registreerija määratletud 
kasutuste suhtes on vajalikud uued 
piirangud või VIII jaotisest tulenevate 
olemasolevate piirangute muutmine. Kui 
agentuur otsustab, et sellised piirangud on 
vajalikud, soovitab ta algatada artiklite 66–
70 kohase piiramismenetluse. Kui agentuur 
otsustab, et registreerija määratletud 
kasutused on nõuetekohase kontrolli all, 
soovitab ta vabastusi, kohaldades seega 
artikli 55 lõikes 2 kehtestatud nõudeid. 
Need vabastused on artikli 130 lõikes 3 
osutatud menetluse kohaselt tehtavate 
otsuste sisuks.
Lauseid 1–3 ei kohaldata, kui agentuur on 
ainet artikli 55 lõike 3 alusel juba 
prioriteetse ainena soovitanud. Lauseid 1–3 
ei kohaldata, kui agentuur otsustab, et aine 
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registreerimistoimik ei sisalda piisavat 
teavet kiirendatud otsuse tegemiseks. 
Sellest otsusest teatatakse asjaomastele 
registreerijatele, kellel palutakse kolme kuu 
jooksul esitada oma märkused. Agentuur 
teeb oma otsuse, võttes laekunud märkusi 
asjakohaselt arvesse.
Registreerija määratletud kasutused, mille 
suhtes agentuur ei ole kuue kuu jooksul 
teinud 2. või 3. lause kohaselt soovitust või 
väljastanud 5. lause kohaselt otsust, 
loetakse artikli 55 lõike 2 tingimuste alusel 
vabastatuks.

Or. fr

Justification

Pour remédier à l’absence de certitude juridique parmi les producteurs, importateurs et 
utilisateurs de substances répondant aux critères de l’Article 54, il est par conséquent 
proposé d’établir une procédure particulière avant que l’Agence ne recommande l’inclusion 
de la substance concernée dans l’Annexe XIII (Article 55(3) comme substance prioritaire.
Cette procédure devrait être basée sur l’enregistrement dans le but d’identifier « les usages 
identifiés par le déclarant (Article 9a)(iii)), qui :

Cette procédure « accélérée » peut uniquement fonctionner si le dossier d’enregistrement 
fournit suffisamment d’informations pour justifier une telle décision.  A supposer que le 
dossier d’enregistrement remplisse tous les critères de l’Article 9, l’Agence devrait être en 
mesure de prendre les décisions requises dans l’Article 55 (3a) proposé. Si tel n’est pas le 
cas, par exemple si le processus d’évaluation n’est pas encore terminé, la procédure 
d’inclusion dans l’Annexe XIII peut être l’instrument approprié.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 684
Artikli 56 lõige 6

6. XIII lisasse ei kanta aineid või sealt 
jäetakse välja ained, mille kasutamine on 
VII jaotise või teiste ühenduse õigusaktide 
alusel keelatud.

6. XIII lisasse ei kanta aineid või sealt 
jäetakse artikli 130 lõikes 3 osutatud korras 
välja ained, mille kasutamine on VII jaotise 
või teiste ühenduse õigusaktide alusel 
keelatud või piiratud ja/või mis on artikli 55 
lõike 2 või artikli 55 lõike 3a alusel 
vabastatud.
Ained, mille direktiivist 67/548/EMÜ 
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tulenevat liigitust on muudetud ja mis 
seetõttu ei vasta enam artikli 54 
kriteeriumidele, tuleb XIII lisast välja jätta 
artikli 130 lõikes 3 sätestatud korras. See 
kehtib ka juhtudel, kui aine ei vasta enam 
XII lisa kriteeriumidele uute teaduslike 
andmete tõttu.

Or. fr

Justification

Il convient de prendre en compte les possibilités suivantes :

- Les restrictions d’utilisation en vertu du Titre VIII devraient également être intégrées, au 
lieu des seules interdictions.

- Les exemptions d’utilisation ou de catégories d’utilisations conformément à l’Article 55(2) 
ou 55 (3a) devraient également être prises en compte : il est inutile d’inclure des substances 
dans l’Annexe XIII si toutes leurs utilisations sont interdites, restreintes ou exemptées.

- Il peut arriver que la classification d’une substance soit modifiée, par exemple une 
substance CMR de catégorie 1, 2 ou 3, ou qu’une substance ne réponde plus aux critères de 
l’Annexe XII en raison de nouvelles données scientifiques. Dans ces cas, il convient de retirer 
cette substance de l’Annexe XIII.

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

Muudatusettepanek 685
Artikli 56 lõige 7

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

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

Or. en
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Justification

Decison by qualified majority is more appropriate

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 686
Artikli 56 lõige 7

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

7. Kui liikmesriikide komitee saavutab 30 
päeva jooksul alates suunamisest 
kvalifitseeritud häälteenamusega 
nõusoleku, et aine vastab loa andmise 
kriteeriumidele ja tuleb kanda XIIb lisasse, 
soovitab agentuur 15 tööpäeva jooksul 
komisjonil aine XIIIb lisasse kanda 
vastavalt artikli 55 lõikele 3. Kui 
liikmesriigi komitee ei saavuta 
kvalifitseeritud häälteenamusega
nõusolekut, võtab ta vastu arvamuse 30 
päeva jooksul alates suunamisest. Agentuur 
edastab arvamuse komisjonile koos teabega 
komitees vähemusse jäänute seisukohtadest 
15 tööpäeva jooksul, et komisjon saaks teha 
otsuse. 

Or. it

Justification

Completa l'emendamento 57 del relatore, chiarendo che nel caso in cui il comitato non 
raggiunga un accordo, la decisione finale spetta alla Commissione.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 687
Artikli 56 lõige 7 a (uus)

7a. Ained, mis on äsja liigitatud artikli 54 
punktide a, b ja c kriteeriumidele vastavaks, 
ja ained, mis on tunnistatud artikli 54 
punktide d, e ja f kriteeriumidele vastavaks, 
kantakse XIIIa lisasse kolme kuu jooksul.

Or. en
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Justification

Completes amendment 52 by the rapporteur by providing a procedure for inclusion in Annex 
XIIIa.

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

Muudatusettepanek 688
Artikli 56 lõige 7 a (uus)

7a. Ained, mis on äsja liigitatud artikli 54 
punktide a, b, c, ca ja cb kriteeriumidele 
vastavaks, ja ained, mis on tunnistatud 
artikli 54 punktide d, e ja f kriteeriumidele 
vastavaks, kantakse XIIIa lisasse ühe kuu 
jooksul.

Or. en

Justification

Linked to the amendment of Article 54 by the same authors.
In order to increase transparency, stimulate voluntary measures by downstream users and 
innovation towards safer alternatives, all substances that meet the criteria of very high 
concern should be added immediately to a candidate list for authorisation (=Annex XIII (a)).
Those that are known already to meet the criteria shall be included directly. For those that 
are yet to be identified, a procedure for adding them needs to be introduced.

Muudatusettepanek Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman

Muudatusettepanek 689
Artikli 57 lõige 1

1. Komisjon vastutab loataotlusi käsitlevate 
otsuste tegemise eest kooskõlas käesoleva 
jaotisega.

1. Komisjon vastutab loataotlusi käsitlevate 
otsuste tegemise eest kooskõlas käesoleva 
jaotisega. Selliste otsuste tegemisel 
kohaldatakse ettevaatusprintsiipi. 

