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Muudatusettepanek 254
Artikli 64 lõige 1

1. Ainet, mille kohta on XVI lisas piirangud, 
ei toodeta, viida turule ega kasutata 
puhasainena, valmistise või toote koostises, 
välja arvatud juhul, kui aine vastab vastava 
piirangu tingimustele. Eespool öeldut ei 
kohaldata aine tootmise, turuleviimise või 
kasutamise suhtes teaduslikus uurimis- ja 
arendustegevuses või tootmisalases uurimis-
ja arendustegevuses kogustes, mis ei ületa 1 
tonni aastas.

1. Ainet, mille kohta on XVI lisas piirangud, 
ei toodeta, viida turule ega kasutata 
puhasainena, valmistise või toote koostises, 
välja arvatud juhul, kui aine vastab vastava 
piirangu tingimustele. Eespool öeldut ei 
kohaldata aine tootmise, turuleviimise või 
kasutamise suhtes ega tootmisalases 
uurimis- ja arendustegevuses.

Or. fr



PE 357.824v01-00 2/40 AM\565936ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Justification

La recherche et le développement scientifiques devraient être exemptés, car le champ 
d’application de REACH devrait être limité aux substances fabriquées ou importées et mises 
sur le marché de l’UE. L’Article 7 prévoit déjà une limitation de quantité pour la recherche et 
le développement axés sur les produits et processus.(Laperrouze)

Vi è già una limitazione nell’Articolo 7 per le quantità relative alla ricerca e allo sviluppo 
orientati ai prodotti e ai processi. Il presente emendamento è collegato agli altri 
emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo VIII: Restrizioni relative alla 
fabbricazione, commercializzazione e all'uso di talune sostanze e preparati 
pericolosi.(Vernola & altri)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 255
Artikli 64 lõiked 1 ja 2

1. Ainet, mille kohta on XVI lisas piirangud, 
ei toodeta, viida turule ega kasutata 
puhasainena, valmistise või toote koostises, 
välja arvatud juhul, kui aine vastab vastava 
piirangu tingimustele. Eespool öeldut ei 
kohaldata aine tootmise, turuleviimise või 
kasutamise suhtes teaduslikus uurimis- ja 
arendustegevuses või tootmisalases uurimis-
ja arendustegevuses kogustes, mis ei ületa 1 
tonni aastas.

1. Ainet, mille kohta on XVI lisas piirangud, 
ei toodeta, viida turule ega kasutata 
puhasainena, valmistise või toote koostises, 
välja arvatud juhul, kui aine vastab vastava 
piirangu tingimustele. Eespool öeldut ei 
kohaldata väga probleemse, probleemse või 
väheprobleemse aine tootmise, turuleviimise 
või kasutamise suhtes teaduslikus uurimis-
ja arendustegevuses või tootmisalases 
uurimis- ja arendustegevuses kogustes, mis 
ei ületa 1 tonni aastas.

2. Ainet, mille kohta on XVI lisas piirangud, 
ei toodeta, viida turule ega kasutata 
puhasainena, valmistise või toote koostises, 
välja arvatud juhul, kui aine vastab vastava 
piirangu tingimustele. Eespool öeldut ei 
kohaldata aine tootmise, turuleviimise või 
kasutamise suhtes laboratoorsetes uuringutes 
või aine kasutamise suhtes tugietalonina.

2. Ainet, mille kohta on XVI lisas piirangud, 
ei toodeta, viida turule ega kasutata 
puhasainena, valmistise või toote koostises, 
välja arvatud juhul, kui aine vastab vastava 
piirangu tingimustele. Eespool öeldut ei 
kohaldata väga probleemse, probleemse või 
väheprobleemse aine tootmise, turuleviimise 
või kasutamise suhtes laboratoorsetes 
uuringutes või aine kasutamise suhtes 
tugietalonina.

Or. nl

Justification

Stoffen van zeer ernstige zorg worden niet uitgesloten wanneer er minder dan 1 ton 
geproduceerd wordt (Pakket prioriteit Blokland).
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Muudatusettepanek 256
Artikli 65 lõike 1 esimene lõik

Kui aine tootmisest, kasutamisest või 
turuleviimisest tuleneb lubamatu oht 
inimeste tervisele või keskkonnale, millega 
on vaja tegeleda ühenduse tasandil, 
muudetakse XVI lisa vastavalt artikli 130 
lõikes 3 osutatud menetlusele, võttes vastu 
uusi piiranguid või muutes XVI lisa 
kehtivaid piiranguid aine tootmise, 
kasutamise või turuleviimise kohta 
puhasainena, valmistise või toote koostises 
vastavalt artiklites 66–70 sätestatud 
menetlusele.

Kui aine tootmisest, kasutamisest või 
turuleviimisest tuleneb lubamatu oht 
keskkonnale või inimeste, eriti kaitsetute 
inimeste ja segudega kokkupuutuvate 
inimeste tervisele, millega on vaja tegeleda 
ühenduse tasandil, muudetakse XVI lisa 
vastavalt artikli 130 lõikes 3 osutatud 
menetlusele, võttes vastu uusi piiranguid või 
muutes XVI lisa kehtivaid piiranguid aine 
tootmise, kasutamise või turuleviimise kohta 
puhasainena, valmistise või toote koostises 
vastavalt artiklites 66–70 sätestatud 
menetlusele.

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.  However, if it is discovered that particular 
combinations of pollutants pose unacceptable risks then these combinations of exposure 
should be reduced or eliminated.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frédérique Ries, Chris Davies

Muudatusettepanek 257
Artikli 65 lõike 1 lõik 1

Kui aine tootmisest, kasutamisest või 
turuleviimisest tuleneb lubamatu oht 
inimeste tervisele või keskkonnale, millega 
on vaja tegeleda ühenduse tasandil, 
muudetakse XVI lisa vastavalt artikli 130 
lõikes 3 osutatud menetlusele, võttes vastu 
uusi piiranguid või muutes XVI lisa 
kehtivaid piiranguid aine tootmise, 
kasutamise või turuleviimise kohta 
puhasainena, valmistise või toote koostises 
vastavalt artiklites 66–70 sätestatud 

Kui aine tootmisest, kasutamisest või 
turuleviimisest tuleneb lubamatu oht 
keskkonnale või inimeste, eriti kaitsetute 
inimeste ning noorelt või pidevalt 
saasteainete segudega kokkupuutuvatele 
inimeste tervisele, millega on vaja tegeleda 
ühenduse tasandil, muudetakse XVI lisa 
vastavalt artikli 130 lõikes 3 osutatud 
menetlusele, võttes vastu uusi piiranguid või 
muutes XVI lisa kehtivaid piiranguid aine 
tootmise, kasutamise või turuleviimise kohta 
puhasainena, valmistise või toote koostises 
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menetlusele. vastavalt artiklites 66–70 sätestatud 
menetlusele.

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, the adoption of restrictions under REACH 
should explicitly include consideration of the risks both to vulnerable populations and to 
citizens exposed to hazardous combinations of pollutants.

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

Muudatusettepanek 258
Artikli 65 lõike 1 lõik 1

Kui aine tootmisest, kasutamisest või 
turuleviimisest tuleneb lubamatu oht 
inimeste tervisele või keskkonnale, millega 
on vaja tegeleda ühenduse tasandil, 
muudetakse XVI lisa vastavalt artikli 130 
lõikes 3 osutatud menetlusele, võttes vastu 
uusi piiranguid või muutes XVI lisa 
kehtivaid piiranguid aine tootmise, 
kasutamise või turuleviimise kohta 
puhasainena, valmistise või toote koostises 
vastavalt artiklites 66–70 sätestatud 
menetlusele.

Kui aine tootmisest, kasutamisest või 
turuleviimisest tuleneb lubamatu oht 
inimeste tervisele või keskkonnale, millega 
on vaja tegeleda ühenduse tasandil ning 
mida ei kompenseeri asjaomasest ainest 
saadav sotsiaal-majanduslik kasu, 
muudetakse XVI lisa vastavalt artikli 130 
lõikes 3 osutatud menetlusele, võttes vastu 
uusi piiranguid või muutes XVI lisa 
kehtivaid piiranguid aine tootmise, 
kasutamise või turuleviimise kohta 
puhasainena, valmistise või toote koostises 
vastavalt artiklites 66–70 sätestatud 
menetlusele.

Or. it

Justification

Si deve prevenire ogni rischio inaccettabile. Tuttavia, l’Art. 57 paragrafo 3 lettera b presume 
che i vantaggi socioeconomici derivanti dall’uso di alcune sostanze possano compensarne il 
rischio. Detta analisi socioeconomica è prevista e quindi deve essere indicata. Il presente 
emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo 
VIII: Restrizioni relative alla fabbricazione, commercializzazione e all'uso di talune sostanze 
e preparati pericolosi.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 259
Artikli 65 lõige 1

1. Kui aine tootmisest, kasutamisest või 
turuleviimisest tuleneb lubamatu oht 
inimeste tervisele või keskkonnale, millega 
on vaja tegeleda ühenduse tasandil, 
muudetakse XVI lisa vastavalt artikli 130 
lõikes 3 osutatud menetlusele, võttes vastu 
uusi piiranguid või muutes XVI lisa 
kehtivaid piiranguid aine tootmise, 
kasutamise või turuleviimise kohta 
puhasainena, valmistise või toote koostises 
vastavalt artiklites 66–70 sätestatud 
menetlusele.

