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

Muudatusettepanek 323
X JAOTISE pealkiri

LIIGITUS- JA MÄRGISTUSNIMISTU LIIGITUSNIMISTU

Or. it

Justification

The aim of this amendment is to ensure consistency with the amendments tabled to the text 
and avoid repetition. It should be taken in conjunction with the other amendments tabled to 
the articles of Title X, Classification and Labelling Inventory.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 324
Artikkel 109
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Käesolevat jaotist kohaldatakse: kustutatud
a) tootja või importija poolt 
registreerimisele kuuluvate ainete suhtes;
b) direktiivi 67/548/EMÜ artikli 1 
kohaldamisalasse kuuluvate ainete suhtes, 
mis vastavad selle direktiivi alusel ohtlikuks 
liigitamise kriteeriumitele ja on turule 
viidud puhasainena või valmistise koostises 
kogustes, mis ületavad direktiivis 
1999/45/EÜ sätestatud 
kontsentratsioonipiire ning mille 
tulemusena liigitatakse valmistis ohtlikuks.

Or. de

Justification

It is unnecessary to draw up a separate classification and labelling inventory, as 
classification and labelling information is notified as part of the process of registration and 
provision of essential information. Such information will be available in a database 
established and maintained by the Agency pursuant to Article 73(2)(d).  Additional 
notification requirements for the purpose of establishing such an inventory would place an 
unnecessary burden on manufacturers and importers, without additional information being 
obtained.

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

Muudatusettepanek 325
Artikli 109 punkt b

b) direktiivi 67/548/EMÜ artikli 1 
kohaldamisalasse kuuluvate ainete suhtes, 
mis vastavad selle direktiivi alusel ohtlikuks 
liigitamise kriteeriumitele ja on turule viidud 
puhasainena või valmistise koostises 
kogustes, mis ületavad direktiivis 
1999/45/EÜ sätestatud kontsentratsioonipiire 
ning mille tulemusena liigitatakse valmistis 
ohtlikuks.

b) direktiivi 67/548/EMÜ artikli 1 
kohaldamisalasse kuuluvate ainete suhtes, 
mis vastavad selle direktiivi alusel ohtlikuks 
liigitamise kriteeriumitele ja on turule viidud 
kogustes, mis ületavad 100 kg aastas tootja 
või importija kohta puhasainena või 
valmistise koostises kogustes, mis ületavad 
direktiivis 1999/45/EÜ sätestatud 
kontsentratsioonipiire ning mille tulemusena 
liigitatakse valmistis ohtlikuks

Käesolevat jaotist ei kohaldata 
registreerimisest vabastatud ainete suhtes.

Or. it
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Justification

A minimum quantity needs to be established, to avoid minute quantities being reported.
Directive 1999/45/EC does not lay down concentration thresholds for Phys-Chem effects.
This amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled to the 
articles of Title X, Classification and Labelling Inventory.

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

Muudatusettepanek 326
Artikli 110 lõike 1 sissejuhatav osa

1. Importija või tootja või importijate või 
tootjate rühm, kes viib turule artikli 109 
kohaldamisalasse kuuluva aine, peab 
esitama agentuurile järgneva teabe selle 
lisamiseks nimistusse vastavalt artiklile 111, 
kui seda pole registreerimise osana juba 
esitatud:

1. Importija või tootja või importijate või 
tootjate rühm, kes viib turule artikli 109 
kohaldamisalasse kuuluva aine, peab 
esitama agentuurile järgneva teabe selle 
lisamiseks nimistusse vastavalt artiklile 111, 
tingimusel et seda ei ole vaja edastada 
registreerimisel:

Or. it

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

Muudatusettepanek 327
Artikli 110 lõike 1 punkt b

b) IV lisa 2. osas sätestatud aine(te) 
määratluse;

b) IV lisa 2. osas sätestatud aine(te) 
määratluse; artikli 109 punktiga b hõlmatud 
ainete puhul piisab IV lisa 2.1 osas 
osutatud teabe esitamisest.

Or. it

Justification

Duplication of labour should be avoided: for (b), the full list of requisites of part 2 of Annex 
IV is excessive and would involve disproportionate costs for small amounts of substances.
This amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled to the 
articles of Title X, Classification and Labelling Inventory.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis and Miroslav Mikolášik

Muudatusettepanek 328
Artikli 110 lõike 1 punkt d

d) direktiivi 67/548/EMÜ artiklite 23, 24 ja 
25 rakendamisest tulenev aine(te) 
ohtlikkuse märgistuse;

kustutatud

Or. it

Justification

Duplication of labour should be avoided: for (d), the inventory should provide the 
classification of the inventory, not labelling. This amendment should be taken in conjunction 
with the other amendments tabled to the articles of Title X, Classification and Labelling 
Inventory.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland ja Chris Davies

Muudatusettepanek 329
Artikli 110 lõige 3

3. Kui lõikes 1 sätestatud kohustuse 
tulemusel tehakse nimistusse sama aine 
kohta erinevaid kandeid, teevad teavitajad ja 
registreerijad kõik endast oleneva, et jõuda 
kokkuleppele kooskõlastatud kande 
tegemise osas nimistusse.

3. Kui lõikes 1 sätestatud kohustuse 
tulemusel tehakse nimistusse sama aine 
kohta erinevaid kandeid, vormistavad 
teavitajad kokkuleppe kooskõlastatud kande 
tegemise osas nimistusse.

Erinevate teavitajate ja registreerijate 
lahkarvamuse korral teeb agentuur pärast 
kõikide sidusrühmadega konsulteerimist 
üheainsa kande.

Or. nl

Justification

A substance should only be classified in one way (Johannes Blokland).

It is essential that the classification of the same substance produced by different suppliers is 
the same (Chris Davies).
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis and Miroslav Mikolášik

Muudatusettepanek 330
Artikli 111 pealkiri

Liigitus- ja märgistusnimistu Liigitusnimistu

Or. it

Justification

The text proposed is repetitive insofar as the matter is already regulated by Articles 109 and 
20. The aim of this amendment is to ensure consistency with the amendments tabled to the text 
and avoid repetition. This amendment should be taken in conjunction with the other 
amendments tabled to the articles of Title X, Classification and Labelling Inventory.

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

Muudatusettepanek 331
Artikli 111 lõike 1 esimene lõik

Agentuur loob ja haldab andmebaasi vormis 
liigitus- ja märgistusnimistut, kuhu kantakse 
artikli 110 lõikes 1 viidatud teave, kaasa 
arvatud nii artikli 110 lõike 1 alusel 
teatavaks tehtud teave kui 
registreerimistaotluse osana esitatud teave. 
Artikli 116 lõikes 1 määratletud 
andmebaasis sisalduv mittesalajane teave on 
üldkasutatav. Agentuur tagab teavitajatele ja 
registreerijatele, kes on vastava aine kohta 
teavet esitanud, juurdepääsu kõikide nimistu 
ainete muudele andmetele.

Agentuur loob ja haldab andmebaasi vormis 
liigitusnimistut, kuhu kantakse artikli 110 
lõikes 1 viidatud teave, kaasa arvatud nii 
artikli 110 lõike 1 alusel teatavaks tehtud 
teave kui registreerimistaotluse osana 
esitatud teave. Artikli 116 lõikes 1 
määratletud andmebaasis sisalduv 
mittesalajane teave on üldkasutatav.
Agentuur tagab teavitajatele ja 
registreerijatele, kes on vastava aine kohta 
teavet esitanud, juurdepääsu kõikide nimistu 
ainete muudele andmetele.

Or. it

Justification

The text proposed is repetitive insofar as the matter is already regulated by Articles 109 and 
20. The aim of this amendment is to ensure consistency with the amendments tabled to the text 
and avoid repetition. This amendment should be taken in conjunction with the other 
amendments tabled to the articles of Title X, Classification and Labelling Inventory.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis and Miroslav Mikolášik

Muudatusettepanek 332
Artikli 111 lõike 1 teine lõik

Agentuur ajakohastab nimistu andmeid 
vastavalt artikli 110 lõikele 4 ajakohastatud 
teabe laekumisel.

Agentuur ajakohastab nimistu andmeid 
vastavalt artikli 20 lõike 1 punktile ga või 
artikli 110 lõikele 4 ajakohastatud teabe 
laekumisel.

Or. it

Justification

The text proposed is repetitive insofar as the matter is already regulated by Articles 109 and 
20. The aim of this amendment is to ensure consistency with the amendments tabled to the text 
and avoid repetition. This amendment should be taken in conjunction with the other 
amendments tabled to the articles of Title X, Classification and Labelling Inventory.

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

Muudatusettepanek 333
Artikli 111 lõike 2 punkt a

kas kande osas on ühenduse tasandil 
direktiivi 67/548/EMÜ I lisasse kandmise 
kaudu olemas ühtlustatud liigitus ja 
märgistus;

kas kande osas on ühenduse tasandil 
direktiivi 67/548/EMÜ I lisasse kandmise 
kaudu olemas ühtlustatud liigitus;

Or. it

Justification

The aim of this amendment is to ensure consistency with the amendments tabled to the text 
and avoid repetition. It should be taken in conjunction with the other amendments tabled to 
the articles of Title X, Classification and Labelling Inventory.