Or. en

Justification

See justification to amendment to Article 1(3).
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Carl Schlyter, 
Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Jonas Sjöstedt + Anders Wijkman

Muudatusettepanek 690
Artikli 57 lõige 2

2. Luba antakse, kui aine kasutamisel selle 
XIII lisas kirjeldatud omadustest tulenev 
oht inimeste tervisele või keskkonnale on 
piisavalt kontrollitud vastavalt I lisa 
punktile 6 ja taotleja kemikaaliohutuse 
aruandes dokumenteeritud materjalile.

kustutatud

Komisjon ei arvesta järgmist:

a) aine heitmetest tulenevaid ohtusid 
inimeste tervisele ja keskkonnale, kui 
heitmed on pärit käitisest, millele on antud 
luba vastavalt nõukogu direktiivile 
96/61/EÜ

b) aine heitmetest tulenevaid ohtusid 
veekeskkonnale või selle kaudu levivaid 
ohte, kui heitmed on pärit 
punktreostusallikast, mida reguleeritakse 
eelmisele määrusele esitatud nõudega, 
millele on viidatud artikli 11 lõikes 3 ja 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 16 alusel vastu võetud 
õigusaktides

c) ohtusid inimeste tervisele, mis 
tulenevad aine kasutamisest 
meditsiiniseadmes, mida reguleeritakse 
nõukogu direktiiviga 90/385/EMÜ, 
nõukogu direktiiviga 93/42/EMÜ või 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga 98/79/EÜ

Or. en

Justification

The authorisation requirement will only be capable of providing the high level of protection 
required if it is aiming at replacing substances of very high concern with suitable 
alternative substances or technologies wherever this is possible.  To retain the alternative 
aim of “adequate control” of risks is to endorse continued use and release of substances of 
very high concern to the environment, irrespective of the socio-economic benefits or 
otherwise from such uses and irrespective of whether safer alternatives are available.
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The exemption (Article 57.2.a and 59.6.a) for uses at IPPC installations constitutes a serious 
problem that could undermine the authorisation procedure by excluding important areas of 
use of a substance in favour of a permit procedure that cannot be compared to REACH.
Regulation by emission limit values is not a suitable means for dealing with chemicals of very 
high concern (particularly PBT and vPvB) and cannot ensure a high degree of protection of 
human health and the environment. The use of such substances in medical devices may have 
indirect human health (and environmental) effects not considered in the specified Directives.
(Jørgensen & others)

It is common sense that prevention is better than cure. Therefore substituion should take 
precedence over "adequate control" in line with existing legislation on workers' safety, 
biocides and certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.  Apart 
from general doubts about the feasibility of "adequate control", this concept is clearly non-
applicable to substances that are persistent, bioaccumulative or non-threshold genotoxins.
The legislative instruments listed here do not consider the availability of substitutes and can 
therefore not be considered to be equal to REACH. (Schlyter & others)

By deleting this text a significant improvement is made. It is a major flaw to allow substances 
to be authorised so long as they are "adequately controlled". This threatens to compromise 
the effectiveness, and thereby destroy the credibility, of authorisation as a progressive 
legislative tool.  It is also unacceptable that the Commission should be forbidden to take into 
consideration a number of risks to the aquatic environment and to human health. (Sjoestedt)

Once it is clear that authorisations always consider the socio-economic justification and the 
availability of safer alternatives, the granting of such authorisations can become mandatory.
Authorisations should only be granted when there is no safer alternative, a clear societal 
need for the use of the substance, and when measures to minimise exposure and losses to the 
environment are in place (Anders Wijkman).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 691
Artikli 57 lõige 2

2. Luba antakse, kui aine kasutamisel selle 
XIII lisas kirjeldatud omadustest tulenev oht 
inimeste tervisele või keskkonnale on 
piisavalt kontrollitud vastavalt I lisa punktile 
6 ja taotleja kemikaaliohutuse aruandes 
dokumenteeritud materjalile.

2. Luba antakse, kui aine kasutamisel selle 
XIII lisas kirjeldatud omadustest tulenev oht 
inimeste tervisele või keskkonnale on 
piisavalt kontrollitud vastavalt I lisa punktile 
6 ja taotleja kemikaaliohutuse aruandes 
dokumenteeritud materjalile ja kui ei ole 
olemas ohutumaid alternatiive.

Komisjon ei arvesta järgmist:

a) aine heitmetest tulenevaid ohtusid 
inimeste tervisele ja keskkonnale, kui 
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heitmed on pärit käitisest, millele on antud 
luba vastavalt nõukogu direktiivile 
96/61/EÜ

b) aine heitmetest tulenevaid ohtusid 
veekeskkonnale või selle kaudu levivaid 
ohte, kui heitmed on pärit 
punktreostusallikast, mida reguleeritakse 
eelmisele määrusele esitatud nõudega, 
millele on viidatud artikli 11 lõikes 3 ja 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 16 alusel vastu võetud 
õigusaktides

c) ohtusid inimeste tervisele, mis 
tulenevad aine kasutamisest 
meditsiiniseadmes, mida reguleeritakse 
nõukogu direktiiviga 90/385/EMÜ, 
nõukogu direktiiviga 93/42/EMÜ või 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga 98/79/EÜ

Or. en

Justification

The authorisation requirement will only be capable of providing the high level of protection 
required if it is aiming at replacing substances of very high concern with suitable alternative 
substances or technologies wherever this is possible. To retain the alternative aim of 
"adequate control" of risks is to endorse continued use and release of substances of very high 
concern to the environment, irrespective of the socio-economic benefits or otherwise from 
such uses and irrespective of whether safer alternatives are available.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Liam Aylward

Muudatusettepanek 692
Artikli 57 lõige 2

2. Luba antakse, kui aine kasutamisel selle 
XIII lisas kirjeldatud omadustest tulenev oht 
inimeste tervisele või keskkonnale on 
piisavalt kontrollitud vastavalt I lisa punktile 
6 ja taotleja kemikaaliohutuse aruandes 
dokumenteeritud materjalile.

2. Luba antakse, kui aine kasutamisel selle 
XIII lisas kirjeldatud omadustest tulenev oht 
inimeste tervisele või keskkonnale on 
piisavalt kontrollitud vastavalt I lisa punktile 
6 ja taotleja kemikaaliohutuse aruandes 
dokumenteeritud materjalile. Käesoleva jao 
tähenduses tuleb madala 
riskitasemega/vähese kokkupuutega 
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tööstuslikku kasutust lugeda kooskõlas I 
lisa 6. jaoga piisavalt kontrollituks ning 
seda ei ole vaja muul moel 
dokumenteerida. Madala 
riskitasemega/vähese kokkupuutega 
tööstuslik kasutus on tööstuslik kasutus, 
mille puhul selle liikmesriigi pädevale 
asutusele, mille territooriumil tööstuslik 
kasutus toimub, on näidatud, et see 
vähendab töötajate kokkupuudet ainetega 
ning ainete suunamist, heitmist või muud 
eraldamist keskkonda niivõrd, kui see on 
tehniliselt võimalik.

Or. en

Justification

At a minimum, if the categories of article 54(e) and (f) are not deleted, the Regulation needs 
to be amended to clearly set forth the process of adding Substances of Very High Concern to 
authorisation and to clearly set for the criteria and tests for vPvB, endocrine disrupters and 
“other substances of equivalent concern”).

Article 57 defines in detail how the Commission shall grant or refuse authorisations. This
article should be amended to allow for the authorisation of substances in low risk/low 
exposure industrial uses, in accordance with Annex I Section 6.

This article should be amended to allow for the authorisation of substances in low risk/low 
exposure industrial uses, in accordance with Annex I Section 6.