1. Kui aine tootmisest, kasutamisest või 
turuleviimisest tuleneb lubamatu oht 
keskkonnale või inimeste, sealhulgas 
kaitsetute inimeste tervisele, millega on vaja 
tegeleda ühenduse tasandil, muudetakse XVI 
lisa vastavalt artikli 130 lõikes 3 osutatud 
menetlusele, võttes vastu uusi piiranguid või 
muutes XVI lisa kehtivaid piiranguid aine 
tootmise, kasutamise või turuleviimise kohta 
puhasainena, valmistise või toote koostises 
vastavalt artiklites 66–70 sätestatud 
menetlusele.

Esimest lõiku ei kohaldata aine kasutamise 
suhtes kohapeal kasutatava isoleeritud 
vaheainena, välja arvatud lõikega 3 
reguleeritud juhtudel.

kustutatud

Or. en

Justification

The adoption of restrictions under REACH should explicitly include consideration of the risk 
to vulnerable populations.

On-site isolated intermediates may pose a serious risk to workers, and occupational exposure 
to them should be minimised. It is therefore not justified to exempt on-site isolated 
intermediates from restrictions.

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

Laperrouze

Muudatusettepanek 260
Artikli 65 lõige 2

2. Ainete puhul, mis vastavad 1. või 2. 
kategooria kantserogeensete, mutageensete 
või teratogeensete ainete kriteeriumitele ja 
mille kohta komisjon on teinud ettepaneku 
kehtestada piirangud tarbijakasutusele, 
muudetakse XVI lisa vastavalt artikli 130 
lõikes 3 osutatud menetlusele. Artikleid 66–

2. Ainete puhul, mida liigitatakse 1. või 2. 
kategooria kantserogeenseteks, 
mutageenseteks või teratogeenseteks
aineteks ja mille kohta komisjon on teinud 
ettepaneku kehtestada piirangud 
tarbijakasutusele, muudetakse XVI lisa 
vastavalt artikli 130 lõikes 3 osutatud 
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70 ei kohaldata. menetlusele. 

Or. it

Justification

Tale emendamento mira ad armonizzare le modifiche proposte all'articolo 54 lettera a, b, c. Il 
presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti 
nel Titolo VIII: Restrizioni relative alla fabbricazione, commercializzazione e all'uso di talune 
sostanze e preparati pericolosi. (Vernola & altri)

La non application des Articles 66 à 68 n'est pas admissible. (Laperrouze)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 261
Artikli 65 lõige 3

3. Vaatamata artikli 55 lõikele 5, esitab 
komisjon hiljemalt aine arvamisel 
Stockholmi konventsiooni või ÜRO Euroopa 
Majanduskomisjoni püsivate orgaaniliste 
saasteainete protokolli eelnõu kõnealuse aine 
kandmiseks XVII lisasse. Meetmete 
eelnõuga rakendatakse vähemalt neid 
kohustusi, mis tulenevad kõnealustest 
ühenduse rahvusvahelistest kohustustest. 
XVII lisa muudetakse vastavalt artikli 130 
lõikes 3 osutatud menetlusele. Artikleid 66–
70 ei kohaldata.

3. Vaatamata artikli 55 lõikele 5, esitab 
komisjon hiljemalt aine arvamisel 
Stockholmi konventsiooni või ÜRO Euroopa 
Majanduskomisjoni püsivate orgaaniliste 
saasteainete protokolli eelnõu kõnealuse aine 
kandmiseks XVII lisasse. Meetmete 
eelnõuga rakendatakse neid kohustusi, mis 
tulenevad kõnealustest ühenduse 
rahvusvahelistest kohustustest. XVII lisa 
muudetakse vastavalt artikli 130 lõikes 3 
osutatud menetlusele. Artikleid 66–70 ei 
kohaldata.

Or. fr

Justification

La mise en oeuvre des obligations internationales n'est pas quantifiable « à tout le moins ».

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

Muudatusettepanek 262
Artikli 66 lõike 1 lõik 1

1. Kui komisjon arvab, et aine tootmine, 
turuleviimine või kasutamine puhasainena, 
valmistise või toote koostises kujutab ohtu

1. Kui komisjon arvab, et aine tootmine, 
turuleviimine või kasutamine puhasainena, 
valmistise või toote koostises kujutab 
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inimeste tervisele või keskkonnale, mis pole 
piisavalt kontrollitud ja millega on vaja 
tegeleda ühenduse tasandil, palub komisjon 
agentuuril koostada XIV lisa nõuetele vastav 
toimik. Kui kõnealuses toimikus tõestatakse, 
et hoolimata olemasolevatest meetmetest on 
vajalik rakendada ühenduse tasandil uusi 
meetmeid, soovitab agentuur piirangute 
kehtestamise protsessi algatamiseks 
piiranguid.

lubamatut ohtu inimeste tervisele või 
keskkonnale, mis pole piisavalt kontrollitud 
ja millega on vaja tegeleda ühenduse 
tasandil, palub komisjon agentuuril koostada 
XIV lisa nõuetele vastav toimik. Kui 
kõnealuses toimikus tõestatakse, et 
hoolimata olemasolevatest meetmetest on 
vajalik rakendada ühenduse tasandil uusi 
meetmeid, soovitab agentuur piirangute 
kehtestamise protsessi algatamiseks 
piiranguid.

Or. en

Justification

Substances selected should be selected strictly on the basis of agreed scientific criteria and 
restrictions should only be triggered in the case of 'unacceptable' risk and not just 'a' risk.

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

Muudatusettepanek 263
Artikli 66 lõike 2 lõik 1

2. Kui liikmesriik arvab, et aine tootmine, 
turuleviimine või kasutamine puhasainena, 
valmistise või toote koostises kujutab ohtu
inimeste tervisele või keskkonnale, mis pole 
piisavalt kontrollitud ja millega on vaja 
tegelda ühenduse tasandil, koostab 
liikmesriik toimiku, mis vastab XIV lisa 
nõuetele. Kui kõnealuses toimikus 
tõestatakse, et hoolimata olemasolevatest 
meetmetest on vajalik rakendada ühenduse 
tasandil uusi meetmeid, esitab liikmesriik 
toimiku agentuurile XIV lisas sätestatud 
vormis, et algatada piirangute kehtestamise 
protsessi.

2. Kui liikmesriik arvab, et aine tootmine, 
turuleviimine või kasutamine puhasainena, 
valmistise või toote koostises kujutab 
lubamatut ohtu inimeste tervisele või 
keskkonnale, mis pole piisavalt kontrollitud 
ja millega on vaja tegelda ühenduse tasandil, 
koostab liikmesriik toimiku, mis vastab XIV 
lisa nõuetele. Kui kõnealuses toimikus 
tõestatakse, et hoolimata olemasolevatest 
meetmetest on vajalik rakendada ühenduse 
tasandil uusi meetmeid, esitab liikmesriik 
toimiku agentuurile XIV lisas sätestatud 
vormis, et algatada piirangute kehtestamise 
protsessi.

Or. en

Justification

Substances selected should be selected strictly on the basis of agreed scientific criteria and 
restrictions should only be triggered in the case of an ‘unacceptable’ risk and not just ‘a’ 
risk.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Erna Hennicot-Schoepges + 
Werner Langen + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 

Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni de Michelis, Miroslav Mikolášik

Muudatusettepanek 264
Artikli 66 lõike 2 punkt 2 a (uus)

Agentuur teatab kohe/viivitamatult/oma 
kodulehel, et liikmesriik või komisjon 
kavatseb õhutada piirangute protsessi, ning 
teatab sellest neile, kes on esitanud 
asjaomase aine registreerimistaotluse.

Or. en

Justification

Restrictions may apply without tonnage limit i.e. below 1t/y. There is a right to know from the 
companies which have registered but also from those which either are not subject to 
registration (below 1t/y) or are not yet subject to due the different deadlines applied to the 
tonnage level.