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

Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González

Muudatusettepanek 334
Artikli 112 pealkiri
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Liigituse ja märgistuse ühtlustamine Liigituse ühtlustamine

Or. it

Justification

The aim of this amendment is to ensure consistency with the amendments tabled to the text 
and avoid repetition. It should be taken in conjunction with the other amendments tabled to 
the articles of Title X, Classification and Labelling Inventory.

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

Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González

Muudatusettepanek 335
Artikli 112 lõige 1

Ühenduse tasandil ühtlustatud liigitus ja 
märgistus kantakse pärast käesoleva 
määruse jõustumist direktiivi 67/548/EMÜ I 
lisasse ainult aine liigitamise korral 1., 2. või 
3. kategooria kantserogeense, mutageense 
või reproduktiivtoksilise ainena või 
hingamisteid ärritava ainena. Selleks võivad 
liikmesriikide pädevad asutused esitada 
agentuurile ettepanekuid liigituse ja 
märgistuse ühtlustamiseks vastavalt XIV 
lisale.

1. Ühenduse tasandil ühtlustatud liigitus 
kantakse pärast käesoleva määruse 
jõustumist direktiivi 67/548/EMÜ I lisasse 
ainult aine liigitamise korral 1., 2. või 3. 
kategooria kantserogeense, mutageense või 
paljunemisvõimet kahjustava toksilise 
ainena või hingamisteid ärritava ainena.
Selleks võivad liikmesriikide pädevad 
asutused esitada agentuurile ettepanekuid 
liigituse ja märgistuse ühtlustamiseks 
vastavalt XIV lisale.

Or. it

Justification

The aim of this amendment is to ensure consistency with the amendments tabled to the text 
and avoid repetition. It should be taken in conjunction with the other amendments tabled to 
the articles of Title X, Classification and Labelling Inventory.

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

Muudatusettepanek 336
Artikli 112 lõige 1

1. Ühenduse tasandil ühtlustatud liigitus ja 1. Ühenduse tasandil ühtlustatud liigitus ja 
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märgistus kantakse pärast käesoleva 
määruse jõustumist direktiivi 67/548/EMÜ I 
lisasse ainult aine liigitamise korral 1., 2. 
või 3. kategooria kantserogeense, 
mutageense või reproduktiivtoksilise 
ainena või hingamisteid ärritava ainena.
Selleks võivad liikmesriikide pädevad 
asutused esitada agentuurile ettepanekuid 
liigituse ja märgistuse ühtlustamiseks 
vastavalt XIV lisale.

märgistus võidakse pärast käesoleva 
määruse jõustumist kanda ka direktiivi 
67/548/EMÜ I lisasse, samuti direktiivi 
1999/45/EÜ. Selleks võivad liikmesriikide 
pädevad asutused esitada agentuurile 
ettepanekuid liigituse ja märgistuse 
ühtlustamiseks vastavalt XIV lisale.

Or. en

Justification

The restriction of harmonised classification to just some adverse effects is not acceptable.
There are many more highly relevant impacts on human health and the environment.
Classification has proven to be very controversial, too controversial to be left to industry 
alone. Harmonised classification allows to solve conflicts without recourse to courts, and 
therefore saves resources. Moreover, the classification of preparations determines whether a 
chemical safety assessment must be made (Art. 29), so it is important to have harmonised 
classification to avoid uncertainties and conflicts.

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

Muudatusettepanek 337
Artikli 112 lõige 1

1. Ühenduse tasandil ühtlustatud liigitus ja 
märgistus kantakse pärast käesoleva määruse 
jõustumist direktiivi 67/548/EMÜ I lisasse 
ainult aine liigitamise korral 1., 2. või 3. 
kategooria kantserogeense, mutageense või 
reproduktiivtoksilise ainena või 
hingamisteid ärritava ainena. Selleks võivad 
liikmesriikide pädevad asutused esitada 
agentuurile ettepanekuid liigituse ja 
märgistuse ühtlustamiseks vastavalt XIV 
lisale.

1. Ühenduse tasandil ühtlustatud liigitus ja 
märgistus kantakse pärast käesoleva määruse 
jõustumist direktiivi 67/548/EMÜ I lisasse 
ainult aine liigitamise korral 1., 2. või 3. 
kategooria kantserogeense, mutageense või 
paljunemisvõimet kahjustava toksilise 
ainena või hingamisteid ärritava ainena. To 
this end;

a) Liikmesriikide pädevad asutused võivad
esitada agentuurile ettepanekuid liigituse ja 
märgistuse ühtlustamiseks vastavalt XIV 
lisale.

b) Agentuur võib koostada ettepanekuid 
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liigituse ja märgistuse ühtlustamiseks 
vastavalt XIV lisale.

Or. en

Justification

Follows from amendments on Title VI (evaluation).

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

Muudatusettepanek 338
Artikkel 113

Artiklis 110 sätestatud kohustusi 
kohaldatakse alates artikli 21 lõikes 1
sätestatud tähtajast.

Artiklis 110 sätestatud kohustusi 
kohaldatakse alates artiklis 21 sätestatud 
tähtajast.

Or. it

Justification

If the inventory is to be compiled on the basis of the pre-registration procedure, the time 
periods should be the same. This amendment should be taken in conjunction with the other 
amendments tabled to the articles of Title X, Classification and Labelling Inventory.

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

Muudatusettepanek 339
Artikkel 114

1. Liikmesriigid esitavad iga kümne aasta 
järel komisjonile aruande käesoleva 
määruse rakendamise kohta oma 
territooriumidel, kaasa arvatud hindamist ja 
jõustamist puudutavad osad artiklis 108 
sätestatud vormis.

1. Liikmesriigid esitavad iga kahe aasta järel 
komisjonile aruande käesoleva määruse 
rakendamise kohta oma territooriumidel, 
kaasa arvatud hindamist ja jõustamist 
puudutavad osad artiklis 108 sätestatud 
vormis.

Esimene aruanne tuleb siiski esitada viis 
aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumisest.

Esimene aruanne tuleb siiski esitada üks 
aasta pärast käesoleva määruse jõustumisest
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2. Agentuur esitab iga kümne aasta järel 
komisjonile aruande käesoleva määruse 
rakendamise kohta.

Esimene aruanne tuleb siiski esitada viis
aastat pärast artikli 131 lõikes 2 sätestatud 
teatamiskuupäeva.

2. Agentuur esitab iga kahe aasta järel 
komisjonile aruande käesoleva määruse 
rakendamise kohta.

Esimene aruanne tuleb siiski esitada kaks 
aastat pärast artikli 131 lõikes 2 sätestatud 
teatamiskuupäeva.

3. Komisjon avaldab iga kümne aasta järel 
üldaruande käesoleva määruse rakendamisel 
omandatud kogemuste kohta, mis sisaldab 
lõigetes 1 ja 2 nimetatud teavet.

Esimene aruanne tuleb siiski avaldada kuus
aastat pärast artikli 131 lõikes 2 sätestatud 
teatamiskuupäeva.

3. Komisjon avaldab iga kahe aasta järel 
üldaruande käesoleva määruse rakendamisel 
omandatud kogemuste kohta, mis sisaldab 
lõigetes 1 ja 2 nimetatud teavet.

Esimene aruanne tuleb siiski avaldada kaks 
aastat pärast artikli 131 lõikes 2 sätestatud 
teatamiskuupäeva.

Or. it

Justification

In view of the strongly innovative nature of the Regulation, the reports on its operation need 
to be submitted earlier than proposed, inter alia so as to ensure that its implementation is 
monitored properly and comprehensively. This amendment should be taken in conjunction 
with the other amendments tabled to the articles of Title XI, Information.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 340
Artikkel 114

1. Liikmesriigid esitavad iga kümne aasta 
järel komisjonile aruande käesoleva määruse 
rakendamise kohta oma territooriumidel, 
kaasa arvatud hindamist ja jõustamist 
puudutavad osad artiklis 108 sätestatud 
vormis.

1. Liikmesriigid esitavad iga kahe aasta järel 
komisjonile aruande käesoleva määruse 
rakendamise kohta oma territooriumidel, 
kaasa arvatud hindamist ja jõustamist 
puudutavad osad artiklis 108 sätestatud 
vormis. Aruanded peavad muuhulgas 
sisaldama teavet rakendatud seire- ja 
kontrollimeetmete kohta, tuvastatud 
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rikkumisi ja määratud karistusi ning 
määruse rakendamisel tekkinud probleeme.

Esimene aruanne tuleb siiski esitada viis 
aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumisest.