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

Muudatusettepanek 693
Artikli 57 lõike 2 punkt a

a) aine heitmetest tulenevaid ohtusid 
inimeste tervisele ja keskkonnale, kui 
heitmed on pärit käitisest, millele on antud 
luba vastavalt nõukogu direktiivile 
96/61/EÜ

kustutatud

Or. fr

Justification

La conformité avec les dispositions de la directive IPPC(directive 96/61/CE) ne saurait 
justifier une exclusion automatique des risques pour la santé humaine et l’environnement 
dans le cadre de la procédure d’autorisation de REACH. Une conformité à la directive IPPC 
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ne garanti pas une conformité avec REACH Les demandes d’exemption devraient plutôt être 
examinées au cas pas cas.

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

Muudatusettepanek 694
Artikli 57 lõige 2 b

b) aine heitmetest tulenevaid ohtusid 
veekeskkonnale või selle kaudu levivaid 
ohte, kui heitmed on pärit 
punktreostusallikast, mida reguleeritakse 
eelmisele määrusele esitatud nõudega, 
millele on viidatud artikli 11 lõikes 3 ja 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 16 alusel vastu võetud 
õigusaktides;

kustutatud

Or. fr

Justification

La conformité avec les dispositions de la directive cadre sur l’eau ne saurait justifier une 
exclusion automatique des risques pour la santé humaine et l’environnement dans le cadre de 
la procédure d’autorisation de REACH. Une conformité à la directive cadre sur l’eau ne 
garanti pas une conformité avec REACH Les demandes d’exemption devraient plutôt être 
examinées au cas pas cas.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 695
Artikli 57 lõike 3 sissejuhatav osa

3. Kui luba ei saa lõike 2 alusel anda, võib 
selle anda juhul, kui tõendatakse, et 
sotsiaalmajanduslik kasu kaalub üles aine 
kasutamisest tulenevad ohud inimeste 
tervisele või keskkonnale ning puuduvad 
sobivad alternatiivsed ained või 
tehnoloogiad. Vastav otsus võetakse vastu 
pärast kõikide järgmiste asjaolude arvesse 
võtmist:

3. Loa võib anda juhul, kui sobivaid 
alternatiivseid aineid ega tehnoloogiaid ei 
ole ja kui tõendatakse, et sotsiaal-
majanduslik kasu kaalub üles aine 
kasutamisest tulenevad ohud inimeste 
tervisele või keskkonnale ning et on võetud 
kokkupuudet minimeerivad meetmed.  
Vastav otsus võetakse vastu pärast kõikide 
järgmiste asjaolude arvesse võtmist:

Or. en
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Justification

The authorisation process is intended for substances of very high concern. Authorities will 
have to give  specific permission before such a substance can be used. The principle of 
substitution needs to be included in these provisions. In order for a substance to be authorised 
it must first be established that other alternatives are not available.

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

Muudatusettepanek 696
Artikli 57 lõike 3 sissejuhatav osa

3. Kui luba ei saa lõike 2 alusel anda, võib
selle anda juhul, kui tõendatakse, et 
sotsiaalmajanduslik kasu kaalub üles aine 
kasutamisest tulenevad ohud inimeste 
tervisele või keskkonnale ning puuduvad 
sobivad alternatiivsed ained või 
tehnoloogiad.  Vastav otsus võetakse vastu 
pärast kõikide järgmiste asjaolude arvesse 
võtmist:

3. Luba väljastatakse juhul, kui tõendatakse, 
et sotsiaal-majanduslik kasu kaalub oluliselt 
üles aine kasutamisest tulenevad ohud 
inimeste, sealhulgas töötajate ja kaitsetute 
inimeste tervisele või keskkonnale ning 
puuduvad sobivad alternatiivsed ained või 
tehnoloogiad ja et on võetud kokkupuudet 
ja aine keskkonda suunamist, heitmist ja 
sattumist minimeerivad meetmed. Vastav 
otsus võetakse vastu pärast kõikide järgmiste 
asjaolude arvesse võtmist:

Or. en

Justification

Linked to the deletion of Article 57(2) by the same authors.
Once it is clear that authorisations always consider the socio-economic justification and the 
availability of safer alternatives, the granting of such authorisations can become mandatory.
Authorisations should only be granted when there is no safer alternative, a clear societal 
need for the use of the substance, and when measures to minimise exposure and losses to the 
environment are in place.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frédérique Ries, Chris Davies

Muudatusettepanek 697
Artikli 57 lõike 3 sissejuhatav osa

3. Kui luba ei saa lõike 2 alusel anda, võib 
selle anda juhul, kui tõendatakse, et 
sotsiaalmajanduslik kasu kaalub üles aine 
kasutamisest tulenevad ohud inimeste 
tervisele või keskkonnale ning puuduvad 

3. Kui luba ei saa lõike 2 alusel anda, võib 
selle anda juhul, kui tõendatakse, et 
sotsiaalmajanduslik kasu kaalub üles aine 
kasutamisest tulenevad ohud inimeste, 
sealhulgas eelkõige kaitsetute inimeste
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sobivad alternatiivsed ained või 
tehnoloogiad.  Vastav otsus võetakse vastu 
pärast kõikide järgmiste asjaolude arvesse 
võtmist:

tervisele või keskkonnale ning puuduvad 
sobivad alternatiivsed ained või 
tehnoloogiad ja et on võetud kokkupuute ja 
aine keskkonda heitmise kombinatsioone 
minimeerivad meetmed. Vastav otsus 
võetakse vastu pärast kõikide järgmiste 
asjaolude arvesse võtmist:

Or. en

Justification

Citizens in the European Union understand that what they are exposed to in reality are many 
different mixtures of pollutants. There will always be great disparities between actual 
exposure and what is tested in a laboratory. So authorisations should only be granted when 
there is no safer alternative or technologies but also a strong will to reduce or eliminate 
harzardous combinations of pollutant.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman

Muudatusettepanek 698
Artikli 57 lõike 3 sissejuhatav osa

3. Kui luba ei saa lõike 2 alusel anda, võib
selle anda juhul, kui tõendatakse, et 
sotsiaalmajanduslik kasu kaalub üles aine 
kasutamisest tulenevad ohud inimeste 
tervisele või keskkonnale ning puuduvad 
sobivad alternatiivsed ained või 
tehnoloogiad. Vastav otsus võetakse vastu 
pärast kõikide järgmiste asjaolude arvesse 
võtmist:

3. Luba väljastatakse juhul, kui on 
tõestatud, et aine kasutamisest tulenev 
sotsiaal-majanduslik kasu kaalub üles riski 
inimtervisele või keskkonnale ja kui ei leidu 
sobivaid alternatiivseid aineid või 
tehnoloogiaid ning on võetud kokkupuudet 
ja aine keskkonda suunamist, heitmist ja 
sattumist minimeerivad meetmed. Vastav 
otsus võetakse vastu pärast kõikide järgmiste 
asjaolude arvesse võtmist:

Or. en

Justification

Once it is clear that authorisations always consider the socio-economic justification and the 
availability of safer alternatives, the granting of such authorisations can become mandatory.
Authorisations should only be granted when there is no safer alternative, a clear societal 
need for the use of the substance, and when measures to minimise exposure and losses to the 
environment are in place.
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Muudatusettepaneku esitaja(d):John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 699
Artikli 57 lõike 3, punkt b

b) taotleja või muu huvitatud poole poolt 
tõestatud aine kasutusest tulenev sotsiaal-
majanduslik kasu ja loa andmisest 
keeldumise sotsiaal-majanduslikud mõjud;

b) taotleja või muu huvitatud poole poolt 
tõestatud aine kasutusest tulenev sotsiaal-
majanduslik kasu ja loa andmisest 
keeldumise sotsiaal-majanduslikud ja muud 
säästvusega seotud mõjud;

Or. en

Justification

The term “socio-economic” does not necessarily cover the full assessment of implications 
that needs to be considered. Sustainability-related implications could include an assessment 
of such factors as efficiency of resource use, energy efficiency, greenhouse gas efficiency, 
waste minimisation and recycling.