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

Schoepges + Werner Langen + Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 265
Artikli 66 lõike 3 sissejuhatav osa

3. Agentuur teeb oma võrgulehel viivitamata 
üldkasutatavaks kõik toimikud, mis 
vastavad XIV lisa nõuetele, kaasa arvatud 
vastavalt lõigetele 1 ja 2 soovitatud 
piirangud, kusjuures avaldamiskuupäev peab 
olema selgelt esitatud. Agentuur kutsub üles 
kõiki huvitatud isikuid esitama üksikult või 
ühiselt kolme kuu jooksul alates avaldamise 
kuupäevast:

3. Agentuur teeb oma võrgulehel viivitamata 
üldkasutatavaks nõuetele vastavate 
toimikute kokkuvõtted, kaasa arvatud 
vastavalt lõigetele 1 ja 2 soovitatud
piirangud, kusjuures avaldamiskuupäev peab 
olema selgelt esitatud. Agentuur kutsub üles 
kõiki huvitatud isikuid esitama üksikult või 
ühiselt kuue kuu jooksul alates avaldamise 
kuupäevast:

Or. en

Justification

Die Dossiers können vertrauliche Geschäftsinformationen/urheberrechtlich geschützte 
Angaben enthalten. Ihr Inhalt schließt eine endgültige Entscheidung nicht aus und kann daher 
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falsch ausgelegt oder missbraucht werden, bevor eine endgültige Entscheidung fällt. (Langen 
+ Grossetête)
3 months is too short for providing comments on a complex exercise especially in the case of 
SMEs. (Langen + Grossetête + Oomen-Ruijten & others)

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

Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 266
Artikli 68 lõige 1

1. Kaheteistkümne kuu jooksul alates artikli 
66 lõikes 3 osutatud avaldamiskuupäevast 
koostab sotsiaal-majandusliku analüüsi 
komitee soovitatud piirangute kohta oma 
arvamuse, mis põhineb toimiku asjaomaste 
osade ja piirangutega seotud 
sotsiaalmajanduslike mõjude 
arvessevõtmisel. Komitee koostab arvamuse 
eelnõu soovitatud piirangute ja sotsiaal-
majanduslike mõjude kohta, võttes 
analüüside või teabe olemasolul neid arvesse 
vastavalt artikli 66 lõike 3 punktile b. 
Agentuur avaldab arvamuse eelnõu 
viivitamata oma võrgulehel. Agentuur 
kutsub huvitatud isikuid üles esitama 
arvamuse eelnõu kohta märkusi agentuuri 
poolt määratud tähtajaks.

1. Kaheteistkümne kuu jooksul alates artikli 
66 lõikes 3 osutatud avaldamiskuupäevast 
koostab sotsiaal-majandusliku analüüsi 
komitee soovitatud piirangute kohta oma 
arvamuse, mis põhineb toimiku asjaomaste 
osade ja piirangutega seotud 
sotsiaalmajanduslike mõjude 
arvessevõtmisel. Komitee koostab arvamuse 
eelnõu soovitatud piirangute ja sotsiaal-
majanduslike mõjude kohta, võttes 
analüüside või teabe olemasolul neid arvesse 
vastavalt artikli 66 lõike 3 punktile b. 
Agentuur edastab arvamuse eelnõu 
huvitatud isikutele ja kutsub neid üles 
esitama selle kohta märkusi agentuuri poolt 
määratud tähtajaks.

Or. it

Justification

La trasmissione del progetto alle parti interessate non impedisce che la Commissione prenda 
la decisione finale. Le parti interessate, almeno quelle che hanno registrato, devono avere la 
facoltà di presentare osservazioni. Il presente emendamento è collegato agli altri 
emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo VIII: Restrizioni relative alla 
fabbricazione, commercializzazione e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
(Vernola & others)

Il semble logique que les parties intéressées puissent soumettre leurs commentaires avant la 
publication du projet d'avis. (Grossetête)
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 267
Artikli 69 lõige 2

2. Agentuur avaldab kahe komitee 
arvamused viivitamata oma võrgulehel.

2. Agentuur avaldab kahe komitee 
arvamused viivitamata oma võrgulehel, 
võttes arvesse artiklis 116 sätestatud 
konfidentsiaalsuskohustust.

Or. de

Justification

Artikel 116 findet auch in diesem Fall Anwendung.

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

Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Muudatusettepanek 268
Artikli 69 lõige 2

2. Agentuur avaldab kahe komitee 
arvamused viivitamata oma võrgulehel.

2. Agentuur avaldab kahe komitee 
arvamused viivitamata oma võrgulehel. 
Avaldatud arvamused ei tohi sisaldada 
tundlikku äriteavet.

Or. en

Justification

Transparency cannot be achieved at the cost of loss of protection of sensitive business 
information.

Linked to amendment to Article 61.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 269
Artikli 70 lõige 2 a (uus)

2 a. Aine puhul, mida reguleerib juba XVI 
lisa, kui artikli 65 tingimused on täidetud, 
koostab komisjon XVI lisa 
muudatusettepaneku kolme kuu jooksul 
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pärast sotsiaal-majandusliku analüüsi 
komisjonilt arvamuse saamist või, kui 
komisjon oma arvamust ei esita, siis artikli 
68 alusel kehtestatud tähtaja lõpuks, 
olenevalt sellest, kumb on varasem. 
Kui muudatusettepanek ei vasta agentuuri 
mis tahes arvamusele, lisab komisjon 
üksikasjaliku selgituse erinevuste põhjuste 
kohta.
Varem XVI lisaga reguleerimata aine 
puhul esitab komisjon määratud aja 
jooksul selle asemel ettepaneku Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule XVI lisa 
muutmiseks.

Or. en

Justification

In the current Directive 76/769/EEC the European Parliament and the Council have a role in 
decisions on certain restrictions of chemicals such as prohibiting the use of phthalates in 
certain toys. This amendment aims to keep this procedure and not further increase the role of 
the Commission.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 270
Artikkel 71

Asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur. Asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur. 
Agentuur vastutab kogu REACHi 
menetluse toimimise ja käsitlemise eest.

Or. de

Justification

Eine zentrale Organisation bringt Synergieeffekte.

Muudatusettepanekud esitaja(d): Riitta Myller

Muudatusettepanek 271
Artikkel 71



PE 357.824v01-00 12/40 AM\565936ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur. Asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur, 
mille asukoht on Helsingis.

Or. fi

Justification

Jäsenvaltioiden hallitukset ovat perussopimuksen 289 artiklan mukaisesti päättäneet 
kemikaaliviraston sijaintipaikaksi Helsingin. Päätös sijaintipaikasta tulisi näin ollen mainita 
komission esityksessä.

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

Cortines, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Muudatusettepanek 272
Artikkel 71 a (uus)

Artikkel 71 a
Agentuuri missioon

Agentuur vastutab kogu REACH protsessi 
juhtimise eest.

Or. en

Justification

Entrusting the Agency with the full management of the REACH process will ensure an 
improved workability of REACH and facilitate a harmonised implementation in an 
independent, transparent process.

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

Krahmer + Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 273
Artikli 72 lõike 1 punkt c

c) riskianalüüsi komitee, mis vastutab 
agentuuri arvamuse koostamise eest 
loataotluste, piirangute kehtestamise 
ettepanekute ja muude küsimuste kohta, mis 
tulenevad käesoleva määruse rakendamisest 
ning on seotud ohuga inimeste tervisele või 

c) riskianalüüsi komitee, mis vastutab 
agentuuri arvamuse koostamise eest 
hindamiste, loataotluste, piirangute 
kehtestamise ettepanekute ja muude 
küsimuste kohta, mis tekivad käesoleva 
määruse rakendamisel seoses ohtudega 
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keskkonnale; inimeste tervisele ja keskkonnale;

Or. en

Justification

Updates the responsibilities of the Agency following its strengthened role in the evaluation 
(see amendments by the same authors on Title VI).(Sacconi & others)

Cohérence avec les amendements précédents. Dans le cadre d'une procédure harmonisée, et 
afin d'éviter toute disparité, l’évaluation des propositions d’essais et des dossiers devrait être 
conduite par l’Agence; Agence qui s'appuiera sur un réseau européen d’agences et d’instituts 
d’évaluation.(Grossetête)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 274
Artikli 72 lõike 1 punkt d

d) sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee, 
mis vastutab agentuuri arvamuse koostamise 
eest loataotluste, piirangute kehtestamise 
ettepanekute ja muude küsimuste kohta, mis 
tulenevad käesoleva määruse rakendamisest, 
kaasa arvatud sotsiaal-majandusliku analüüsi 
kohta, mis käsitleb võimalike seadusandlike 
meetmete rakendamise mõjusid ainetele;

d) sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee, 
mis vastutab agentuuri arvamuse koostamise 
eest hindamiste, loataotluste, piirangute 
kehtestamise ettepanekute ja muude 
küsimuste kohta, mis tulenevad käesoleva 
määruse rakendamisest, kaasa arvatud 
sotsiaal-majandusliku analüüsi kohta, mis 
käsitleb võimalike seadusandlike meetmete 
rakendamise mõjusid ainetele;

Or. fr

Justification

Cohérence avec les amendements précédents. Dans le cadre d'une procédure harmonisée, et 
afin d'éviter toute disparité, l’évaluation des propositions d’essais et des dossiers devrait être 
conduite par l’Agence; Agence qui s'appuiera sur un réseau européen d’agences et d’instituts 
d’évaluation.

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

Muudatusettepanek 275
Artikli 72 lõike 1 punkt d a (uus)

d a) loomkatsete alternatiivide komitee, mis 
vastutab loomkatsete asendamise strateegia 
väljatöötamise eest ja registreerimistasudest 
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saadud vahendite jaotamisotsuste tegemise 
eest loomkatsete alternatiivide 
arendamiseks ja valideerimiseks;

Or. en

Justification

Linked to the amendments of Recital 34a and Article 95 by the same authors. A committee in 
its own right is needed to ensure strategic planning with a view to accelerating the 
development, validation and regulatory acceptance of non-animal alternative test methods.
This committee should also be able to decide on the allocation of funds to implement the 
strategic plan.