Esimene aruanne tuleb siiski esitada üks 
aasta pärast käesoleva määruse jõustumisest

2. Agentuur esitab iga kümne aasta järel 
komisjonile aruande käesoleva määruse 
rakendamise kohta.

2. Agentuur esitab iga kahe aasta järel 
komisjonile aruande käesoleva määruse 
rakendamise kohta.

Esimene aruanne tuleb siiski esitada viis
aastat pärast artikli 131 lõikes 2 sätestatud 
teatamiskuupäeva.

Esimene aruanne tuleb siiski esitada kaks 
aastat pärast artikli 131 lõikes 2 sätestatud 
teatamiskuupäeva.

3. Komisjon avaldab iga kümne aasta järel 
üldaruande käesoleva määruse rakendamisel 
omandatud kogemuste kohta, mis sisaldab 
lõigetes 1 ja 2 nimetatud teavet.

3. Komisjon avaldab iga kahe aasta järel 
üldaruande käesoleva määruse rakendamisel 
omandatud kogemuste kohta, mis sisaldab 
lõigetes 1 ja 2 nimetatud teavet.

Esimene aruanne tuleb siiski avaldada kuus
aastat pärast artikli 131 lõikes 2 sätestatud 
teatamiskuupäeva.

Esimene aruanne tuleb siiski avaldada kaks 
aastat pärast artikli 131 lõikes 2 sätestatud 
teatamiskuupäeva.

Or. de

Justification

With a view to ensuring that the Regulation is implemented in a uniform way, it is necessary 
to specify significantly shorter reporting periods for the Member States.  Only in that way can 
problems be rectified at an early stage. The minimum information to the contained in reports 
should also be laid down, in order to ensure that a certain quality of reporting is maintained.

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

Muudatusettepanek 341
Artikkel 114

1. Liikmesriigid esitavad iga kümne aasta 
järel komisjonile aruande käesoleva 
määruse rakendamise kohta oma 
territooriumidel, kaasa arvatud hindamist ja 
jõustamist puudutavad osad artiklis 108 
sätestatud vormis.

1. Liikmesriigid esitavad iga kolme aasta 
järel komisjonile aruande käesoleva määruse 
rakendamise kohta oma territooriumidel, 
kaasa arvatud hindamist ja jõustamist 
puudutavad osad artiklis 108 sätestatud 
vormis.

Esimene aruanne tuleb siiski esitada viis 
aastat pärast käesoleva määruse 

Esimene aruanne tuleb siiski esitada üks 
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jõustumisest. aasta pärast käesoleva määruse jõustumisest

2. Agentuur esitab iga kümne aasta järel 
komisjonile aruande käesoleva määruse 
rakendamise kohta.

Esimene aruanne tuleb siiski esitada viis
aastat pärast artikli 131 lõikes 2 sätestatud 
teatamiskuupäeva.

2. Agentuur esitab iga kolme aasta järel 
komisjonile aruande käesoleva määruse 
rakendamise kohta.

Esimene aruanne tuleb siiski esitada kaks 
aastat pärast artikli 131 lõikes 2 sätestatud 
teatamiskuupäeva.

3. Komisjon avaldab iga kümne aasta järel 
üldaruande käesoleva määruse rakendamisel 
omandatud kogemuste kohta, mis sisaldab 
lõigetes 1 ja 2 nimetatud teavet.

Esimene aruanne tuleb siiski avaldada kuus
aastat pärast artikli 131 lõikes 2 sätestatud 
teatamiskuupäeva.

3. Komisjon avaldab iga kolme aasta järel 
üldaruande käesoleva määruse rakendamisel 
omandatud kogemuste kohta, mis sisaldab 
lõigetes 1 ja 2 nimetatud teavet.

Esimene aruanne tuleb siiski avaldada kolm
aastat pärast artikli 131 lõikes 2 sätestatud 
teatamiskuupäeva.

Or. it

Justification

The time-periods should be shorter to ensure timely monitoring and facilitate any adjustments 
needed.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 342
Artikkel 114

1. Liikmesriigid esitavad iga kümne aasta 
järel komisjonile aruande käesoleva määruse 
rakendamise kohta oma territooriumidel, 
kaasa arvatud hindamist ja jõustamist 
puudutavad osad artiklis 108 sätestatud 
vormis.

1. Liikmesriigid esitavad iga viie aasta järel 
komisjonile aruande käesoleva määruse 
rakendamise kohta oma territooriumidel, 
kaasa arvatud hindamist ja jõustamist 
puudutavad osad artiklis 108 sätestatud 
vormis.
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Esimene aruanne tuleb siiski esitada viis 
aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumisest.
2. Agentuur esitab iga kümne aasta järel 
komisjonile aruande käesoleva määruse 
rakendamise kohta. 

2. Agentuur esitab iga viie aasta järel 
komisjonile aruande käesoleva määruse 
rakendamise kohta.

Esimene aruanne tuleb siiski esitada viis 
aastat pärast artikli 131 lõikes 2 sätestatud 
teatamiskuupäeva.
3. Komisjon avaldab iga kümne aasta järel 
üldaruande käesoleva määruse rakendamisel 
omandatud kogemuste kohta, mis sisaldab 
lõigetes 1 ja 2 nimetatud teavet.

3. Komisjon avaldab iga viie aasta järel 
üldaruande käesoleva määruse rakendamisel 
omandatud kogemuste kohta, mis sisaldab 
lõigetes 1 ja 2 nimetatud teavet.

Esimene aruanne tuleb siiski avaldada 
kuue aasta pärast alates artikli 131 lõikes 2 
nõutavast teatamiskuupäevast.

Or. nl

Justification

Reports should be published by the Member States, the Agency and the Commission every five 
years. Once every ten years is not enough.

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

Muudatusettepanek 343
Artikkel 114 a (uus)

Artikkel 114a
Teabe esitamine avalikkusele
Keemiliste ainete ning nendest saadud 
valmististe ja toodete ohutu ja säästva 
kasutuse hõlbustamiseks tarbijate poolt 
teevad tootjad asjakohase teabe 
kättesaadavaks tarbijatele müügiks 
turuleviidud kõikide tooteühikute pakendile 
kinnitatud märgistuste kaudu. Sellise 
märgistamisega kaasneb samuti vajaduse 
korral muude teabeedastuskanalite 
kasutamine, nt veebilehed, mis annavad 
üksikasjalikumat teavet toote ohutuse ja 
kasutuse kohta.
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Or. en

Justification

Slightly revised formulation of amendment 103 in the draft report.

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

Muudatusettepanek 344
Artikkel 114a (uus)

Artikkel 114a
Avalikkuse teavitamine

Keemilisi aineid sisaldavate toodete 
tarbijatepoolse ohutu ja säästva kasutuse 
edendamiseks teevad tootjad 
kättesaadavaks nõuetekohaselt 
põhjendatud teabe riskide kohta tarbijatele 
müügiks turuleviidud kõikide tooteühikute 
pakendile kinnitatud märgistuste kaudu.
Selgel ja eristataval märgistusel, millel on 
mainitud turuleviidud toote koostisesse 
kuuluv(ad) aine(d), on esitatud toote õige 
kasutamise tingimused ning toote 
kasutamisega või prognoositava 
väärkasutamisega seonduvad keskkonna-
ja terviseriskid. Lisaks märgistusele 
kasutatakse asjakohasel juhul teisi 
teabeedastusvahendeid nagu veebilehed, 
kus esitatakse toote turvalisuse ja kasutuse 
kohta üksikasjalikumat teavet.
Turustajaile edastatakse täiendavat teavet, 
et nad saaksid avalikkust või tarbijat 
paremini nõustada ning tagada, et viimased 
saaksid teostada informeeritud 
valikuvabadust.

Or. fr

Justification

Greater consumer confidence must be built by introducing a system for communication, 
especially by means of clear labelling and in as precise and distinctive a fashion as possible, 
with respect to articles containing chemical substances.
This will enable consumers to make an informed choice between products, provided that, in 
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addition, distributors are supplied by the manufacturers, producers or importers of 
substances with more detailed information on the chemical articles sold.

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

Schoepges

Muudatusettepanek 345
Artikkel 114 a (uus)

Artikkel 114a
Avalikkusele antava teabe erisätted:

1.  Abistamaks tarbijaid ainete ja 
valmististe ohutul ja säästlikul kasutamisel, 
teevad tootjad kättesaadavaks riskipõhise 
teabe tarbijatele müügiks turuleviidud 
kõikide tooteühikute pakendile kinnitatud 
märgistuste kaudu, millel on välja toodud 
soovitatava kasutuse või prognoositava 
väärkasutusega seonduvad ohud. Pakendi 
märgistust täiendavad asjakohasel juhul 
teised teabeedastusallikad nagu veebilehed, 
kus esitatakse aine või valmistise kohta 
üksikasjalikum ohutus- ja kasutusteave. 
2.  Direktiivides 1999/45/EÜ ja 
1967/548/EMÜ tehakse vastavad 
muudatused.