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

Muudatusettepanek 700
Artikli 57 lõike 3 punkt d

d) olemasolev teave mis tahes alternatiivsete 
ainete või tehnoloogiate põhjustatud 
ohtudest tervisele või keskkonnale.

d) olemasolev teave mis tahes alternatiivsete 
ainete või tehnoloogiate põhjustatud 
ohtudest tervisele või keskkonnale ning 
nende kasutamisega seotud sotsiaal-
majanduslikest ja muudest säästvusega 
seotud mõjudest.

Or. en

Justification

For consistency information should also be required on the socio-economic and 
sustainability-related implications of alternative substances or technologies.
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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 701
Artikli 57 lõige 4

4. Kasutusluba ei anta, kui see leevendaks 
XVI lisas sätestatud piirangut.

kustutatud

Or. it

Justification

L'emendamento chiarisce che le decisioni già prese dal Consiglio dei Ministri dell'UE e dal 
Parlamento Europeo sulla base della Direttiva 76/769/CEE o in futuro dalla Commissione 
secondo il procedimento descritto dall’ articolo 130 – Comitologia – non deve essere oggetto 
di altre discussioni. Non si deve lasciare alla discrezione della Commissione il compito di 
decidere se e fino a che punto esentare sostanze ed usi già regolamentati. Il presente 
emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo 
VII: Autorizzazione.  Per tali sostanze è preferibile mantenere un livello alto di cautela. Il 
presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti 
nel Titolo VII: Autorizzazione.   

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

Muudatusettepanek 702
Artikli 57 lõige 6

6. Lubade suhtes võib kehtestada tingimusi, 
sealhulgas läbivaatamistähtaegu ja/või 
järelevalvet.  Kooskõlas lõikega 3 antud 
lubade suhtes kehtestatakse tavaliselt 
ajalised piirangud.

6. Lubadele kehtivad läbivaatamistähtajad 
ja ajalised piirangud.

Or. fr

Justification

Sans révision périodique, la stimulation de l’innovation pour la recherche de solutions 
alternatives plus sûres disparaîtra.
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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 703
Artikli 57 lõige 6

6. Lubade suhtes võib kehtestada tingimusi, 
sealhulgas läbivaatamistähtaegu ja/või 
järelevalvet.  Kooskõlas lõikega 3 antud 
lubade suhtes kehtestatakse tavaliselt 
ajalised piirangud.

6. Lubade suhtes võib kehtestada tingimusi, 
sealhulgas läbivaatamistähtaegu ja/või 
järelevalvet.   

Or. it

Justification

Non è necessario un limite di tempo, in quanto le decisioni per il rilascio di un' 
autorizzazione possono già essere revisionate in qualsiasi momento e modificate o persino 
cancellate. Un limite di tempo rappresenterebbe solo un onere ulteriore per le imprese e per 
le Autorità. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli 
articoli contenuti nel Titolo VII: Autorizzazione.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman

Muudatusettepanek 704
Artikli 57 lõige 6

6. Lubade suhtes võib kehtestada tingimusi, 
sealhulgas läbivaatamistähtaegu ja/või 
järelevalvet. Kooskõlas lõikega 3 antud
lubade suhtes kehtestatakse tavaliselt
ajalised piirangud.

6. Lubade suhtes kohaldatakse 
läbivaatamistähtaegu ja asenduskavade 
esitamise nõuet ning neile võidakse 
kohaldada muid tingimusi, sealhulgas
järelevalvet. Lubade suhtes kehtestatakse 
maksimaalselt seitsmeaastased ajalised 
piirangud.

Or. en

Justification

Modification of amendment 61.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 705
Artikli 57 lõige 6

6. Lubade suhtes võib kehtestada tingimusi, 
sealhulgas läbivaatamistähtaegu ja/või 
järelevalvet. Kooskõlas lõikega 3 antud 
lubade suhtes kehtestatakse tavaliselt 
ajalised piirangud.

6. Lubade suhtes kohaldatakse 
läbivaatamistähtaegu ja asenduskavade 
esitamise nõuet 
ning neile võidakse kohaldada 
muid tingimusi, sealhulgas järelevalvet.
Lubadele kehtivad maksimaalselt 
viieaastased ajalised piirangud.

Or. en

Justification

Identical to Sacconis am. 61. It is necessary to establish a time limit for authorisations.
Similar provisions are found in legislation for biocides and for genetically modified 
organisms. This will also provide incentive for innovation and the development of safer 
alternatives.

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

Muudatusettepanek 706
Artikli 57 lõige 6

Lubade suhtes võib kehtestada tingimusi, 
sealhulgas läbivaatamistähtaegu ja/või 
järelevalvet. Kooskõlas lõikega 3 antud 
lubade suhtes kehtestatakse tavaliselt 
ajalised piirangud. Lubadele kehtivad 
kontrolltähtajad.

6. Lubade suhtes kehtestatakse 
kontrolltähtajad ja asenduskava nõuded 
ning neile võib kehtestada muid tingimusi, 
kaasa arvatud järelevalve nõue. Lubadele 
kehtivad maksimaalselt viieaastased 
ajalised piirangud.

Or. en

Justification

It is reasonable that all authorisations issued be temporary, because periodic review will 
allow (and encourage) adaptation to technical progress (e.g. consideration of new 
information on hazards, exposure, socio-economic benefits and availability of alternatives).
All authorisations should be time-limited, and subject to review at most every 5 years 
depending on the state of development of safer alternatives or technologies. Without regular 
review periods, the momentum for the innovation of safer alternatives will be lost.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 707
Artikli 57 lõige 6

6. Lubade suhtes võib kehtestada tingimusi, 
sealhulgas läbivaatamistähtaegu ja/või 
järelevalvet. Kooskõlas lõikega 3 antud
lubade suhtes kehtestatakse tavaliselt
ajalised piirangud. 

6. Lubade suhtes kehtestatakse 
kontrolltähtajad ja asenduskava nõuded 
ning neile võib kehtestada muid tingimusi, 
kaasa arvatud järelevalvet. Lubade suhtes 
kehtestatakse maksimaalselt kolmeaastased 
ajalised piirangud.

Or. en

Justification

Strengthens the rapporteur´s approach in amendment 61. Authorisations must be subject to a 
time limit to give an incentive for innovation.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 708
Artikli 57 lõige 6

6. Lubade suhtes võib kehtestada tingimusi, 
sealhulgas läbivaatamistähtaegu ja/või 
järelevalvet. Kooskõlas lõikega 3 antud 
lubade suhtes kehtestatakse tavaliselt
ajalised piirangud.

6. Lubade suhtes võib kehtestada tingimusi, 
sealhulgas läbivaatamistähtaegu ja/või 
järelevalvet. Kooskõlas lõikega 3 antud 
lubade suhtes kehtestatakse ajalised 
piirangud.

Or. nl

Justification

Aan een vergunning wordt altijd een termijn verbonden.

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

Muudatusettepanek 709
Artikli 57 lõike 7 punkt c a (uus)

ca) loa kehtivusaeg;

Or. en
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Justification

All authorisations should be time-limited, because periodic review will allow (and encourage) 
adaptation to technical progress (e.g. consideration of new information on hazards, exposure, 
socio-economic benefits and availability of alternatives). Without regular review periods, the 
momentum for the innovation of safer alternatives will be lost. A substitution plan should be 
part of every authorisation.