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

Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 276
Artikli 72 lõike 1 punkt e

e) liikmesriikide komitee, mis vastutab 
lahkarvamuste lahendamise eest seoses 
liikmesriikide poolt VI jaotise alusel esitatud 
otsuse eelnõudega ning agentuuri arvamuste 
koostamise eest X jaotise alusel esitatavate 
liigitamis- ja märgistamisettepanekute kohta 
ning niisuguste väga kõrge riskiteguriga 
ainete määratlemisettepanekute kohta, mille 
suhtes kohaldatakse loa taotlemise menetlust 
VII jaotise alusel;

e) liikmesriikide komitee, mis vastutab 
liikmesriikide vaheliste võimalike 
lahkarvamuste lahendamise eest seoses 
agentuuri poolt VI jaotise alusel esitatud 
otsuse eelnõudega ning agentuuri arvamuste 
koostamise eest X jaotise alusel esitatavate 
liigitamis- ja märgistamisettepanekute kohta 
ning niisuguste väga kõrge riskiteguriga 
ainete määratlemisettepanekute kohta, mille 
suhtes kohaldatakse loa taotlemise menetlust 
VII jaotise alusel;

Or. en

Justification

Updates the responsibilities of the Agency following its strengthened role in the evaluation 
(see amendments by the same authors on Title VI). (Sacconi & others)

Cohérence avec les amendements précédents. Dans le cadre d'une procédure harmonisée, et 
afin d'éviter toute disparité, l’évaluation des propositions d’essais et des dossiers devrait être 
conduite par l’Agence; Agence qui s'appuiera  sur un réseau européen d’agences et 
d’instituts d’évaluation. (Grossetête)



AM\565936ET.doc 15/40 PE 357.824v01-00
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 277
Artikli 72 lõike 1 punkt e

e) liikmesriikide komitee, mis vastutab 
lahkarvamuste lahendamise eest seoses 
liikmesriikide poolt VI jaotise alusel esitatud 
otsuse eelnõudega ning agentuuri arvamuste 
koostamise eest X jaotise alusel esitatavate 
liigitamis- ja märgistamisettepanekute kohta 
ning niisuguste väga kõrge riskiteguriga 
ainete määratlemisettepanekute kohta, mille 
suhtes kohaldatakse loa taotlemise menetlust 
VII jaotise alusel;

e) liikmesriikide komitee, mis vastutab 
lahkarvamuste lahendamise eest seoses 
agentuuri poolt VI jaotise alusel esitatud 
otsuse eelnõudega ning agentuuri arvamuste 
koostamise eest X jaotise alusel esitatavate 
liigitamis- ja märgistamisettepanekute kohta 
ning niisuguste väga kõrge riskiteguriga 
ainete määratlemisettepanekute kohta, mille 
suhtes kohaldatakse loa taotlemise menetlust 
VII jaotise alusel;

Or. de

Justification

Anpassung an Änderungen in Titel VI.

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

Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 278
Artikli 72 lõike 1 punkt g

g) sekretariaat, mis annab komiteedele ja 
foorumile tehnilist, teaduslikku ja haldusabi 
ning koordineerib nende omavahelist tööd. 
Sekretariaat teostab ka töid, mida agentuurilt 
nõutakse seoses eelregistreerimise, 
registreerimise ja hindamise vastastikuse 
tunnustamisega, samuti suuniste 
koostamise, andmebaasi hoolduse ja teabega 
varustamisega;

g) sekretariaat, mis annab komiteedele ja 
foorumile tehnilist, teaduslikku ja haldusabi 
ning koordineerib nende omavahelist tööd. 
Sekretariaat teostab ka töid, mida agentuurilt 
nõutakse seoses eelregistreerimise, 
registreerimise ja hindamise, samuti suuniste 
koostamise, andmebaasi hoolduse ja teabega 
varustamisega;

Or. en

Justification

Updates the responsibilities of the Agency following its strengthened role in the evaluation 
(see amendments by the same authors on Title VI). (Sacconi & others)

Cohérence avec les amendements précédents. Dans le cadre d'une procédure harmonisée, et 



PE 357.824v01-00 16/40 AM\565936ET.doc
Freelance-tõlge

ET

afin d'éviter toute disparité, l’évaluation des propositions d’essais et des dossiers devrait être 
conduite par l’Agence; Agence qui s'appuiera  sur un réseau européen d’agences et 
d’instituts d’évaluation. (Grossetête)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 279
Artikli 72 lõike 1 punkt h a (uus)

h a) Alternatiivsete katsemeetodite 
komisjon, mis vastutab ühtse strateegia 
väljatöötamise ja rakendamise eest 
loomkatsete alternatiivmeetodite 
väljatöötamise, valideerimise ja õigusliku 
aktsepteerimise kiirendamiseks ning 
tagamaks nende kasutamise intelligentses 
astmelises riskihindamises, et täita 
käesoleva määruse nõudeid. Komisjon 
vastutab registreerimistasudest saadud 
vahendite jaotamise eest alternatiivsete 
katsemeetodite rahastamiseks. Komisjon 
koosneb Euroopa Alternatiivsete Meetodite 
Tõestamise Keskuse, loomade heaolu 
organisatsioonide ja teiste asjaomaste 
sidusrühmade ekspertidest.
Komisjon koostab igal aastal aruande, 
mille agentuur esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ning mis 
käsitleb loomkatsete alternatiivmeetodite 
väljatöötamise, valideerimise ja õigusliku 
aktsepteerimise edusamme ning selliste 
meetodite kasutamist intelligentses 
astmelises riskihindamises, et täita 
käesoleva määruse nõudeid, ning 
alternatiivsetele katsemeetoditele eraldatud 
vahendite summat ja jaotamist.

Or. en

Justification

Linked to Amendments of Recitals 73 and 77a, and Article 95. The objective of this 
Regulation to promote non-animal testing should be included in the mandate and work of the 
Agency to ensure its effective implementation. The development, validation, legal acceptance 
and use of alternative test methods is often hampered by a lack of strategic planning and 
coordination. Therefore the Agency should have a Committee consisting of experts in the field 
of alternative test methods with the mandate to develop and implement such strategic 
planning and to ensure that alternative test methods are used in intelligent, flexible risk 
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assessment wherever possible to prevent animal testing and save costs. The Committee should 
also allocate funding for alternative test methods and produce a yearly report on the progress 
made to ensure transparency.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Muudatusettepanek 280
Artikli 72 lõike 1 punkt h a (uus)

h a) Alternatiivsete katsemeetodite 
komisjon, mis vastutab loomkatsete 
alternatiivmeetodite väljatöötamise, 
valideerimise ja aktsepteerimise ühtse 
strateegia väljatöötamise ja rakendamise 
eest ning registreerimistasudest saadud 
vahendite jaotamise eest. Komisjon 
koosneb Euroopa Alternatiivsete Meetodite 
Tõestamise Keskuse (ECVAM), loomade 
heaolu organisatsioonide ja teiste 
asjaomaste sidusrühmade ekspertidest. 
Komisjon peab järgima käesolevas 
määruses sätestatud ajalisi piiranguid.

Or. de

Justification

Die Entwicklung, Validierung und Annahme von alternativen Testmethoden wird oft durch 
das Fehlen von strategischer Planung und Koordination behindert. Das Komitee setzt sich 
aus Experten auf dem Gebiet der alternativen Testmethoden zusammen, um so eine 
strategische Planung zu entwickeln, die Koordination zu verbessern und Fördermittel für 
alternative Testmethoden bereitzustellen. Das Komitee muss sich an die in der Verordnung 
angegebenen Zeitlimits halten.

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

Werner Langen

Muudatusettepanek 281
Artikli 73 lõige 1

1. Agentuur annab liikmesriikidele ja 
ühenduse asutustele parimat võimalikku 
teaduslikku ja tehnilist nõu niisugustes 
kemikaale puudutavates küsimustes, mis 
kuuluvad tema töövaldkonda ning mis 
suunatakse agentuurile vastavalt käesoleva 

1. Agentuur annab liikmesriikidele ja 
ühenduse asutustele parimat võimalikku 
teaduslikku ja tehnilist nõu niisugustes 
kemikaale puudutavates küsimustes, mis 
kuuluvad tema töövaldkonda ning mis 
suunatakse agentuurile vastavalt käesoleva 
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määruse sätetele. määruse sätetele. Sellistel juhtudel on 
agentuuri tehtud otsused õiguslikult 
siduvad.

Or. it

Justification

La modifica mira a chiarire il ruolo dell’Agenzia come ente regolatore, che prende decisioni 
come descritto nella Comunicazione della Commissione sul quadro operativo per le Agenzie 
Europee di Regolamentazione, COM(2002) 718. (Langen + Vernola & others)

Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti 
nel Titolo IX: L'Agenzia. (Vernola & others)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi + Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 282
Artikli 73 lõike 2 punkt c

c) täidab talle IV jaotise alusel määratud 
ülesanded;

(See muudatus ei mõjuta ingliskeelset 
versiooni.)