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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 346
Artikkel 114 a (uus)

Artikkel 114a
Avalikkusele ja töötajatele antava teabe 
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erisätted:
Avalikkusele kasutamiseks mõeldud 
valmististe tootjad või nende turuleviimise 
eest vastutavad isikud teevad 
kättesaadavaks riskipõhise teabe, milles on 
ära toodud tavaliste või mõistlikult 
prognoositavate kasutustingimustega 
seonduvad riskid; teave esitatakse eelkõige 
pakendi märgistusel ning asjakohasel juhul 
täiendatakse seda teiste 
teabeedastusvahendite, nt veebilehtede 
kasutamise teel.
Töötajatele kasutamiseks mõeldud 
valmististe tootjad teevad kättesaadavaks 
riskipõhise teabe, milles on ära toodud 
tavaliste või mõistlikult prognoositavate 
kasutustingimustega seonduvad ohud, 
ohutu kasutamise tingimused ning 
võimalikud töötervishoiuohud.
See teave tehakse kättesaadavaks pakendi 
märgistusel ja koolituse kaudu ning seda 
täiendatakse teiste teabeedastuskanalite, nt 
veebilehtede kasutamise teel.

Or. en

Justification

The development of an effective communication system is essential if REACH is to increase 
consumer confidence in chemicals and their use. Such a system should provide consumers 
with the necessary information to allow them to manage any risks arising from the use of 
chemicals in preparations and use them safely. Special information should be made available 
to workers.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frederika Brepoels, Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 347
Artikli 115 lõige 1 a (uus)

1a. See teave tehakse kättesaadavaks 
kõikides ELi ametlikes keeltes.

Or. nl
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Justification

The aims of REACH include protecting human health and the environment. It is enormously 
important that stakeholders should be able to obtain information about chemicals in a 
language comprehensible to them.

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

Muudatusettepanek 348
Artikli 115 lõige 2

2. Kui agentuurile esitatakse määruse (EÜ) 
nr 1049/2001 alusel taotlus juurdepääsuks 
dokumentidele, konsulteerib agentuur 
kolmanda poolega vastavalt määruse (EÜ) 
nr 1049/2001 artikli 4 lõikele 4 kooskõlas 
teise ja kolmanda lõiguga.

2. Kui agentuurile esitatakse määruse (EÜ) 
nr 1049/2001 alusel taotlus juurdepääsuks 
dokumentidele, mille suhtes taotleja on 
taotlenud konfidentsiaalsust, välja arvatud 
artikli 116 lõikes 1 osutatud loetelus 
sisalduvatele dokumentidele, konsulteerib 
agentuur kolmanda poolega vastavalt 
määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 4 lõikele 
4 kooskõlas teise ja kolmanda lõiguga.

Agentuur teavitab nimetatud taotlusest 
registreerijat, potentsiaalset registreerijat, 
tootmisahela järgmise etapi kasutajat, 
taotlejat või muud asjaomast osapoolt.  
Asjaomane osapool võib 30 päeva jooksul 
esitada avalduse, milles määratletakse 
taotlusega hõlmatud teave, mida ta peab 
tundlikuks äriteabeks ja mille 
avalikustamine võib teda äriliselt 
kahjustada ning mida ta seetõttu soovib 
hoida salastatuna kõikide isikute eest peale 
pädevate asutuste, agentuuri ja komisjoni. 
Iga juhtumi puhul tuleb esitada põhjendus.

Agentuur teavitab nimetatud taotlusest 
registreerijat ning asjakohasel juhul ka
potentsiaalset registreerijat, tootmisahela 
järgmise etapi kasutajat või muud asjaomast 
osapoolt.

Agentuuri vaatab kõnealuse avalduse läbi 
ning langetab põhjenduste alusel otsuse, 
kas arvestada avaldust enne kui ta otsustab, 
kas juurdepääsu taotlust dokumentidele 
rahuldada või mitte. Agentuur teavitab 
asjaomast osapoolt, kes võib vastavalt 
artiklitele 87, 88 ja 89 esitada 
apellatsiooninõukogule kaebuse iga 
agentuuri avalduse tagasilükkamist
käsitleva otsuse kohta 15 päeva jooksul 
alates nimetatud otsusest. Kaebusel on 
otsuse täitmist peatav toime. 
Apellatsioonikomisjon peab kaebuse osas 

Agentuur teavitab 15 tööpäeva jooksul 
alates taotluse registreerimisest nii taotlejat 
kui ka registreerijat, potentsiaalset 
registreerijat, tootmisahela järgmise etapi 
kasutajat või muud asjaomast isikut oma 
otsusest seoses dokumentidele juurdepääsu 
kohaldamisega. Kes tahes neist võib 
vastavalt artiklitele 87, 88 ja 89 esitada 
apellatsiooninõukogule kaebuse nimetatud
otsuse kohta 15 päeva jooksul alates 
nimetatud otsusest. Kaebusel on otsuse 
täitmist peatav toime. Apellatsioonikomisjon 
peab kaebuse osas otsuse langetama 30 
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otsuse langetama 30 päeva jooksul. päeva jooksul.

Or. en

Justification

Improved wording as compared to amendment 105 by the rapporteur.

The provisions currently proposed as regards access to information do not comply with the 
Aarhus Convention and must therefore be amended. It must be clear that Article 115(2) only 
applies to documents in the "grey zone", those which are neither explicitly non-confidential 
nor confidential as indicated in Article 116. 

A timeline should be added.

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

Muudatusettepanek 349
Artikli 115 lõige 3

3. Juurdepääs käesoleva määrusega 
kooskõlas esitatud mittesalajasele teabele 
antakse liikmesriikide pädevate asutuste 
valduses olevate dokumentide osas vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 
2003/4/EÜ. Liikmesriigid tagavad süsteemi 
loomise, mille alusel võib iga asjaomane 
osapool esitada täitmist peatava toimega 
kaebuse otsuste suhtes, mis on vastu võetud 
seoses dokumentidele juurdepääsu 
andmisega.

3. Juurdepääs käesoleva määrusega 
kooskõlas esitatud teabele, mida ei ole 
loetletud artiklis 116, antakse liikmesriikide 
pädevate asutuste valduses olevate 
dokumentide osas vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivile 
2003/4/EÜ. Liikmesriigid tagavad sellise
süsteemi loomise, mille alusel võib iga 
asjaomane osapool esitada täitmist peatava 
toimega kaebuse otsuste suhtes, mis on vastu 
võetud seoses dokumentidele juurdepääsu 
andmisega. Kaebuse kohta tehakse otsus 30 
päeva jooksul.

Or. en

Justification

It needs to be clarified that Article 115 is only relevant for the "grey zone" information, the 
information which is not specifically listed in Article 116 (always non-confidential or always 
confidential). There needs to be a time limit for the decisions on appeals.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 350
Artikli 115 lõige 3

3. Juurdepääs käesoleva määrusega 
kooskõlas esitatud mittesalajasele teabele 
antakse liikmesriikide pädevate asutuste 
valduses olevate dokumentide osas vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 
2003/4/EÜ. Liikmesriigid tagavad süsteemi 
loomise, mille alusel võib iga asjaomane 
osapool esitada täitmist peatava toimega 
kaebuse otsuste suhtes, mis on vastu võetud 
seoses dokumentidele juurdepääsu 
andmisega.

3. Juurdepääs käesoleva määrusega 
kooskõlas esitatud mittesalajasele teabele 
antakse liikmesriikide pädevate asutuste 
valduses olevate dokumentide osas vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 
2003/4/EÜ.

Or. fr

Justification

Requests for information to the Member States should be dealt with under Directive 2003/4. 
The appeal procedure with suspensive effect which this article would introduce would open 
the door to large numbers of time-wasting proceedings and would constrain the scope of 
Directive 2003/4.

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

Muudatusettepanek 351
Artikli 115 lõige 4

4. Ajal, mil apellatsioon on arutamisel või 
selle esitamine on veel võimalik, hoiavad 
agentuur ja kõik liikmesriikide pädevad 
asutused kõnealuse teabe salajasena.

kustutatud

Or. fr

Justification

Requests for information to the Member States should be dealt with under Directive 2003/4. 
The appeal procedure with suspensive effect which this article would introduce would open 
the door to large numbers of time-wasting proceedings and would constrain the scope of 
Directive 2003/4.



PE 357.825v01-00 20/47 AM\565937ET.doc

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies ja Frédérique Ries

Muudatusettepanek 352
Artikkel 115 a (uus)

Artikkel 115a
Teabe edastamise kohustus toodetes 
sisalduvate ainete kohta
Tootmisahela järgmise etapi kasutajad, kes 
lisavad tootesse ainet või valmistist, mille 
kohta on nõutav ohutuskaart või mis vastab 
artikli 54 punktides a–f osutatud 
kriteeriumidele, samuti toote edasised 
käitlejad või edasitöötlejad edastavad 
ohutuskaardi toote või selle saaduse 
kõikidele saajatele, välja arvatud üksikutele 
tarbijatele.
Tootjad või importijad võimaldavad 
kõikidel üksikutel tarbijatel viimaste 
nõudmisel ja 15 tööpäeva jooksul saada 
tasuta üksikasjalikku ohutus- ja 
kasutusteavet nende poolt toodetud või 
imporditud tootes sisalduvate ainete kohta.