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

Muudatusettepanek 700
Artikli 57 lõike 7 punkt d

d) tingimused, mille alusel luba antakse; d) tingimused, mille alusel luba antakse;

Or. en

Justification

See justification above.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Marie-Noëlle 
Lienemann, Anne Ferreira + Mary Honeyball + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Muudatusettepanek 711
Artikli 57 lõike 7 punkt e

e) läbivaatamistähtaeg; e) läbivaatamistähtaeg;

Or. en

Justification

All authorisations should be time-limited, because periodic review will allow (and encourage) 
adaptation to technical progress (e.g. consideration of new information on hazards, exposure, 
socio-economic benefits and availability of alternatives). Without regular review periods, the 
momentum for the innovation of safer alternatives will be lost. A substitution plan should be 
part of every authorisation (Schlyter & others).

Amendement de cohérence avec l'amendement à l'article 57, paragraphe 6 (Ferreira).

It is reasonable that all authorisations issued be temporary, because periodic review will 
allow (and encourage) adaptation to technical progress (e.g. consideration of new 
information on hazards, exposure, socio-economic benefits and availability of alternatives).
All authorisations should be time-limited, and subject to review at most every 5 years 
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depending on the state of development of safer alternatives or technologies. Without regular 
review periods, the momentum for the innovation of safer alternatives will be lost 
(Honeyball).

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

Muudatusettepanek 712
Artikli 57 lõike 7 punkt f

f) järelevalve kord. f) järelevalve kord.

Or. en

Justification

All authorisations should be time-limited, because periodic review will allow (and encourage) 
adaptation to technical progress (e.g. consideration of new information on hazards, exposure, 
socio-economic benefits and availability of alternatives). Without regular review periods, the 
momentum for the innovation of safer alternatives will be lost. A substitution plan should be 
part of every authorisation.

Muudatuseettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Dan 
Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Mary Honeyball

Muudatusettepanek 713
Artikli 57 lõike 7 punkt f a (uus)

fa) asenduskava.

Or. en

Justification

All authorisations should be time-limited, because periodic review will allow (and encourage) 
adaptation to technical progress (e.g. consideration of new information on hazards, exposure, 
socio-economic benefits and availability of alternatives). Without regular review periods, the 
momentum for the innovation of safer alternatives will be lost. A substitution plan should be 
part of every authorisation (Schlyter & others).

It is reasonable that all authorisations issued be temporary, because periodic review will 
allow (and encourage) adaptation to technical progress (e.g. consideration of new 
information on hazards, exposure, socio-economic benefits and availability of alternatives).
All authorisations should be time-limited, and subject to review at most every 5 years 
depending on the state of development of safer alternatives or technologies. Without regular 
review periods, the momentum for the innovation of safer alternatives will be lost (Jørgensen 
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& others + Mary Honeyball).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 714
Artikli 57 lõige 8

8. Olenemata loa mis tahes tingimustest 
tagab loa valdaja, et kokkupuute taset 
vähendatakse niipalju, kui see on tehniliselt 
võimalik.

kustutatud

Or. fr

Justification

Le paragraphe 8 n’est pas compatible avec l’évaluation des risques et devrait être supprimé.
Une Autorisation sera accordée si l’évaluation des risques démontre que le risque pour la 
santé humaine et/ou l’environnement découlant de l’exposition est maîtrisé de façon 
adéquate. Il en résulte que l’obligation de réduire l’exposition à un niveau minimum créera 
un flou juridique et financier.

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 715
Artikli 57 lõige 8

8. Olenemata loa mis tahes tingimustest 
tagab loa valdaja, et kokkupuute taset 
vähendatakse niipalju, kui see on tehniliselt 
võimalik. 

8. Olenemata loa mis tahes tingimustest 
tagab loa valdaja, et kokkupuute taset 
vähendatakse niipalju, kui see on tehniliselt 
võimalik ja majanduslikult säästev.

Or. it

Justification

Le azioni necessarie per ridurre i livelli di esposizione devono tenere conto anche della 
possibilità in termini economici. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti 
presentati agli articoli contenuti nel Titolo VII: Autorizzazione.
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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 716
Artikli 58 lõige 1

1. Vastavalt artikli 57 lõikele 3 antud lube, 
mille kohta kehtivad ajalised piirangud, 
käsitletakse kehtivatena kuni komisjon teeb 
otsuse uue taotluse kohta, tingimusel, et loa 
valdaja esitab uue taotluse vähemalt 18 
kuud enne tähtaja möödumist. Uue taotluse 
puhul võib taotleja esmase taotluse kõikide 
osade uuesti esitamise asemel esitada ainult 
olemasoleva loa numbri vastavalt teisele, 
kolmandale ja neljandale lõigule. 

kustutatud

Kui loa valdaja ei suuda tõestada, et oht on 
adekvaatselt kontrollitud, esitab ta esmases 
taotluses sisaldunud sotsiaal-majandusliku 
analüüsi, alternatiivsete ainete ja 
tehnoloogiate analüüsi ning ajakohastatud 
asenduskava.
Kui ta nüüd suudab tõestada, et risk on 
piisavalt kontrollitud, esitab ta 
ajakohastatud kemikaaliohutuse aruande.
Kui esmase taotluse mis tahes muud osad 
on muutunud, esitab ta nende osade 
ajakohastatud variandi.

Or. it

Justification

In linea con l’emendamento presentato all’Art. 57 paragrafo 6, il limite di tempo e il 
procedimento qui descritto non sono necessari. Le decisioni di autorizzazione possono già 
essere revisionate in qualsiasi momento e modificate o persino cancellate.  Un limite di tempo 
rappresenterebbe solo un onere ulteriore per le imprese e per le Autorità. Il presente 
emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo 
VII: Autorizzazione.  
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 717
Artikli 58 lõike 1 lõik 1

1. Vastavalt artikli 57 lõikele 3 antud lube, 
mille kohta kehtivad ajalised piirangud, 
käsitletakse kehtivatena kuni komisjon teeb 
otsuse uue taotluse kohta, tingimusel, et loa 
valdaja esitab uue taotluse vähemalt 18 kuud 
enne tähtaja möödumist. Uue taotluse puhul 
võib taotleja esmase taotluse kõikide osade 
uuesti esitamise asemel esitada ainult 
olemasoleva loa numbri vastavalt teisele, 
kolmandale ja neljandale lõigule. Kui loa 
valdaja ei suuda tõestada, et oht on 
adekvaatselt kontrollitud, esitab ta esmases
taotluses sisaldunud sotsiaal-majandusliku 
analüüsi, alternatiivsete ainete ja 
tehnoloogiate analüüsi ning ajakohastatud 
asenduskava. Kui ta nüüd suudab tõestada, 
et risk on piisavalt kontrollitud, esitab ta 
ajakohastatud kemikaaliohutuse aruande. 
Kui esmase taotluse mis tahes muud osad 
on muutunud, esitab ta nende osade 
ajakohastatud variandi.

1. Lube käsitletakse kehtivatena, kuni 
komisjon teeb otsuse uue taotluse kohta, 
tingimusel, et loa valdaja esitab uue taotluse 
vähemalt 18 kuud enne tähtaja möödumist. 
Uue taotluse puhul võib taotleja esmase 
taotluse kõikide osade uuesti esitamise 
asemel esitada ainult olemasoleva loa 
numbri vastavalt teisele, kolmandale ja 
neljandale lõigule. 