Or. fr

Justification

Amendement linguistique qui corrige une erreur matérielle dans la version française de la 
proposition de la Commission. (Sacconi)

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

Muudatusettepanek 283
Artikli 73 lõike 2 punkt d

d) loob ja ajakohastab 
andmebaasi(andmebaase) teabega kõikide 
registreeritud ainete kohta, liigitamis- ja 
märgistamisnimistutega ning ühtlustatud 
liigitamis- ja märgistamisloendiga, teeb 
andmebaasi(de)s sisalduva artikli 116 lõikes 
1 määratletud mittesalajase teabe Internetis 
üldkasutatavaks, ning teeb vastava taotluse 
korral üldkasutatavaks andmebaasides 
sisalduva muu mittesalajase teabe;

d) loob ja ajakohastab andmebaasi 
(andmebaase) teabega kõikide registreeritud 
ainete kohta, liigitamis- ja 
märgistamisnimistutega ning ühtlustatud 
liigitamis- ja märgistamisloendiga, teeb 
andmebaasi(de)s sisalduva artikli 116 lõikes 
1 määratletud mittesalajase teabe Internetis 
15 tööpäeva jooksul üldkasutatavaks, ning 
teeb vastava taotluse korral kooskõlas artikli 
115 lõikega 2 üldkasutatavaks 



AM\565936ET.doc 19/40 PE 357.824v01-00
Freelance-tõlge

ET

andmebaasides sisalduva muu teabe;

Or. en

Justification

A time line for entry of (public) information into the database(s) is necessary to ensure 
clarity. It should be set at 15 working days in line with the standard response time under 
Regulation 1049/2001. A clear reference should be made for the procedure for requests to 
information on non-confidential information that is not listed in Article 116(1) and not ruled 
confidential via Article 116(2).

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

Muudatusettepanek 284
Artikli 73 lõike 2 punkt d

d) loob ja ajakohastab 
andmebaasi(andmebaase) teabega kõikide 
registreeritud ainete kohta, liigitamis- ja 
märgistamisnimistutega ning ühtlustatud 
liigitamis- ja märgistamisloendiga, teeb 
andmebaasi(de)s sisalduva artikli 116 lõikes 
1 määratletud mittesalajase teabe Internetis 
üldkasutatavaks, ning teeb vastava taotluse 
korral üldkasutatavaks andmebaasides 
sisalduva muu mittesalajase teabe;

d) loob ja ajakohastab andmebaasi 
(andmebaase) teabega kõikide registreeritud 
ainete kohta, liigitamis- ja 
märgistamisnimistutega ning ühtlustatud 
liigitamis- ja märgistamisloendiga, teeb 
andmebaasi(de)s sisalduva artikli 116 lõikes 
1 määratletud mittesalajase teabe Internetis
15 tööpäeva jooksul üldkasutatavaks, ning 
teeb vastava taotluse korral kooskõlas artikli 
115 lõikega 2 üldkasutatavaks 
andmebaasides sisalduva muu teabe;

Or. en

Justification

A time line for entry of (public) information into the database(s) is necessary otherwise the 
Agency could almost indefinitely postpone this task, particularly if resources are low. This 
would not be efficient in any case, because there is nothing to stop a citizen requesting the 
information directly before it is entered onto the database. We propose 15 working days on 
the basis that if one requested the information then Regulation 1049/2001 sets this as the 
standard response time.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 285
Artikli 73 punkt 2 d
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d) loob ja ajakohastab 
andmebaasi(andmebaase) teabega kõikide 
registreeritud ainete kohta, liigitamis- ja 
märgistamisnimistutega ning ühtlustatud 
liigitamis- ja märgistamisloendiga, teeb 
andmebaasi(de)s sisalduva artikli 116 lõikes 
1 määratletud mittesalajase teabe Internetis 
üldkasutatavaks, ning teeb vastava taotluse 
korral üldkasutatavaks andmebaasides 
sisalduva muu mittesalajase teabe;

d) loob ja ajakohastab 
andmebaasi(andmebaase) teabega kõikide 
registreeritud ainete kohta, liigitamis- ja 
märgistamisnimistutega ning ühtlustatud 
liigitamis- ja märgistamisloendiga, teeb 
andmebaasi(de)s sisalduva artikli 116 lõikes 
1 määratletud mittesalajase teabe Internetis 
üldkasutatavaks niipea kui võimalik, kuid 
hiljemalt 30 päeva jooksul pärast selle 
teabe saamist, ning teeb vastava taotluse 
korral üldkasutatavaks andmebaasides 
sisalduva muu mittesalajase teabe;

Or. el

Justification

Ορισμός διορίας ώστε να είναι βέβαιη η πληροφόρηση.

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

Muudatusettepanek 286
Artikli 73 lõike 2 punkt e

e) teeb vastavalt artikli 116 lõikele 1 
üldkasutatavaks teabe selle kohta, millised 
ained on hindamisel ja milliseid on hinnatud 
90 päeva jooksul alates teabe agentuuri 
laekumisest;

e) teeb vastavalt artikli 116 lõikele 1 
üldkasutatavaks teabe selle kohta, millised 
ained on hindamisel ja milliseid on hinnatud 
15 tööpäeva jooksul alates teabe agentuuri 
laekumisest;

Or. en

Justification

Article 73(2)(e) establishes the Agency’s duty to make publicly available information on 
evaluation of substances within 90 days.  This is not in accord with the benchmark set in the 
Aarhus Convention and Regulation 1049/2001 for responding to requests. If one asked the 
Agency for a document then they would normally have to respond within 15 working days 
under Regulation 1049/2001.

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

Muudatusettepanek 287
Artikli 73 lõike 2 punkt i a (uus)



AM\565936ET.doc 21/40 PE 357.824v01-00
Freelance-tõlge

ET

i a) teeb koostööd tööstusvaldkondade ja 
teiste sidusrühmadega, et teha kindlaks 
tootekategooriad ja kemikaalide 
kasutamine, mis vastab REACHi artikli 54 
punktides a–e osutatud kriteeriumidele või 
on kindlaks tehtud kooskõlas artikli 54 
punktiga f, ning töötab välja 
tootekategoorial põhinevad juhised artiklist 
6 tulenevate kohustuste järkjärguliseks 
kehtestamiseks; 

Or. en

Justification

It is necessary that the Agency takes the lead in developing sector specific guidance and that 
such work is based on a stakeholder approach. There is currently a number of good industry 
and individual company based practises, which can provide a basis for the debate and 
development of the sector specific guidance. The guidance notes should ideally identify how 
authorised chemicals are used in the product category, give an overview of best practise in 
supply chain management, explain how to notify the authorised chemicals and look at 
characteristics for the consumer use and disposal.

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

Muudatusettepanek 288
Artikli 73 lõike 2 punkt i a (uus)

i b) avaldab REACHi andmebaasi põhjal 
teavet lubatud ainete kasutamiseks 
toodetes;

Or. en

Justification

The Agency should provide structured information on the use of authorised substances in 
articles available, which will serve as a comprehensible source of information and as a 
complementary to the information managed in the sector specific guidance notes.

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

Muudatusettepanek 289
Artikli 73 lõike 2 punkt i c (uus)
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i c) avaldab kodulehel ühe aasta möödudes 
käesoleva määruse jõustumisest ainete 
loetelu, mille vastavus artiklis 54 osutatud 
kriteeriumidele on kindlaks tehtud. Loetelu 
uuendatakse perioodiliselt;

Or. en

Justification

The Agency will be the central point for information on authorised chemicals and to ensure 
legal certainty it is important that lists of substances fulfilling the criteria referred to in 
Article 54 are made publicly available and updated on a periodically basis.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 290
Artikli 73 lõike 2 punkt i a (uus)

i a) muudab kättesaadavaks REACHi 
andmebaasist saadud struktureeritud 
andmete andmebaasi ohtlike ainete 
kasutamise kohta toodetes, sealhulgas 
alternatiivide kättesaadavuse kohta;

Or. en

Justification

Guidance and information support can facilitate Industry’s implementation of REACH 
legislation. This data base could increase the possibilities for small- and medium sized 
enterprises in particular to benefit from the new chemicals legislation by making information 
on alternatives easily available to them. This is also in line with the requirements of the 
Aarhus Convention to promote public access to environmental information held by 
authorities.

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

Erna Hennicot-Schoepges

Muudatusettepanek 291
Artikli 73 lõike 2 punkt i a (uus)

i a) loob riskiteavituse tippkeskuse ja hoiab 
seda käigus; pakub kemikaalide ja 
valmististe ohutu kasutamise teabe 
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tsentraliseeritud ja koordineeritud 
ressursse; soodustab riskiteavituse 
parimate tavade alaste teadmiste 
ühiskasutamist;

Or. en

Justification

The development of an appropriate and consistent communication system based on risk will 
provide consumers with the necessary information and advice to enable them to use 
substances and preparations containing chemicals safely and effectively.

Linked to amendments to recitals 41a (new), 69 and 70.

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

Muudatusettepanek 292
Artikli 73 lõike 4 punkt f

f) töötab välja elektroonilise teabevahetuse 
korra;

f) annab tehnilisi ja teaduslikke suuniseid 
ning varustab tehniliste ja teaduslike 
vahenditega, sealhulgas sihtotstarbelise 
kasutajatoe ja kodulehega, kui see on 
käesoleva määruse rakendamiseks vajalik, 
eriti tööstusettevõtete ning eelkõige väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) 
abistamiseks kemikaaliohutuse aruannete
väljatöötamisel;

Or. en

Justification

Replaces the relevant part of amendment 74 of the draft report. Specific measures to assist 
SMEs should be put in place.