Or. en

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

Muudatusettepanek 353
Artikli 116 pealkiri

Konfidentsiaalsus Läbipaistvus ja konfidentsiaalsus

Or. en

Justification

The title should reflect the content of the article in a balanced way.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + Thomas Ulmer, 

Elisabeth Jeggle + Françoise Grossetête + Holger Krahmer ja Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 354
Artikli 116 lõike 1 esimene lõik

Konfidentsiaalseks ei loeta järgmist teavet: Konfidentsiaalseks ei loeta järgmist teavet, 
kui tootja või importija ei ole konkreetsel 
juhul osutanud teisiti:

Or. en

Justification

Provision should be made for the possibility of submitting exceptions to the non-
confidentiality rule on the basis of an analysis of individual cases and of the 
manufacturer's/importer's reasons. Methods of analysis constitute confidential information 
and are of no significance to the general public. This amendment is linked to the other 
amendments tabled to the articles contained in Title XI: Information (Marcello Vernola and 
others).  

Single exceptions from the rule of non-confidentiality should be possible. In these single cases 
it should be left to the manufacturer/importer to provide the reasons which justify confidential 
treatment for information according to Art. 116 (1) (Thomas Ulmer & others).

Individual exceptions to the non-confidentiality rule should be possible. (Françoise 
Grossetête)

1. In individual cases it must be left to the manufacturer/importer to put forward reasons 
justifying confidential treatment of information referred to in Article 116(1). 2. The trade 
name of the substance may constitute sensitive information vis-à-vis other market operators, 
as market links between manufacturers and customers could be ascertained. Such information 
is expressly considered as confidential pursuant to paragraph 2. 3. The disclosure of Dnel 
levels is not provided for under current law. The deriving of such values is costly and the 
information should not be accessible to competitors without careful consideration (Article 
115). 4. The information in the safety data sheet frequently includes data intended only for 
direct customers. Such data on use must, pursuant to Article 116(2), be considered as 
confidential. (Holger Krahmer and others)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 355
Artikli 116 lõike 1 punkt a

a) aine kaubanime(kaubanimesid); kustutatud
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Or. de

Justification

See justification to Article 116(1).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 356
Artikli 116 lõike 1 punkt b

b) IUPAC-i nomenklatuurile vastavat 
nimetust ainete puhul, mis on ohtlikud 
direktiivi 67/548/EMÜ tähenduses;

b) IUPACi nomenklatuurile vastavat 
nimetust ainete puhul, mis on ohtlikud 
direktiivi 67/548/EMÜ tähenduses, kui ei 
kohaldata käesoleva määruse Ia lisas 
kehtestatud erandsätteid ega direktiivi 
1999/45/EÜ artiklit 15;

Or. de

Justification

See justification to Article 116(1).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 357
Artikli 116 lõike 1 punkt c

c) kui see on kohaldatav, siis aine EINECS-i 
loetelu järgset nimetust;

c) kui see on kohaldatav, siis aine EINECSi
loetelu järgset nimetust, kui see on ohtlik 
aine direktiivi 67/548/EMÜ tähenduses, kui 
ei kohaldata käesoleva määruse Ia lisas 
kehtestatud erandsätteid ega direktiivi 
1999/45/EÜ artiklit 15;

Or. de

Justification

See justification to Article 116(1).
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 358
Artikli 116 lõike 1 punkt f

f) vastavalt I lisale kindlaks määratud mis 
tahes tuletatud mittetoimivat taset (DNEC) 
või arvutuslikku mittetoimivat sisaldust 
(PNEC);

kustutatud

Or. de

Justification

See justification to amendment above.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 359
Artikli 116 lõike 1 punkt i

i) ohutuskaardil sisalduvat teavet, välja 
arvatud ettevõtte nimi või lõike 2 
kohaldamisel salajaseks loetav teave;

kustutatud

Or. de

Justification

See justification to amendment above.

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

Muudatusettepanek 360
Artikli 116 lõike 1 punkt i

i) ohutuskaardil sisalduvat teavet, välja 
arvatud ettevõtte nimi või lõike 2 
kohaldamisel salajaseks loetav teave;

i) ohutuskaardil sisalduvat teavet, välja 
arvatud lõike 2 kohaldamisel salajaseks 
loetav teave;

Or. en
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Justification

This extends the list of non-confidential information so as to provide for comprehensive 
public access to information about chemicals that a person may be handling or using or
otherwise exposed to. We note that Directive 2003/4 does not allow Member States to refuse 
information which “relates to information on emissions into the environment” on the grounds 
of commercial confidentiality. The name of the registrant cannot be confidential under 
existing chemicals legislation (Directives 793/93 and 92/32) (Mary Honeyball, Karin Scheele, 
Dan Jørgensen and others).

This extends the list of non-confidential information in order to allow the general public 
access to information concerning a substance which an individual may have cause to handle 
or use or to which he or she may be exposed. Under Directive 2003/4 the Member States are 
not allowed to withhold information concerning 'information on emissions into the 
environment' for reasons of commercial confidentiality. Pursuant to the current rules on 
chemicals the name of the company/business may not be kept confidential. (Anne Ferreira 
and others)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 361
Artikli 116 lõike 1 punkt i

i) ohutuskaardil sisalduvat teavet, välja 
arvatud ettevõtte nimi või lõike 2 
kohaldamisel salajaseks loetav teave;

i) ohutuskaardil sisalduvat teavet, välja 
arvatud lõike 2 kohaldamisel salajaseks 
loetav teave;

Or. el

Justification

On the one hand, the registrant of the substance is protected and, on the other, a competitive 
environment is created so that users can make their own choices

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

Muudatusettepanek 362
Artikli 116 lõike 1 punkt j

j) vastavalt VII või VIII lisale nõutavaid 
analüüsimeetodeid, mis võimaldavad 
avastada keskkonda sattunud ohtlikke 
aineid, samuti kindlaks teha inimese 
vahetut kokkupuutumist nendega;

kustutatud
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Or. it

Justification

Provision should be made for exceptions to the non-confidentiality rule, on the basis of 
analysis of individual cases and the reasons advanced by the manufacturer/importer.
Analytical methods should be treated as confidential and do not concern the general public.
This amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled to the 
articles of Title XI, Information

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

Muudatusettepanek 363
Artikli 116 lõike 1 punkt k

k) asjaolu, et on teostatud katseid
selgroogsete loomadega.

k) selgroogsete loomadega tehtud katsed

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mary Honeyball + Karin Scheele + Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund, Riitta Myller + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer +Jonas Sjöstedt + 

Anne Ferreira ja Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 364
Artikli 116 lõike 1 punkt k a (uus)

ka) registreerija nimi;

Or. en

Justification

This extends the list of non-confidential information so as to provide for comprehensive 
public access to information about chemicals that a person may be handling or using or 
otherwise exposed to.  We note that Directive 2003/4 does not allow Member States to refuse 
information which “relates to information on emissions into the environment” on the grounds 
of commercial confidentiality. The name of the registrant cannot be confidential under 
existing chemicals legislation (Directives 793/93 and 92/32) (Mary Honeyball).

The list of information that is never confidential is too limited. There is no reason to keep 
names of registrants, information about tonnage or use categories confidential. This 
information is relevant for the protection of the environment, and should be disclosed in line 
with the Aarhus Convention. The name of the registrant is necessary to remove any barriers 
to data-sharing and enforcement, and to enable the public to see who is responsible for 
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producing or importing a particular chemical. It would seem contrary to the notion of a 
transparent, robust and non-corrupt system to withhold the name of a registrant (Carl 
Schlyter & others).

This basic information about risks needs to be directly made available to business and the 
general public. There are no convincing arguments about the need for confidentiality of the 
additional listed information.  Withholding an applicant’s name, for example, would be
contrary to the principle of transparency and a robust, non-corrupt system. A transparent 
system is vital to gain public confidence in the assessment of benefits and potential hazards of 
chemicals and control of their use where necessary (Jonas Sjöstedt).

This extends the list of non-confidential information in order to allow the general public 
access to information concerning a substance which an individual may have cause to handle 
or use or to which he or she may be exposed. Under Directive 2003/4 the Member States are 
not allowed to withhold information concerning 'information on emissions into the 
environment' for reasons of commercial confidentiality. Pursuant to the current rules on 
chemicals the name of the company/business may not be kept confidential. (Anne Ferreira 
and others)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mary Honeyball + Karin Scheele + Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund, Riitta Myller + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Jonas Sjöstedt + 

Anne Ferreira ja Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 365
Artikli 116 lõike 1 punkt k b (uus)

kb) aine keemiline struktuur (keemilised 
struktuurid);

Or. en

Justification

See justification to amendment above.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mary Honeyball + Karin Scheele + Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund, Riitta Myller + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Jonas Sjöstedt + 

Anne Ferreira ja Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 366
Artikli 116 lõike 1 punkt k c (uus)

kc) aine kogumaht ELi turul vastavalt 
mahuklassidele;
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Or. en

Justification

See justification to amendment above.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mary Honeyball + Karin Scheele + Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund, Riitta Myller + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Jonas Sjöstedt + 

Anne Ferreira ja Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 367
Artikli 116 lõike 1 punkt k d (uus)

kd) kasutuskategooriad;

Or. en

Justification

See justification to amendment above.