Or. en

Justification

All authorisations should be time-limited. Therefore also this article needs to be amended. In 
the Commission proposal there are two routes for authorisation. The system will be more 
clear if there is only one route.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman

Muudatusettepanek 718
Artikli 58 lõige 1

1. Vastavalt artikli 57 lõikele 3 antud lube, 
mille kohta kehtivad ajalised piirangud, 
käsitletakse kehtivatena kuni komisjon teeb 
otsuse uue taotluse kohta, tingimusel, et loa 
valdaja esitab uue taotluse vähemalt 18 kuud 

1. Lube käsitletakse kehtivatena, kuni 
komisjon teeb otsuse uue taotluse kohta, 
tingimusel, et loa valdaja esitab uue taotluse 
vähemalt 18 kuud enne tähtaja möödumist. 
Uue taotluse puhul võib taotleja esmase 
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enne tähtaja möödumist. Uue taotluse puhul 
võib taotleja esmase taotluse kõikide osade 
uuesti esitamise asemel esitada ainult 
olemasoleva loa numbri vastavalt teisele, 
kolmandale ja neljandale lõigule. 

taotluse kõikide osade uuesti esitamise 
asemel esitada ainult olemasoleva loa 
numbri vastavalt teisele, kolmandale ja 
neljandale lõigule. 

Kui loa valdaja ei suuda tõestada, et oht on 
adekvaatselt kontrollitud, esitab ta esmases 
taotluses sisaldunud sotsiaal-majandusliku 
analüüsi, alternatiivsete ainete ja 
tehnoloogiate analüüsi ning ajakohastatud 
asenduskava.

Ta esitab esmases taotluses sisaldunud 
sotsiaal-majandusliku analüüsi, 
alternatiivsete ainete ja tehnoloogiate 
analüüsi ning ajakohastatud asenduskava. 

Kui ta nüüd suudab tõestada, et risk on 
piisavalt kontrollitud, esitab ta 
ajakohastatud kemikaaliohutuse aruande. 
Kui esmase taotluse mis tahes muud osad on 
muutunud, esitab ta nende osade 
ajakohastatud variandi.

Kui esmase taotluse mis tahes muud osad on 
muutunud, esitab ta nende osade 
ajakohastatud variandi.

Or. en

Justification

Pack of amendments all aiming towards strengthening substitution and duty of care.

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

Muudatusettepanek 719
Artikli 58 lõike 3 lõik 2

Juhul, kui esineb tõsine ja otsene oht 
inimeste tervisele või keskkonnale, võib 
komisjon loa kuni läbivaatamiseni peatada, 
võttes seejuures arvesse proportsionaalsuse 
põhimõtet. 

Juhul, kui esineb (kustutatud) oht inimeste 
tervisele või keskkonnale, võib komisjon loa 
kuni läbivaatamiseni peatada, võttes 
seejuures arvesse proportsionaalsuse 
põhimõtet. 

Or. it

Justification

Non esistono i criteri per la determinazione di un rischio grave e immediato e pertanto viene 
lasciata alla Commissione la decisione di stabilire sulla base di criteri se sospendere 
l’autorizzazione durante la revisione. Il presente emendamento è collegato agli altri 
emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo VII: Autorizzazione.  
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 720
Artikli 58 lõige 4

4. Kui direktiivis 96/61/EÜ osutatud 
keskkonnakvaliteedi standardit ei järgita, 
võib asjaomase aine kasutamiseks antud 
load uuesti läbi vaadata.

kustutatud

Or. en

Justification

Linked to the deletion of Article 57(2) by the same authors.
If environmental quality standards under Directive 96/61/EC or environmental objectives of 
Directive 2000/60/EC are removed as exemptions from the authorisation requirements, then 
there is no need to insert this review clause.

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

Muudatusettepanek 721
Artikli 58 lõige 5

5. Kui direktiivi 2000/60/EÜ artikli 4 lõikes 
1 osutatud keskkonnaalaseid eesmärke ei 
järgita, võib load asjaomase aine 
kasutamiseks vastavas vesikonnas uuesti 
läbi vaadata.

kustutatud

Or. en

Justification

See justification above.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 722
Artikli 59 lõike 4 punkt d a

da) alternatiivide analüüs, võttes arvesse 
riske ning asenduse tehnilist ja 
majanduslikku teostatavust, koos 
asenduskavaga, kaasa arvatud taotleja 
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väljapakutud teadus- ja arendustegevuse 
ning taotleja kavandatavate tegevuste 
ajakavaga.

Or. en

Justification

It is reasonable that all authorisation applications should automatically include a plan for 
substitution, so that momentum for the innovation of safer alternatives will be maintained.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 723
Artikli 59 lõige 5

5. Taotlus võib sisaldada: 
a) sotsiaal-majanduslikku analüüsi, mis on 
läbi viidud vastavalt XV lisale;

da) sotsiaal-majanduslikku analüüsi, mis on 
läbi viidud vastavalt XV lisale;

b) alternatiivsete ainete ja tehnoloogiate 
analüüsi, milles võetakse arvesse 
asendamise ohtusid ja asendamise tehnilist 
ning majanduslikku teostatavust, vajadusel 
koos asendusplaaniga, mis hõlmab uurimis-
ja arendustegevust ning taotleja kavandatud 
tegevuste ajakava. 

db) alternatiivsete ainete ja tehnoloogiate 
analüüsi, milles võetakse arvesse 
asendamise ohtusid ja asendamise tehnilist 
ning majanduslikku teostatavust, vajadusel 
koos asendusplaaniga, mis hõlmab uurimis-
ja arendustegevust ning taotleja kavandatud 
tegevuste ajakava.

Or. en

Justification

Identical to Sacconis amendment 66.  In the Commission proposal there are two routes for 
authorisation. The system will be more clear if there is only one route. This amendment 
merges the two routes.

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

Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Muudatusettepanek 724
Artikli 59 lõike 5 punkt b
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b) b) alternatiivsete ainete ja 
tehnoloogiate analüüsi, milles võetakse 
arvesse asendamise ohtusid ja asendamise 
tehnilist ning majanduslikku teostatavust, 
vajadusel koos asendusplaaniga, mis 
hõlmab uurimis- ja arendustegevust ning 
taotleja kavandatud tegevuste ajakava.

kustutatud

Or. en

Justification

L’attuazione non è praticabile. Non bisognerebbe richiedere ai fabbricanti di fornire 
informazioni e dati sui prodotti di un concorrente perché le informazioni sui possibili sostituti 
possono, in alcuni casi, non essere disponibili neppure agli stessi fabbricanti. Il presente 
emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo 
VII: Autorizzazione (Vernola & others).

The implementation is not practicable. Manufacturers should not be requested to submit 
information and data on products of a competitor as they do not necessarily have the 
information available on possible, substitutes which in certain cases is not even produced by 
the concerned manufacturers (Ulmer & others).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Carl Schlyter, 
Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 725
Artikli 59 lõige 6

6. Taotlus ei sisalda järgmist: kustutatud
a) ohtusid inimeste tervisele ja 
keskkonnale aine heitmetest, mis on pärit 
käitisest, millele on antud luba vastavalt 
nõukogu direktiivile 96/61/EÜ;
b) aine heitmetest tulenevaid ohtusid 
veekeskkonnale või selle kaudu levivaid 
ohte, kui heitmed on pärit 
punktreostusallikast, mida reguleeritakse 
eelmisele määrusele esitatud nõudega, 
millele on viidatud artikli 11 lõikes 3 ja 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 16 alusel vastu 
võetud õigusaktides;
c) ohtusid inimeste tervisele, mis 
tulenevad aine kasutamisest 
meditsiiniseadmes, mida reguleeritakse 
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nõukogu direktiividega 90/385/EMÜ, 
93/42/EMÜ ja 98/79/EÜ.