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

Krahmer

Muudatusettepanek 293
Artikli 73 lõike 4 punkt g a (uus)
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g a) edendab koostöös komisjoniga 
käesoleva määruse kohaldamisel ja sellega 
kooskõlas tehtud katsete tulemuste 
vastastikust tunnustamist ELi ja 
kolmandate riikide vahel;

Or. en

Justification

Addition to amendment 74 in the draft report. With a view to make use of all the information 
available on chemicals, including from third countries, and therefore avoid unnecessary tests, 
mutual recognition of test results should be promoted.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 294
Artikli 74 lõike 4 punkt d

d) agentuuri lõivusüsteemi. d) agentuuri lõivusüsteemi läbipaistval, 
mittediskrimineerival ja proportsionaalsel 
viisil.

Or. fr

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 295
Artikli 74 punkt d

d) agentuuri lõivusüsteemi. d) agentuuri lõivusüsteemi läbipaistval ja 
proportsionaalsel viisil.

Or. it

Justification

Il tariffario dovrebbe essere stabilito con criteri che mirino ad attuare una distribuzione 
equa, trasparente e soprattutto proporzionata dei costi, visto che  rappresenta un importante 
strumento per il finanziamento del sistema REACH. Il presente emendamento è collegato agli 
altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo IX: L'Agenzia.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger 

Krahmer + Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 296
Artikli 74 lõike 2 punkt d a (uus)

d a) ainete hindamise mitmeaastase 
programmi.

Or. en

Justification

Updates the responsibilities of the Agency following its strengthened role in the evaluation 
(see amendments by the same authors on Title VI). (Sacconi & others)

Le plan glissant doit relever des compétences de l'Agence.

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

Muudatusettepanek 297
Artikli 75 lõige 1

1. Haldusnõukogu koosneb kuuest nõukogu 
poolt nimetatud liikmesriikide esindajast ja 
kuuest komisjoni poolt nimetatud 
esindajast ning kolmest komisjoni poolt 
nimetatud hääleõiguseta isikust, kes on 
valitud huvitatud poolte hulgast.

Haldusnõukogu koosneb neljast komisjoni 
poolt nimetatud esindajast ja kümnest 
nõukogu poolt Euroopa Parlamendiga 
konsulteerides nimetatud liikmest, kellest 
neli tuleb valida võrdsetel alustel, lähtudes 
nende kogemusest tarbijaid, tööstust ning 
väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid 
esindavates ühendustes.

Or. it

Justification

La composizione del Consiglio di Amministrazione dovrebbe essere attentamente bilanciata.
Ciò è richiesto dal considerando 74 della proposta REACH. E' necessario garantire il 
coinvolgimento di tutte le istituzioni, inserendo quindi la consultazione del Parlamento 
Europeo, e allo stesso modo garantire la presenza fissa di membri scelti in egual misura tra 
associazioni dei consumatori, industria (grande industria) e PMI, ovvero tutte le realtà 
coinvolte nel settore della chimica. Il presente emendamento è collegato agli altri 
emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo IX: L'Agenzia.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 298
Artikli 75 lõige 1

1. Haldusnõukogu koosneb kuuest nõukogu 
poolt nimetatud liikmesriikide esindajast ja 
kuuest komisjoni poolt nimetatud esindajast 
ning kolmest komisjoni poolt nimetatud 
hääleõiguseta isikust, kes on valitud 
huvitatud poolte hulgast.

1. Haldusnõukogu koosneb kuuest nõukogu 
poolt nimetatud liikmesriikide esindajast ja 
kolmest komisjoni poolt nimetatud 
esindajast ning neljast komisjoni poolt 
nimetatud isikust, kes on valitud huvitatud 
poolte hulgast ja kelle hulgas on vähemalt 
üks tööstuse, üks ametiühingute ja üks 
teaduse esindaja.

Or. de

Justification

Die Zusammensetzung des Verwaltungsrates muss sorgfältig ausgewogen sein. Die Anzahl 
der von der Kommission benannten Vertreter darf nicht größer sein als die Anzahl der 
Vertreter, die von anderen Kreisen benannt wurden.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 299
Artikli 75 lõige 1

1. Haldusnõukogu koosneb kuuest nõukogu 
poolt nimetatud liikmesriikide esindajast ja 
kuuest komisjoni poolt nimetatud esindajast 
ning kolmest komisjoni poolt nimetatud 
hääleõiguseta isikust, kes on valitud 
huvitatud poolte hulgast.

1. Haldusnõukogu koosneb kuuest nõukogu 
poolt nimetatud liikmesriikide esindajast ja 
neljast komisjoni poolt nimetatud esindajast 
ning kahest Euroopa Parlamendi poolt 
nimetatud esindajast, samuti kolmest 
komisjoni poolt nimetatud hääleõiguseta 
isikust, kes on valitud huvitatud poolte 
hulgast.

Or. en

Justification

Net als bijvoorbeeld het EMEA krijgt het Parlement ook in de raad van bestuur van het ECA 
twee vertegenwoordigers.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 300
Artikli 81 lõige 1

1. Iga liikmesriik võib üles seada 
kandidaate riskianalüüsi komitee liikme 
kohale. Tegevdirektor koostab kandidaatide 
nimekirja, mis avaldatakse agentuuri 
võrgulehel. Juhatus määrab nimekirja 
alusel ametisse komitee liikmed, kusjuures 
vähemalt ühe liikme igast kandidaate 
esitanud liikmesriigist. Liikmeid agentuuri 
nimetades võetakse arvesse nende kohustusi 
ja kogemusi kemikaalide reguleerimise 
valdkonnas ja/või nende tehnilisi ja 
teaduslikke ekspertteadmisi ainete 
riskianalüüside läbivaatamisel.

1. Iga liikmesriik PEAB üles seadma ühe 
või mitu kandidaati riskianalüüsi komitee 
liikme kohale. Liikmeid agentuuri 
nimetades võetakse arvesse nende kohustusi 
ja kogemusi kemikaalide reguleerimise 
valdkonnas ja/või nende tehnilisi ja 
teaduslikke ekspertteadmisi ainete 
riskianalüüside läbivaatamisel.

Or. el

Justification

Εξασφαλίζεται η συμμετοχή όλων των κρατών - μελών στον Οργανισμό.

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

Muudatusettepanek 301
Artikli 81 lõige 1

1. Iga liikmesriik võib üles seada 
kandidaate riskianalüüsi komitee liikme 
kohale. Tegevdirektor koostab kandidaatide 
nimekirja, mis avaldatakse agentuuri 
võrgulehel. Juhatus määrab nimekirja 
alusel ametisse komitee liikmed, kusjuures 
vähemalt ühe liikme igast kandidaate 
esitanud liikmesriigist. Liikmeid agentuuri 
nimetades võetakse arvesse nende kohustusi 
ja kogemusi kemikaalide reguleerimise 
valdkonnas ja/või nende tehnilisi ja 
teaduslikke ekspertteadmisi ainete 
riskianalüüside läbivaatamisel.

1. Iga liikmesriik määrab riskide ja 
alternatiivide analüüsi komisjoni ühe 
liikme. Liikmeid agentuuri nimetades 
võetakse arvesse nende kohustusi ja 
kogemusi kemikaalide reguleerimise 
valdkonnas ja/või nende tehnilisi ja 
teaduslikke ekspertteadmisi ainete 
riskianalüüside läbivaatamisel.

Or. en
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Justification

It is not appropriate to nominate a fixed member in the committee, as the expertise required 
may change with the issues that are on the agenda. It should be left to Member States to 
decide who is the most appropriate expert. All Member States should be present in the 
committee.

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

Muudatusettepanek 302
Artikli 81 lõige 2

2. Iga liikmesriik võib üles seada 
kandidaate sotsiaal-majandusliku analüüsi 
komitee liikme kohale. Tegevdirektor 
koostab kandidaatide nimekirja, mis 
avaldatakse agentuuri võrgulehel. Juhatus 
määrab nimekirja alusel ametisse komitee 
liikmed, kusjuures vähemalt ühe liikme 
igast kandidaate esitanud liikmesriigist.  
Liikmeid ametisse nimetades võetakse 
arvesse nende kohustusi ja kogemusi 
kemikaalide reguleerimise valdkonnas ja/või 
nende ekspertteadmisi sotsiaalmajandusliku 
analüüsi valdkonnas.

2. Iga liikmesriik määrab ühe liikme 
sotsiaal-majandusliku analüüsi komiteesse. 
Liikmeid ametisse nimetades võetakse 
arvesse nende kohustusi ja kogemusi 
kemikaalide reguleerimise valdkonnas ja/või 
nende ekspertteadmisi sotsiaalmajandusliku 
analüüsi valdkonnas.

Or. en

Justification

It is not appropriate to nominate a fixed member in the committee, as the expertise required 
may change with the issues that are on the agenda. It should be left to Member States to 
decide who is the most appropriate expert. All Member States should be present in the 
committee.

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

Muudatusettepanek 303
Artikli 81 lõike 4 lõik 4 

Tegevdirektoril või tema esindajal ja 
komisjoni esindajatel on õigus võtta osa 
kõikidest agentuuri või selle komiteede poolt 
kokku kutsutud komiteede ja töörühmade 
koosolekutest. Vastavalt vajadusele võib 

Tegevdirektoril või tema esindajal ja 
komisjoni esindajatel on õigus võtta osa 
kõikidest agentuuri või selle komiteede poolt 
kokku kutsutud komiteede ja töörühmade 
koosolekutest. Koosolekutest võivad 
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komitee liikmete või haldusnõukogu 
taotlusel kutsuda koosolekutest vaatlejaina 
osa võtma ka sidusrühmade esindajaid.

vaatlejaina osa võtta ka sidusrühmade, 
sealhulgas tööstuse / väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete esindajad.