Muudatuseettepaneku esitaja(d): Karin Scheele + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller 
+ Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 368
Artikli 116 lõike 1 punkt k e (uus)

ke) valmististe koostisosade loetelu;

Or. en

Justification

See justification to amendment above.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mary Honeyball + Karin Scheele + Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund, Riitta Myller + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Anne Ferreira ja 

Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 369
Artikli 116 lõike 1 punkt k f (uus)

kf) kemikaaliohutuse aruanne;
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Or. en

Justification

See justification to amendment above.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mary Honeyball + Karin Scheele + Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund, Riitta Myller + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Anne Ferreira ja 

Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 370
Artikli 116 lõike 1 punkt k g (uus)

kg) aine tonnides väljendatud vahemik.

Or. en

Justification

See justification to amendment above.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karin Scheele + Dan Jørgensen, Åsa Westlund ja Riitta 
Myller

Muudatusettepanek 371
Artikli 116 lõike 2 esimene lõik

2. Järgmist teavet loetakse 
konfidentsiaalseks isegi juhul, kui pole 
esitatud avaldust vastavalt artikli 115 
lõikele 2:

2. Järgmist teavet loetakse 
konfidentsiaalseks:

Or. en

Justification

The list of ‘always confidential’ information should be limited as much as possible. A 
presumption of confidentiality of any environmentally-relevant information would not be in 
accordance with the Aarhus Convention, although we recognise that manufacturers/importers 
can request confidentiality “in order to protect a legitimate economic interest” (Aarhus 
Convention, Article 4(4)(d)), but taking into account the public interest in disclosure and 
taking into account whether the information relates to emissions into the environment.
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Muudatuseettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter, Caroline Lucas ja Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 372
Artikli 116 lõike 2 punkt a

a) üksikasju valmistise täieliku koostise 
kohta;

a) kvantitatiivseid üksikasju valmistise 
täieliku koostise kohta;

Or. en

Justification

Public information about the full composition of preparations is already status quo for 
cosmetics and for detergents. The confidentiality should therefore be limited to quantitative 
information, otherwise the status quo in related legislative acts risks to be undermined.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karin Scheele + Evangelia Tzampazi + Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund ja Riitta Myller

Muudatusettepanek 373
Artikli 116 lõike 2 punkt b

b) aine või valmistise täpset kasutust, 
otstarvet või rakendust;

kustutatud

Or. en

Justification

The list of ‘always confidential’ information should be limited as much as possible. A 
presumption of confidentiality of any environmentally-relevant information would not be in 
accordance with the Aarhus Convention, although we recognise that manufacturers/importers 
can request confidentiality “in order to protect a legitimate economic interest” (Aarhus 
Convention, Article 4(4)(d)), but taking into account the public interest in disclosure and 
taking into account whether the information relates to emissions into the environment.

The dissemination of information and the right of the public to know are extremely important.
Moreover, the dissemination of information will have beneficial effects for SMEs which 
constitute almost the whole of Greek industry. Even though the registration of small quanities 
will be delayed (margin of 11 years), due publication of data would be helpful.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Karin Scheele + Evangelia Tzampazi + Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund ja Riitta Myller

Muudatusettepanek 374
Artikli 116 lõike 2 punkt c

c) toodetud või turule viidud aine või 
valmistise täpset tonnaaži;

kustutatud

Or. en

Justification

The list of ‘always confidential’ information should be limited as much as possible. A 
presumption of confidentiality of any environmentally-relevant information would not be in 
accordance with the Aarhus Convention, although we recognise that manufacturers/importers 
can request confidentiality “in order to protect a legitimate economic interest” (Aarhus 
Convention, Article 4(4)(d)), but taking into account the public interest in disclosure and 
taking into account whether the information relates to emissions into the environment.

The dissemination of information and the right of the public to know are extremely important.
Moreover, the dissemination of information will have beneficial effects for SMEs which 
constitute almost the whole of Greek industry. Even though the registration of small quanities 
will be delayed (margin of 11 years), due publication of data would be helpful.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 375
Artikli 116 lõike 2 punkt d

d) sidemeid tootja või importija ja tema 
tootmisahela järgmise etapi kasutajate vahel.

d) sidemeid tootja või importija ja tema 
tootmisahela järgmise etapi kasutajate vahel
turustusahela mõlemas suunas ning kõiki 
selles tegutsejaid hõlmates.

Or. it

Justification

REACH does not, as it stands, provide for confidentiality among the various agents of the 
supply chain.



AM\565937ET.doc 31/47 PE 357.825v01-00

ET

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

Muudatusettepanek 376
Artikli 116 lõike 2 punkt d a (uus)

da) analüüsimeetodid, kui need on nõutud 
VII või VIII lisa kohaselt, mis võimaldavad 
tuvastada keskkonda heidetud ohtlikku 
ainet ning määrata kindlaks inimeste 
otsene kokkupuude sellega;

Or. it

Justification

Analytical methods should be treated as confidential and do not concern the general public.
This amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled to the 
articles of Title XI, Information

Muudatusettepaneku esitaja(d): Liam Aylward + Avril Doyle

Muudatusettepanek 377
Artikli 116 lõike 2 punkt d a (uus)

da) keemilise aine varasemate 
registreerijate konkreetsed andmed;

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja(d): Liam Aylward + Avril Doyle

Muudatusettepanek 378
Artikli 116 lõike 2 punkt d b (uus)

db) tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
poolt otse registreeritud kasutused.

Or. en

Justification

See justification to amendment above.

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

Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González + Françoise Grossetête + 
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Muudatusettepanek 379
Artikli 117 esimene lõik

Olenemata artiklitest 115 ja 116, võib 
agentuuri poolt käesoleva määruse alusel 
saadud teavet avalikustada mis tahes 
kolmanda riigi valitsusele või asutusele või 
rahvusvahelisele organisatsioonile vastavalt 
lepingule, mis on sõlmitud ühenduse ja 
asjaomase kolmanda riigi vahel vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 
(EÜ) nr 304/2003 või asutamislepingu artikli 
181a lõikele 3, eeldusel, et on täidetud 
mõlemad järgmised tingimused:

___________________
1 ELT L 63, 6.3.2003, lk 1.

Olenemata artiklitest 115 ja 116, võib 
agentuuri poolt käesoleva määruse alusel 
saadud teavet avalikustada mis tahes 
kolmanda riigi valitsusele või 
valitsusasutusele või rahvusvahelisele 
valitsusorganisatsioonile vastavalt lepingule, 
mis on sõlmitud ühenduse ja asjaomase 
kolmanda riigi vahel vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 
304/2003 või asutamislepingu artikli 181a 
lõikele 3, eeldusel, et on täidetud mõlemad 
järgmised tingimused:
_______________
1 ELT L 63, 6.3.2003, lk 1.

Or. it
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Justification

In order to prevent the fraudulent use of information, it should be clearly established that 
Article 117 (cooperation) only concerns national and international government bodies. This 
amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled to the articles of 
Title XI, Information (Vernola and others, Ulmer and others).

It needs to be established that cooperation applies only to national and/or international 
government bodies (Françoise Grossetête).

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

Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González + Françoise Grossetête + 
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Muudatusettepanek 380
Artikli 117 punkt a

a) lepingu eesmärgiks on koostöö käesoleva 
määrusega reguleeritud kemikaale 
käsitlevate õigusaktide rakendamise või 
haldamise osas;

a) lepingu eesmärgiks on valitsuste koostöö 
käesoleva määrusega reguleeritud kemikaale 
käsitlevate õigusaktide rakendamise või 
haldamise osas;

Or. it

Justification

See justification to amendment above.

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

Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle + Werner Langen

Muudatusettepanek 381
Artikkel 120

Liikmesriikide pädevad asutused teavitavad 
elanikkonda ainetega kaasnevatest riskidest, 
kui seda peetakse inimeste tervise või 
keskkonna kaitsmise seisukohast vajalikuks.

Liikmesriikide pädevad asutused teavitavad 
elanikkonda ainetega kaasnevatest riskidest 
agentuuri kehtestatud suuniste alusel, kui 
seda peetakse inimeste tervise või 
keskkonna kaitsmise seisukohast vajalikuks.

Or. it
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Justification

Information of the general public through the national competent authorities should not take 
place in an uncoordinated manner. With this in mind, the Agency should establish guidelines 
for the competent authorities  on how to inform, in which situations to inform and how to 
describe the protective measures to be taken (Marcello Vernola & others).

Firstly, information of the general public through the national competent authorities should 
not take place in an uncoordinated manner, allowing each single competent authority to 
inform in their own separate way. Secondly, there should be guidelines for the competent 
authorities on how to inform, in which situations to inform and how to describe the protective 
measures to be taken (Thomas Ulmer & others).