Or. en

Justification

It is important that authorisation applications consider in full the risks to human health and 
the environment. Regulation by emission limit values is not a suitable means for dealing with 
chemicals of very high concern (particularly PBT and vPvB) and cannot ensure a high degree 
of protection of human health and the environment. The use of such substances in medical 
devices may have indirect human health (and environmental) effects not considered in the 
specified Directives (Jørgensen & others).

The legislative instruments listed here do not consider the availability of substitutes.  
Therefore, the measures to reduce the risks posed by substances that fall under these 
directives are  not adequately addressed and not in line with the suggested strengthening of 
authorisation. The exemption for installations for which a permit has been granted in 
accordance with Directive 96/61/EC is particularly problematic, as this Directive does not 
consider the particular problem of substances that are persistent and bioaccumulative 
(Schlyter & others).

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

Muudatusettepanek 726
Artikli 59 lõike 6 punkt a

a) ohtusid inimeste tervisele ja keskkonnale 
aine heitmetest, mis on pärit käitisest, 
millele on antud luba vastavalt nõukogu 
direktiivile 96/61/EÜ;

kustutatud

Or. fr

Justification

Amendement de cohérence avec l'amendement à l'article 57, paragraph 2, point a)

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

Muudatusettepanek 727
Artikli 59 lõike 6 punkt b

b) aine heitmetest tulenevaid ohtusid 
veekeskkonnale või selle kaudu levivaid 

kustutatud
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ohte, kui heitmed on pärit 
punktreostusallikast, mida reguleeritakse 
eelmisele määrusele esitatud nõudega, 
millele on viidatud artikli 11 lõikes 3 ja 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 16 alusel vastu 
võetud õigusaktides;

Or. fr

Justification

Amendement de cohérence avec l'amendement à l'article 57, paragraph 2, point b)

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

Muudatusettepanek 728
Artikli 61 lõige 2

2. Võttes arvesse teabe salastatust vastavalt 
artiklile 116, paneb agentuur oma 
võrgulehele üles teabe kasutuste kohta, mille 
kohta on saabunud taotlused, ning tähtaja, 
mis ajaks võivad asjast huvitatud 
kolmandad isikud esitada teavet 
alternatiivsete ainete või tehnoloogiate 
kohta.

2. Võttes arvesse teabe salastatust vastavalt 
artiklile 116, paneb agentuur oma 
võrgulehele üles teabe kasutuste kohta, mille 
kohta on saabunud taotlused.

Or. en

Justification

There should be no call to third parties to submit information on alternative substances or 
technologies, because the development and implementation should be left to the market.

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

Muudatusettepanek 729
Artikli 61 lõige 3

3. Oma arvamust ette valmistades kontrollib 
iga lõikes 1 viidatud komitee kõigepealt, kas 
taotlus sisaldab kogu artiklis 59 kirjeldatud 
teavet, mis on vajalik arvamuse 
suunamiseks. Vajaduse korral küsib komitee 

3. Oma arvamust ette valmistades kontrollib 
iga lõikes 1 viidatud komitee kõigepealt, kas 
taotlus sisaldab kogu artiklis 59 kirjeldatud 
teavet, mis on vajalik arvamuse 
suunamiseks. Vajaduse korral küsib komitee 
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taotlejalt lisateavet, et viia taotlus vastavusse 
artikli 59 nõuetega. Komiteed võtavad ka 
arvesse kolmandate isikute esitatud teabe.

taotlejalt lisateavet, et viia taotlus vastavusse 
artikli 59 nõuetega. Komiteed võtavad ka 
arvesse kolmandate isikute esitatud teabe 
ning võivad neilt kolmandatelt isikutelt 
vajaduse korral lisateavet küsida.

Kui üks komitee või mõlemad komiteed 
otsustavad, et alternatiivsete ainete või 
tehnoloogiate kohta on vaja lisateavet, 
võivad nad tellida olemasolevate 
alternatiivide uuringu. Sellist uuringut 
rahastatakse agentuuri poolt kehtestatud 
lubade andmise tasust.

Or. en

Justification

Agency committees need more flexibility to gather information and should be able to 
commission independent reports on potential substitutes. This additional information would 
then be available to the committees when they decide on the merit of an application for 
authorisation. Under the existing legislation, national experts already have to decide on the 
availability of safer alternatives. As the Agency committees have 10 months to draft their 
decisions, it should be possible to complete a study on alternatives within this period.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 730
Artikli 61 lõige 3

3. Oma arvamust ette valmistades kontrollib 
iga lõikes 1 viidatud komitee kõigepealt, kas 
taotlus sisaldab kogu artiklis 59 kirjeldatud 
teavet, mis on vajalik arvamuse 
suunamiseks. Vajaduse korral küsib komitee 
taotlejalt lisateavet, et viia taotlus vastavusse 
artikli 59 nõuetega. Komiteed võtavad ka 
arvesse kolmandate isikute esitatud teabe.

3. Oma arvamust ette valmistades kontrollib 
iga lõikes 1 viidatud komitee kõigepealt, kas 
taotlus sisaldab kogu artiklis 59 kirjeldatud 
teavet, mis on vajalik arvamuse 
suunamiseks. Vajaduse korral küsib komitee 
taotlejalt lisateavet, et viia taotlus vastavusse 
artikli 59 nõuetega. Komiteed võtavad ka 
arvesse kolmandate isikute esitatud teabe 
ning võivad vajaduse korral hankida teavet 
kolmandatest allikatest või sõltumatutest 
uuringutest. Eelkõige asendusainete ja 
uute tehnoloogiate korral võivad 
liikmesriigid sellist teavet lühiajaliselt 
tellida välisest allikast või teaduslikult 
tunnustatud ametiasutusest. Kulud 
võidakse katta agentuuri poolt ning artikli 
59 lõikes 7 sätestatud asjakohastest 
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eraldisest.

Or. el

Justification

Η τροπολογία αυτή θεωρείται χρήσιμη, καθώς η εξέταση σε μεγαλύτερο βάθος των πιθανών 
εναλλακτικών ουσιών (κατά τη διάρκεια της αδειοδότησης) θα βοηθήσει τις ΜΜΕ. Η λήψη 
αποφάσεων θα βασίζεται στην καλύτερη δυνατή πληροφόρηση, ενώ αν γίνουν ανεξάρτητες 
μελέτες από ανεξάρτητους συμβούλους θα μπορέσει να διαχυθεί η πληροφορία στους μικρούς 
παραγωγούς (εν προκειμένω στις χημικές ΜΜΕ).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mary Honeyball + Anders Wijkman

Muudatusettepanek 731
Artikli 61 lõige 3

3. Oma arvamust ette valmistades kontrollib 
iga lõikes 1 viidatud komitee kõigepealt, kas 
taotlus sisaldab kogu artiklis 59 kirjeldatud 
teavet, mis on vajalik arvamuse 
suunamiseks. Vajaduse korral küsib komitee 
taotlejalt lisateavet, et viia taotlus vastavusse 
artikli 59 nõuetega. Komiteed võtavad ka 
arvesse kolmandate isikute esitatud teabe.

3. Oma arvamust ette valmistades kontrollib 
iga lõikes 1 viidatud komitee kõigepealt, kas 
taotlus sisaldab kogu artiklis 59 kirjeldatud 
teavet, mis on vajalik arvamuse 
suunamiseks. Vajaduse korral küsib komitee 
taotlejalt lisateavet, et viia taotlus vastavusse 
artikli 59 nõuetega. Komiteed võtavad ka 
arvesse kolmandate isikute esitatud teabe 
ning võivad vajaduse korral küsida nendelt 
kolmandatelt isikutelt lisateavet.