Or. it

Justification

La presenza di un rappresentante dell’industria alle riunioni del comitato non dovrebbe 
limitarsi agli inviti. Dovrebbe esservi una posizione di osservatore per i rappresentanti 
dell’industria e/o delle PMI. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti 
presentati agli articoli contenuti nel Titolo IX: L'Agenzia.

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

Muudatusettepanek 304
Artikli 82 lõige 1

Iga liikmesriik määrab ametisse ühe foorumi 
liikme kolme aasta pikkuseks 
agentuuriajaks. Liikmeid ametisse nimetades 
võetakse arvesse nende kohustusi ja 
kogemusi kemikaale käsitlevate õigusaktide 
jõustamisel ning liikmed hoiavad alal 
asjaomaseid sidemeid liikmesriigi pädevate 
asutustega.

Iga liikmesriik määrab ametisse ühe foorumi 
liikme kolme aasta pikkuseks 
agentuuriajaks. Liikmeid ametisse nimetades 
võetakse arvesse nende kohustusi ja 
kogemusi kemikaale käsitlevate õigusaktide 
jõustamisel ning liikmed hoiavad alal 
asjaomaseid sidemeid liikmesriigi pädevate 
asutustega.

Foorum peab püüdlema selle poole, et tema 
liikmetel oleksid laialdased asjakohased 
ekspertteadmised. Sel eesmärgil võib 
foorum koopteerida maksimaalselt viis 
lisaliiget nende eripädevuse alusel. 
Kõnealused liikmed määratakse ametisse 
kolmeks aastaks ning neid võib ametisse 
tagasi nimetada.

(See muudatus ei mõjuta ingliskeelset 
versiooni.)

Foorumi liikmeid võivad abistada teadus- ja 
tehnikakonsultandid.

Foorumi liikmeid võivad abistada teadus- ja 
tehnikakonsultandid.

Agentuuri tegevdirektoril või tema esindajal 
ja komisjoni esindajatel on õigus osa võtta 
kõikidest foorumi ja selle töörühmade 
koosolekutest. Vastavalt vajadusele võib 
foorumi liikmete või haldusnõukogu 
taotlusel kutsuda koosolekutest vaatlejaina 
osa võtma ka sidusrühmade esindajaid.

Agentuuri tegevdirektoril või tema esindajal 
ja komisjoni esindajatel on õigus osa võtta 
kõikidest foorumi ja selle töörühmade 
koosolekutest.  Koosolekutest võivad 
vaatlejaina osa võtta ka sidusrühmade, 
sealhulgas tööstuse / väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete esindajad.

Or. it
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Justification

La presenza di un rappresentante dell’industria alle riunioni del comitato non dovrebbe 
limitarsi agli inviti. Dovrebbe esservi una posizione di osservatore per i rappresentanti 
dell’industria e/o delle PMI. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti 
presentati agli articoli contenuti nel Titolo IX: L'Agenzia.

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 305
Artikli 83 lõike 2 lõik 1

2. Liikmesriigid edastavad agentuurile 
ekspertide nimed, kellel on tõestatud 
kogemused kemikaalide riskianalüüside 
ja/või sotsiaal-majanduslike analüüside 
läbivaatamisel või muud vastavad 
teadusalased ekspertteadmised ning kes 
saavad osaleda komiteede töörühmades, 
märkides ära nende agentuurialase
pädevuse ja konkreetsed eriteadmised.

2. Liikmesriigid edastavad agentuurile 
sõltumatute ekspertide nimed, kellel on 
tõestatud kogemused kemikaalide 
riskianalüüside ja/või sotsiaal-majanduslike 
analüüside läbivaatamisel või muud 
vastavad teadusalased ekspertteadmised ning 
kes saavad osaleda komiteede töörühmades, 
märkides ära nende ametialase pädevuse ja 
konkreetsed eriteadmised. 

Or. it

Justification

Gli esperti dovrebbero essere scientificamente e politicamente indipendenti. Dovrebbe esservi 
un procedimento definito per identificare gli esperti indipendenti. Il presente emendamento è 
collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo IX: L'Agenzia.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 306
Artikli 83 lõige 2 a (uus)

2 a). Tegevdirektori ettepanekul koostab ja 
avaldab haldusnõukogu loetelu 
liikmesriikide määratud pädevatest 
organitest, kes võivad kas eraldi või 
võrgustiku kaudu abistada agentuuri tema 
ülesannete, eelkõige talle VI jaotises antud 
ülesannete täitmisel. Agentuur võib panna 
neile organitele teatavad ülesanded, 
eelkõige katsetamisettepanekute, toimikute 
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ja ainete hindamise.

Or. fr

Justification

Porte création d'un réseau d'expertise au niveau des Etats membres en lien direct avec 
l'Agence.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 307
Artikli 83 lõige 3

3. Komitee liikmete või komiteede või 
foorumi töörühmades osalevate ekspertide 
poolset teenuste osutamist või muude 
agentuuri ülesannete täitmist reguleerib 
agentuuri ja asjaomase isiku või, kui see on 
asjakohane, siis agentuuri ja asjaomase isiku 
tööandja vaheline kirjalik leping.

3. Lõikes 2a osutatud avaliku loetelu 
liikmesorganite, komitee liikmete või 
komiteede või foorumi töörühmades 
osalevate ekspertide poolset teenuste 
osutamist või muude agentuuri ülesannete 
täitmist reguleerib agentuuri ja asjaomase 
organi, agentuuri ja asjaomase isiku või, kui 
see on asjakohane, siis agentuuri ja 
asjaomase isiku tööandja vaheline kirjalik 
leping. 

Asjaomast isikut või tema tööandjat 
tasustatakse vastavalt haldusnõukogu 
kehtestatud rahastamiskorras 
kindlaksmääratud palgaastmestikule.  Kui 
asjaomane isik ei täida oma kohustusi, on 
tegevdirektoril õigus lõpetada või peatada 
leping või pidada kinni tasu.

Asjaomast organit või isikut või tema 
tööandjat tasustatakse vastavalt 
haldusnõukogu kehtestatud rahastamiskorras 
kindlaksmääratud palgaastmestikule. Kui 
asjaomane organ või isik ei täida oma 
kohustusi, on tegevdirektoril õigus lõpetada 
või peatada leping või pidada kinni tasu.

Or. fr

Justification

Porte création d'un réseau d'expertise au niveau des Etats membres en lien direct avec 
l'Agence.

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

Muudatusettepanek 308
Artikli 84 lõige 2
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2. Haldusnõukogu liikmed, tegevdirektor 
ning komiteede ja foorumi liikmed esitavad 
deklaratsiooni, millega nad kohustuvad oma 
ülesandeid täitma, ja deklaratsiooni huvide 
kohta, mida võib pidada nende sõltumatust 
kahjustavaks. Kõnealused deklaratsioonid 
esitatakse igal aastal kirjalikult.

2. Haldusnõukogu liikmetel, tegevdirektoril, 
komiteede liikmetel, foorumi liikmetel, 
apellatsiooninõukogu liikmetel, ekspertidel 
ning teadus- ja tehnilistel nõustajatel ei 
tohi keemiasektori suhtes olla majandus-
või muid huve, mis võivad mõjutada nende 
erapooletust. Nad kohustuvad tegutsema 
sõltumatult ja üldistes huvides ning
esitavad igal aastal deklaratsiooni oma 
finantshuvide kohta. Kõik 
keemiatööstusega seotud kaudsed huvid 
deklareeritakse agentuuri peetavas registris 
ja on taotluse korral avalikkusele 
kättesaadavad agentuuri kontorites.

Liikmesriigid hoiduvad andmast 
riskianalüüsi komitee või sotsiaal-
majandusliku analüüsi komitee liikmetele 
või nende teaduslikele ja tehnilistele 
nõustajatele ja ekspertidele niisuguseid 
juhised, mis on kokkusobimatud nimetatud 
isikute ülesannete või agentuuri 
ülesannete, kohustuste ja sõltumatusega.
Agentuuri tegevusjuhistes täpsustatakse 
käesoleva artikli kohaldamisega seotud 
meetmeid.

Or. en

Justification

Replaces paragraph 2 of amendment 84 of the draft report, by adding to it a provision 
relating to the independence of the Members of the Agency from the Member States.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 309
Artikli 85 lõige 1

1. Apellatsiooninõukogu koosneb esimehest 
ja kahest liikmest.

1. Apellatsiooninõukogu koosneb esimehest, 
kes on liikmesriigis kohtunikuks 
tunnistatud, ja kahest liikmest.

Or. de
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Justification

In Anbetracht des Aufgabenbereichs der Widerspruchskammer muss ein Richter den Vorsitz 
führen.

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 310
Artikli 85 lõige 1

1. Apellatsiooninõukogu koosneb esimehest 
ja kahest liikmest.

1. Apellatsiooninõukogu koosneb esimehest, 
kes on kohtunik, ja kahest liikmest.

Or. it

Justification

In considerazione dei compiti della Commissione di Ricorso il ruolo di presidente dovrebbe 
spettare ad un giudice. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati 
agli articoli contenuti nel Titolo IX: L'Agenzia.