Guidelines should be drawn up, in order to ensure that the national authorities in the Member 
States inform the public in the same way. (Werner Langen) 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 382
Artikkel 120

Liikmesriikide pädevad asutused teavitavad 
elanikkonda ainetega kaasnevatest riskidest, 
kui seda peetakse inimeste tervise või 
keskkonna kaitsmise seisukohast vajalikuks.

Liikmesriikide pädevad asutused koostöös 
agentuuriga teavitavad elanikkonda 
ainetega kaasnevatest riskidest, kui seda 
peetakse inimeste tervise või keskkonna 
kaitsmise seisukohast vajalikuks.

Or. fr

Justification

Coordination needs to be improved in order to avoid confusion.

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

Muudatusettepanek 383
Artikkel 121

Pädevad asutused annavad lisaks agentuuri 
poolt artikli 73 lõike 2 punkti f alusel 
edastatavatele tegutsemisjuhistele 
käesolevast määrusest tulenevate kohustuste 
osas nõu tootjatele, importijatele, 

Pädevad asutused annavad lisaks agentuuri 
poolt artikli 73 lõike 2 punkti f alusel 
edastatavatele tegutsemisjuhistele 
käesolevast määrusest tulenevate kohustuste 
osas nõu tootjatele, importijatele, 
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tootmisahela järgmise etapi kasutajatele ja 
kõikidele teistele huvitatud pooltele.

tootmisahela järgmise etapi kasutajatele ja 
kõikidele teistele huvitatud pooltele. See 
hõlmab eelkõige, kuid mitte üksnes, 
soovitusi väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele selle kohta, kuidas käesolevast 
määrusest tulenevaid kohustusi täita.

Or. en

Justification

Specific measures to assist SMEs should be put in place. In particular SMEs may require 
special help so as to meet their obligations.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 384
Artikkel 122

Liikmesriigid kasutavad ametlikku 
kontrollisüsteemi ning muid asjaoludele 
vastavaid meetmeid.

Liikmesriigid kasutavad ametlikku 
kontrollisüsteemi ning muid asjaoludele 
vastavaid meetmeid. Agentuuril on õigus 
nõuda, et liikmesriigid teostaksid kontrolli 
ja muid tegevusi.

Or. de

Justification

Management of the REACH system relies on uniform implementation of the provisions 
throughout the common market. The Agency must therefore be in a position to require the 
Member States to carry out certain controls or activities.

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

Muudatusettepanek 385
Artikkel 122

Liikmesriigid kasutavad ametlikku 
kontrollisüsteemi ning muid asjaoludele 
vastavaid meetmeid.

Liikmesriigid kasutavad ametlikku 
kontrollisüsteemi ning muid asjaoludele 
vastavaid meetmeid.

Liikmesriigid volitavad agentuuri algatama 
kontrolli ja tegevusi ning agentuur 
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kehtestab suunised kontrollisüsteemi 
ühtlustamiseks ja tõhususeks.

Or. it

Justification

The management of the REACH system calls for the harmonised implementation of its 
provisions throughout the common market and on an effective system of controls. The Agency 
should therefore be in a position to call on the Member States to carry out controls or 
activities. This amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled 
to the articles of Title XIII, Enforcement.

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

Muudatusettepanek 386
Artikli 123 lõige 1

1.  Liikmesriigid näevad ette karistussätted, 
mida kohaldatakse käesoleva määruse sätete 
rikkumise korral, ning võtavad kõik 
vajalikud meetmed nende rakendamise 
tagamiseks. Ettenähtud karistused peavad 
olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Liikmesriigid edastavad 
kõnealused sätted komisjonile hiljemalt 
kaheksateistkümne kuu möödumisel alates 
käesoleva määruse jõustumisest ja 
teavitavad komisjoni viivitamatult kõikidest 
hilisematest neid mõjutavatest muudatustest.

1. Liikmesriigid näevad agentuuri 
koostatud suuniste kogumi alusel ette 
karistussätted, mida kohaldatakse käesoleva 
määruse sätete rikkumise korral, ning 
võtavad kõik vajalikud meetmed nende 
rakendamise tagamiseks. Ettenähtud 
karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad.
Liikmesriigid edastavad kõnealused sätted 
komisjonile ja agentuurile hiljemalt 
kaheksateistkümne kuu möödumisel alates 
käesoleva määruse jõustumisest ja 
teavitavad komisjoni viivitamatult kõikidest 
hilisematest neid mõjutavatest muudatustest.

Or. it

Justification

To leave the system of penalties to the Member States' discretion alone would lead to the 
existence of differing penalties within the Union. If the objectives of REACH are to be 
attained, there must be a harmonised system of penalties and harmonised implementation.
This amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled to the 
articles of Title XIII, Enforcement.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête + Werner Langen

Muudatusettepanek 387
Artikli 123 lõige 1

1. Liikmesriigid näevad ette karistussätted, 
mida kohaldatakse käesoleva määruse sätete 
rikkumise korral, ning võtavad kõik 
vajalikud meetmed nende rakendamise 
tagamiseks. Ettenähtud karistused peavad 
olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Liikmesriigid edastavad 
kõnealused sätted komisjonile hiljemalt 
kaheksateistkümne kuu möödumisel alates 
käesoleva määruse jõustumisest ja 
teavitavad komisjoni viivitamatult kõikidest 
hilisematest neid mõjutavatest muudatustest.

1. Liikmesriigid näevad agentuuri 
koostatud suuniste alusel ette karistussätted, 
mida kohaldatakse käesoleva määruse sätete 
rikkumise korral, ning võtavad kõik 
vajalikud meetmed nende rakendamise 
tagamiseks. Ettenähtud karistused peavad 
olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Liikmesriigid edastavad 
kõnealused sätted komisjonile hiljemalt 
kaheksateistkümne kuu möödumisel alates 
käesoleva määruse jõustumisest ja 
teavitavad komisjoni viivitamatult kõikidest 
hilisematest neid mõjutavatest muudatustest.

Or. fr

Justification

The administration of the REACH system requires harmonised implementation, and it follows 
that the penalties too should be harmonised (Françoise Grossetête).

If the system of penalties is left solely to the discretion of the Member States, this will result in 
a variety of different systems across the EU. The REACH objectives can only be achieved 
through a uniform system of penalties and uniform implementation of the provisions. (Werner 
Langen)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 388
Artikkel 125

Liikmesriigid ei tohi keelata, piirata või 
takistada käesoleva määruse 
kohaldamisalasse kuuluva oleva aine 
tootmist, importi, turuleviimist ega 
kasutamist puhasainena, valmistise või toote 
koostises, mis vastab käesolevale määrusele
ja, kui see on asjakohane, siis käesoleva 
määruse rakendamisel vastu võetud 
ühenduse seadustele.

Liikmesriigid ei tohi keelata, piirata või 
takistada käesoleva määruse 
kohaldamisalasse kuuluva oleva aine 
tootmist, importi, turuleviimist ega 
kasutamist puhasainena, valmistise või toote 
koostises käesolevas määruses osutatud 
alustel, ja kui see on asjakohane, siis 
käesoleva määruse rakendamisel vastu 
võetud ühenduse seadustele.
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Or. en

Justification

Since the scope of this Regulation is so broad - covering the production as well as the sale 
and import of products, a new wording is proposed to avoid problems in relation to other 
types of legislation such as workers' health.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karin Scheele

Muudatusettepanek 389
Artikli 125 lõige 1 a (uus)

1a. Lõige 1 ei mõjuta liikmesriikide õigust 
säilitada või kehtestada rangemad 
kaitsemeetmed kooskõlas töötajate kaitse 
alaste ühenduse õigusaktidega, kui aine 
kasutamise suhtes ei ole kooskõlas 
käesoleva määrusega tehtud 
kemikaaliohutuse hinnangut.

Or. de

Justification

Provisions adopted pursuant to Article 137 of the Treaty establishing the European 
Community should not prevent Member States from maintaining or introducing more 
stringent protective measures. This includes provisions on worker protection. If a chemical 
safety assessment has been carried out for a substance, it may be assumed that the protection 
of workers is adequately ensured. It is therefore proposed that in other cases the right of 
Member States to adopt more stringent measures should not be restricted.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek

Muudatusettepanek 390
Artikkel 128

Lisasid võib muuta artikli 130 lõikes 3 
sätestatud korras.

Lisasid võib muuta artikli 130 lõikes 3 
sätestatud korras.

Hiljemalt 18 kuu jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist lisatakse II lisa 
algusesse ja III lisa algusesse lõigud, milles 
sätestatakse ainete ja/või ainerühmade 
vabastamise objektiivsed kriteeriumid.
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Or. en

Justification

The current Annex II is based on "historical precedent". As such it is inconsistent and builds 
on unclear criteria, leading to absurdities where one of two similar substances is excluded 
while the other is not (i.e. sucrose and fructose). The Commission should be given a deadline 
within which it shall develop clear objective criteria for granting the exemptions contained in 
Annex II, so that a logical and comprehensive list of exempted substances can be developed.