Kui üks komitee või mõlemad komiteed 
otsustavad, et alternatiivsete ainete või 
tehnoloogiate kohta on vaja lisateavet, 
võivad nad tellida konsultandilt või 
liikmesriigi ametiasutuselt olemasolevate 
alternatiivide ajaliselt piiratud uuringu. 
Sellist uuringut rahastatakse agentuuri 
poolt kehtestatud lubade andmise tasust 
(artikli 59 lõige 7).

Or. en

Justification

Agency committees need more flexibility to gather information and should be able to 
commission independent consultants and national experts to report on potential substitutes.
This additional information would then be available to the committees when they decide on 
the merit of an application for authorisation. Under the existing legislation, national experts 
already have to decide on the availability of safer alternatives. The Agency committees have 
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10 months to draft their decisions, so that it should be possible to complete a study on 
alternatives within this period.

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

Muudatusettepanek 732
Artikli 61 lõike 5 lõik 3

Kui taotleja soovib märkusi teha, saadab ta 
need agentuurile kirjalikult kahe kuu jooksul 
alates arvamuse eelnõu kättesaamisest. 
Komiteed kaaluvad märkusi ja võtavad oma 
lõpliku arvamuse vastu kahe kuu jooksul 
alates kirjalike märkuste kättesaamisest, 
võttes seejuures märkusi arvesse, kui see on 
asjakohane. Järgmise 15 päeva jooksul 
saadab agentuur arvamused koos kirjalike 
märkustega komisjonile, liikmesriikidele ja 
taotlejale.

Kui taotleja soovib märkusi teha, saadab ta 
need agentuurile kirjalikult kahe kuu jooksul 
alates arvamuse eelnõu kättesaamisest. 
Komiteed kaaluvad märkusi ja võtavad oma 
lõpliku arvamuse vastu kahe kuu jooksul 
alates kirjalike märkuste kättesaamisest, 
võttes seejuures märkusi arvesse. Järgmise 
15 päeva jooksul saadab agentuur 
arvamused koos kirjalike märkustega 
komisjonile, liikmesriikidele ja taotlejale.

Or. en

Justification

The comments of the applicant should be taken into account in either case, not only when 
appropriate.

The attachments may contain sensitive business information, that should not be published in 
order to protect business information.

Linked to amendment to article 69.

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

Jeggle

Muudatusettepanek 733
Artikli 61 lõige 6

6. Agentuur teeb oma arvamuste 
mittesalajased osad ja selle lisad
üldkasutatavaiks oma võrgulehel vastavalt 
artiklile 116.

6. Agentuur teeb oma arvamuste 
mittesalajased osad üldkasutatavaiks oma 
võrgulehel vastavalt artiklile 116.
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Or. en

Justification

See justification above.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 734
Artikli 61 lõige 6

6. Agentuur teeb oma arvamuste 
mittesalajased osad ja selle lisad 
üldkasutatavaiks oma võrgulehel vastavalt 
artiklile 116.

6. Agentuur teeb oma arvamuste 
mittesalajased osad ja selle lisad 
samaaegselt nende edastamisega taotlejale 
üldkasutatavaiks oma võrgulehel vastavalt 
artiklile 116.

Or. it

Justification

La procedura proposta dalla Commissione prevede che soltanto il richiedente 
l'autorizzazione sia informato se essa sarà concessa o no. Ci sarà pertanto il rischio che il 
fabbricante utilizzi il periodo durante il quale egli è il solo a sapere che l'autorizzazione è 
stata negata per fornire la sostanza vietata o articoli contenenti tale sostanza ai rivenditori, 
allo scopo di aggirare le proprie responsabilità prima che il divieto entri in vigore.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 735
Artikkel 62

Loa valdajate kohustus Teavitamiskohustus ainete puhul, mille 
kohta nõutakse luba

Loa valdajad panevad loa numbri 
märgisele enne aine lubatud kasutuseks 
turuleviimist.

Kõik ained, mida kasutatakse puhasainena, 
valmististes või toodetes ja mis vastavad 
artiklis 54 sätestatud tingimustele, tuleb 
märgistada ja alati varustada 
ohutuskaardiga. Märgistusel on:
a) aine nimetus,
b) fakt, et aine on lisatud XIII lisasse,
c) mis tahes erikasutus, mille jaoks ainele 
on antud luba.
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Or. it

Justification

Chiarisce l'emendamento 69 del relatore, in quanto solo le sostanze sono soggette ad 
autorizzazione.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 736
Artikkel 62

Loa valdajate kohustus Luba vajavate ainetega seonduv 
teavitamiskohustus

Loa valdajad panevad loa numbri 
märgisele enne aine lubatud kasutuseks 
turuleviimist.

1. Kõikide ainete puhul, mis võivad artikli 
54 kohaselt vajada luba, tuleb lõikes 3 
mainitud andmed edastada järgmistele 
ainete ja valmististe turustusahelas 
tegutsejatele märgistuse kaudu ning 
ohutuskaardil. 
2. Kui sellised ained on tootmisahela 
järgmise etapi kasutaja poolt tootesse 
lisatud või sisalduvad importtootes, 
edastatakse toote kohta lõikes 3 mainitud 
andmed kogu turustusahelale. Teabe võib 
esitada märgistusel või koos tootmisahela 
järgmise etapi kasutajaile või toodete 
tarbijaile tavaliselt esitatava muu teabega.
3. Lõigete 1 ja 2 alusel edastatav teave peab 
sisaldama a) aine nimetust ja b) märget, 
kas aine täidab ainult artikli 54 
kriteeriumid XIII lisasse kandmiseks või on 
loetletud XIII lisas või kas ainele on antud 
erikasutusluba. Viimasel juhul tuleb 
märkida erikasutus ja loa number.

Or. en

Justification

The proposed obligations of holders of authorisations are not sufficient. It is essential that the 
many users of chemicals as well as those managing waste have the possibility to take 
necessary measures to avoid damage to human health or to the environment.
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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 737
Artikkel 63

Artikkel 63 See artikkel kustutatakse.

Or. it

Justification

Per evitare oneri aggiuntivi e insostenibili  per le PMI, si ritiene opportuno eliminare il 
procedimento di comunicazione per gli utenti a valle che utilizzano sostanze autorizzate.
Insieme alle complete informazioni e ai requisiti di presentazione relativi al procedimento di 
registrazione (articoli. 32-34), ciò accollerebbe un ulteriore onere aggiuntivo non sostenibile 
per le PMI. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli 
articoli contenuti nel Titolo VII: Autorizzazione.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 738
Artikli 63 lõige 1

1. Tootmisahela järgmise etapi kasutajad, 
kes kasutavad ainet vastavalt artikli 53 
lõikele 2, teavitavad agentuuri kolme kuu 
jooksul alates aine esimesest tarnest. Nad 
kasutavad üksnes agentuuri poolt 
kooskõlas artikliga 108 kindlaksmääratud 
vormi.

kustutatud

Or. fr

Justification

Une procédure de notification est mise en place pour les utilisateurs en aval utilisant des 
substances autorisées. Avec les obligations d’information et de compte-rendu relatives à la 
procédure d’enregistrement (Articles 32-34), ceci représente une charge de travail 
supplémentaire inapplicable pour les PME.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 739
Artikli 63 lõige 2 a (uus)
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2a. Loa andmise kriteeriumile vastavaid 
andmeid sisaldavate toodete tootjad ja 
importijad peavad tagama, et nendel 
toodetel on sellekohane selge märgistus 
ning asjakohasel juhul ka loa number 
(lubade numbrid).

Or. en

Justification

It is a priority that consumers be able to make informed decisions when they buy articles. It is 
therefore essential that articles containg substances meeting authorisation criteria be clearly 
labelled.