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

Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 311
Artikli 87 lõige 1

1. Edasi võib kaevata agentuuri poolt 
vastavalt artiklile 7, artiklile 18, artikli 25 
lõike 4 kolmandale lõigule, artikli 28 lõike 
2 esimesele lõigule, artiklile 49, artikli 115 
lõikele 4 või artiklile 116 vastu võetud
otsuseid.

1. Edasi võib kaevata agentuuri poolt 
vastavalt käesolevale määrusele vastu 
võetud otsuseid ja arvamusi.

Or. it

Justification

I ricorsi non dovrebbero essere limitati ad un’opinabile serie di decisioni prese ma 
dovrebbero essere possibili contro ogni decisione sulla base del presente Regolamento. Il 
presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti 
nel Titolo IX: L'Agenzia. (Vernola e altri)
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Ein Widerspruchsrecht muss grundsätzlich gegen jede Entscheidung der Agentur möglich 
sein. Daneben müssen auch Stellungnahmen der Agentur anfechtbar sein, da solche 
Stellungnahmen als selbständige Akte abschließende Bewertungen darstellen, für die eine 
Korrekturmöglichkeit bestehen muss. (Krahmer and Chatzimarkakis)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Liam Aylward

Muudatusettepanek 312
Artikli 87 lõige 1

1. Edasi võib kaevata agentuuri poolt 
vastavalt artiklile 7, artiklile 18, artikli 25 
lõike 4 kolmandale lõigule, artikli 28 lõike 
2 esimesele lõigule, artiklile 49, artikli 115 
lõikele 4 või artiklile 116 vastu võetud 
otsuseid.

1. Edasi võib kaevata agentuuri otsuseid.

Or. en

Justification

There are very limited rights for an applicant or stakeholder to obtain the opportunity for 
independent review of decisions made in the REACH process. Given the significant impact 
this legislation may have on the European economy and its competitiveness, we believe it is 
absolutely critical to provide a full and fair hearing before an impartial tribunal at a 
meaningful time and in a meaningful manner.

All decisions should be well explained and well reasoned so that there can be effective 
administrative review of decisions, and there must be effective judicial review at important 
stages of the process to ensure that critical rights and economic interests are protected 
throughout the process. In addition, the appeal should be opened against all decisions of the 
Agency and not against limited enumerated decisions (as is the case in the current Article 87).

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

Muudatusettepanek 313
Artikli 87 lõige 1

1. Edasi võib kaevata agentuuri poolt 
vastavalt artiklile 7, artiklile 18, artikli 25 
lõike 4 kolmandale lõigule, artikli 28 lõike 2 
esimesele lõigule, artiklile 49, artikli 115 
lõikele 4 või artiklile 116 vastu võetud 
otsuseid.

1. Edasi võib kaevata agentuuri poolt 
vastavalt artiklile 7, artiklile 18, artikli 25 
lõike 4 kolmandale lõigule, artikli 26b 
lõikele 1, artikli 28 lõike 2 esimesele lõigule, 
artiklile 49, artikli 115 lõikele 4 või artiklile 
116 vastu võetud otsuseid.
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Or. de

Justification

Die Zuordnung zu einer Prioritätsstufe nach Artikel 26 b Absatz 1 sind zu den 
Entscheidungen zuzuordnen, gegen die Widerspruch erhoben werden kann.

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

Muudatusettepanek 314
Artikli 87 lõige 1

1. Edasi võib kaevata agentuuri poolt 
vastavalt artiklile 7, artiklile 18, artikli 25 
lõike 4 kolmandale lõigule, artikli 28 lõike 2 
esimesele lõigule, artiklile 49, artikli 115 
lõikele 4 või artiklile 116 vastu võetud 
otsuseid.

1. Edasi võib kaevata agentuuri poolt 
vastavalt artiklile 7, artiklile 18, artikli 25 
lõike 4 kolmandale lõigule, artikli 28 lõike 2 
esimesele lõigule, artiklile 49, artiklile 57, 
artikli 115 lõikele 4 või artiklile 116 vastu 
võetud otsuseid.

Or. en

Justification

For consistency authorisation decisions should also be subject to the Appeal process.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Liam Aylward

Muudatusettepanek 315
Artikli 87 lõige 2

2. Lõike 1 kohaselt esitatud kaebus peatab 
otsuse täitmise.

kustutatud

Or. en

Justification

See justification to amendment on Article 87, paragraph 1.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Liam Aylward

Muudatusettepanek 316
Artikli 87 lõige 2 a (uus)
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2 a. Tootjaile, importijaile ja tootmisahela 
järgmise etapi kasutajatele, kelle huve 
võidakse agentuuri poolt võetud meetme 
tulemusel kahjustada, antakse sõnaõigus 
kogu meetme vastuvõtmise menetluses ja 
igal juhul enne selle vastuvõtmist.

Or. en

Justification

See justification to amendment on Article 87, paragraph 1.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 317
Artikli 93 lõige 2

2. Agentuuri kuludeks on personalikulud, 
haldus- ja infrastruktuurikulud ning 
tegevuskulud.

2. Agentuuri kuludeks on personalikulud, 
haldus- ja infrastruktuurikulud ning
tegevuskulud, eelkõige kolmandate 
isikutega, sealhulgas agentuuriga seotud 
võrgustiku liikmetega VI jaotisest 
tulenevateks hindamisteks sõlmitud 
lepingutest tulenevad kulud.

Or. fr

Justification

Porte création d'un réseau d'expertise au niveau des Etats membres en lien direct avec 
l'Agence; Agence qui,dans le cadre d'une procédure harmonisée, et afin d'éviter toute 
disparité, conduit l’évaluation des propositions d’essais et des dossiers.

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

Muudatusettepanek 318
Artikkel 95

Artikli 93 lõike 1 punktis b nimetatud 
lõivude struktuuri ja suuruse määrab 
haldusnõukogu ning need avalikustatakse.

Artikli 93 lõike 1 punktis b nimetatud 
lõivude struktuuri ja suuruse määrab 
haldusnõukogu ning need avalikustatakse.

Osa tasust eraldatakse loomkatsete 
alternatiivmeetodite väljatöötamiseks.
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Or. en

Justification

Linked to Amendment of Recital 73. In order to achieve the objective of this Regulation to 
promote non-animal testing, it is necessary to make available more resources for the 
development of non-animal test methods that can be used to meet the information 
requirements under this Regulation. (Davies)

Linked to the amendment on recital 34(a). Increased financial resources should be made 
available to achieve the objective of promotion of the use of non-animal test methods.
(Schlyter, Lucas, Breyer)

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

Muudatusettepanek 319
Artikkel 95

Artikli 93 lõike 1 punktis b nimetatud 
lõivude struktuuri ja suuruse määrab 
haldusnõukogu ning need avalikustatakse.

Artikli 93 lõike 1 punktis b nimetatud 
lõivude struktuuri ja suuruse määrab 
haldusnõukogu ning need avalikustatakse. 
Lõiv katab ainult registreerimise tegelikud 
kulud.

Or. sv

Justification

Avgifterna ska vara skäliga och motsvara de faktiska kostnaderna för registrering. De ska 
inte vara ett verktyg för att finansiera myndighetsutövning.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Riitta Myller

Muudatusettepanek 320
Artikli 98 lõige 3

3. Agentuur asukohaks on Ispra Itaalias. kustutatud

Or. en

Justification

Based on the Decision taken by Common Agreement between the Representatives of the 
Member States, Meeting at Head of State or Government Level, of 13 December 2003 (OJ 
L29/15, 3.2.2004), the European Chemicals Agency shall have its seat in Helsinki.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 321
Artikli 98 lõige 3

3. Agentuur asukohaks on Ispra Itaalias. 3. Agentuuri asukohaks on Brüssel Belgias.

Or. de

Justification

Brüssel hat eine zentrale Lage in der Europäischen Union.

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

Muudatusettepanek 322
Artikkel 105

Haldusnõukogu arendab komisjoni 
nõusolekul asjakohaseid sidemeid agentuuri 
ja tööstuse esindajate, tarbijakaitse, töökaitse 
ja keskkonnakaitse organisatsioonide vahel. 
Nimetatud sidemed võivad hõlmata 
vaatlejate osalemist agentuuri töö teatud 
aspektides, tingimustel, mis on 
haldusnõukogu poolt komisjoni nõusolekul 
eelnevalt kindlaks määratud.

Haldusnõukogu arendab komisjoni 
nõusolekul asjakohaseid sidemeid agentuuri 
ja tööstuse esindajate, tarbijakaitse, töökaitse 
ja keskkonnakaitse ning loomakaitse 
organisatsioonide vahel. Nimetatud sidemed 
võivad hõlmata vaatlejate osalemist 
agentuuri töö teatud aspektides, tingimustel, 
mis on haldusnõukogu poolt komisjoni 
nõusolekul eelnevalt kindlaks määratud.

Or. en

Justification

Animal protection organisations are key stakeholders in the context of this Regulation, given 
its impact on animal testing. Therefore these organisations should be included in the list of 
organisations, with which appropriate contacts are to be developed.