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

Muudatusettepanek 391
Artikkel 128

Lisasid võib muuta artikli 130 lõikes 3 
sätestatud korras.

Lisasid võib muuta artikli 130 lõikes 3 
sätestatud korras.

Niipea, kui Euroopa Alternatiivsete 
Meetodite Tõestamise Keskuse (ECVAM) 
teaduslik nõustamiskomitee on leidnud, et 
alternatiivne katsemeetod on teaduslikult 
kehtiv ja valmis regulatiivseks 
aktsepteerimiseks, koostab ECVAM 
ettepaneku X lisa katsemeetodite ja V–VIII 
lisa teabenõuete muutmiseks ning edastab 
selle ettepaneku artikli 130 lõikes 1 
nimetatud komisjonile.

Or. en

Justification

Validated alternative test methods should be included in the Regulation without delay to 
prevent animal testing.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 392
Artikkel 131

Agentuuri suhtes kohaldatavad 
üleminekusätted

Ettevalmistused agentuuri asutamiseks

1. Pärast käesoleva määruse jõustumist 1. Komisjon võimaldab vajaliku toetuse 
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täidab agentuuri ülesandeid komisjon kuni 
nimetatud ülesannete üleminekuni 
agentuurile vastavalt lõikele 3.

agentuuri loomiseks.

Eelkõige võib komisjon agentuuri nimel 
nimetada ametisse personali ja sõlmida 
lepinguid, kasutades selleks viimase jaoks 
ette nähtud eelarvet.  See hõlmab ka 
tegevdirektori ülesandeid täitva isiku 
ametisse nimetamist kuni haldusnõukogu 
määrab tegevdirektori vastavalt artiklile 80.

Selleks võib komisjon seni, kuni 
tegevdirektor asub ametisse pärast tema 
määramist agentuuri haldusnõukogu poolt 
kooskõlas artikliga 80, agentuuri nimel ja 
viimase jaoks ettenähtud eelarvet kasutades

a) määrata ametisse töötajaid, sealhulgas 
isiku, kes täidab ajutiselt tegevdirektori 
kohustusi, ja
b) sõlmida muid lepinguid. 

Agentuuri tegevdirektor teatab 18 kuu 
jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest komisjonile, et agentuur on 
valmis täitma oma käesolevast määrusest 
tulenevaid kohustusi.

kustutatud

Komisjon annab kõnealused kohustused 
agentuurile üle kahe kuu jooksul alates 
lõikes 2 viidatud teate saamisest või 18 kuu 
jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest, olenevalt sellest, kumb 
kuupäev on varasem.

kustutatud

Or. en

Justification

A proper establishment and operation of the Agency is critical to the success of REACH. The 
Agency must be operationally independent from the Commission, and the Commission shall 
not fulfil such operational tasks set out in the Regulation on behalf of the Agency. If the 
Commission is not fulfilling the role of the Agency, there is no need for the Agency to notify 
the Commission that it is ready to take over the tasks from the Commission.  The Commission, 
however, should help to establish the Agency until its Management Board has appointed an 
Executive Director. This should include recruitment of staff and conclusion of necessary 
contracts for services, goods and buildings (linked to article 137).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karin Scheele

Muudatusettepanek 393
Artikli 133 lõige 1
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1. Kaheteistkümne aasta möödumisel alates
käesoleva määruse jõustumisest vaatab 
komisjon selle läbi, et täita kohustust viia 
läbi kemikaaliohutuse hindamine ja 
dokumenteerida seda kemikaaliohutuse 
aruandes ainete suhtes, mida selle 
kohustusega ei reguleerita, kuna nende 
suhtes ei kohaldata registreerimist või 
kohaldatakse registreerimist, ent neid 
toodetakse või imporditakse kogustes alla 
kümne tonni aastas. Läbivaatuse alusel 
võib komisjon vastavalt artikli 130 lõikes 3 
osutatud menetlusele kõnealust kohustust 
laiendada.

1. Kaheteistkümne aasta möödumisel alates 
käesoleva määruse jõustumisest vaatab 
komisjon selle läbi, et täita kohustust viia 
läbi kemikaaliohutuse hindamine ja 
dokumenteerida seda kemikaaliohutuse 
aruandes ainete suhtes, mida selle 
kohustusega ei reguleerita, kuna nende 
suhtes ei kohaldata registreerimist või 
kohaldatakse piiratud registreerimist 
vastavalt II jao 4. peatükile. Läbivaatuse 
alusel võib komisjon vastavalt artikli 130 
lõikes 3 osutatud menetlusele kõnealust 
kohustust laiendada.

Or. de

Justification

Should be seen in connection with the amendment to the first subparagraph of Article 13(1). It 
is also proposed that a review should be carried out regarding whether the obligation to 
produce a chemical safety assessment and a chemical safety report should be extended to 
include certain types of isolated intermediates.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 394
Artikli 133 lõige 1

1. Kaheteistkümne aasta möödumisel alates 
käesoleva määruse jõustumisest vaatab 
komisjon selle läbi, et täita kohustust viia 
läbi kemikaaliohutuse hindamine ja 
dokumenteerida seda kemikaaliohutuse 
aruandes ainete suhtes, mida selle 
kohustusega ei reguleerita, kuna nende 
suhtes ei kohaldata registreerimist või 
kohaldatakse registreerimist, ent neid
toodetakse või imporditakse kogustes alla 
kümne tonni aastas.  Läbivaatuse alusel võib 
komisjon vastavalt artikli 130 lõikes 3 
osutatud menetlusele kõnealust kohustust 
laiendada.

1. Kaheteistkümne aasta möödumisel alates 
käesoleva määruse jõustumisest vaatab 
komisjon selle läbi, et täita kohustust viia 
läbi kemikaaliohutuse hindamine ja 
dokumenteerida seda kemikaaliohutuse 
aruandes ainete suhtes, mida selle 
kohustusega ei reguleerita, kuna nende 
suhtes ei kohaldata registreerimist, või 
väheprobleemsete ainete suhtes, mille 
suhtes kohaldatakse registreerimist, ent
mida toodetakse või imporditakse kogustes 
alla kümne tonni aastas. Läbivaatuse alusel 
võib komisjon vastavalt artikli 130 lõikes 3 
osutatud menetlusele kõnealust kohustust 
laiendada.

Or. nl
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Justification

Volumes are replaced with the degree of concern.

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

Muudatusettepanek 395
Artikli 133 lõige 1

1. Kaheteistkümne aasta möödumisel alates 
käesoleva määruse jõustumisest vaatab 
komisjon selle läbi, et täita kohustust viia 
läbi kemikaaliohutuse hindamine ja 
dokumenteerida seda kemikaaliohutuse 
aruandes ainete suhtes, mida selle 
kohustusega ei reguleerita, kuna nende 
suhtes ei kohaldata registreerimist või 
kohaldatakse registreerimist, ent neid 
toodetakse või imporditakse kogustes alla 
kümne tonni aastas. Läbivaatuse alusel võib 
komisjon vastavalt artikli 130 lõikes 3 
osutatud menetlusele kõnealust kohustust 
laiendada.

1. Kuue aasta möödumisel alates käesoleva 
määruse jõustumisest vaatab komisjon selle 
läbi, et täita kohustust viia läbi 
kemikaaliohutuse hindamine ja 
dokumenteerida seda kemikaaliohutuse 
aruandes ainete suhtes, mida selle 
kohustusega ei reguleerita, kuna nende 
suhtes ei kohaldata registreerimist. 
Läbivaatuse alusel võib komisjon vastavalt 
artikli 130 lõikes 3 osutatud menetlusele 
kõnealust kohustust laiendada.

Or. en

Justification

The Regulation should be reviewed at the same time as the first Commission report on the 
functioning thereof is submitted.

The deletion is linked to the amendment on Article 13 by the same authors, which  makes 
chemical safety assessments compulsory for all substances subject to registration, and not 
just for those above 10 tonnes. If chemical safety assessments are compulsory for all 
substances subject to registration from, there is no need anymore to include such substances 
in a review clause.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 396
Artikli 133 lõike 2 sissejuhatav osa

2. Komisjon võib kohandada artikleid 14 ja 
37 vastavalt artikli 130 lõikes 3 osutatud 
menetlusele niipea, kui on kindlaks tehtud 

2. Komisjon peab kohandama artikleid 14 
ja 37 vastavalt artikli 130 lõikes 3 osutatud 
menetlusele niipea, kui on kindlaks tehtud 
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polümeeride registrisse kandmiseks valimise 
praktiline ja säästlik viis kindlate tehniliste 
ja kehtivate teaduslike kriteeriumite alusel 
ning pärast aruande avaldamist, mis käsitleb:

polümeeride registrisse kandmiseks valimise 
praktiline ja säästlik viis kindlate tehniliste 
ja kehtivate teaduslike kriteeriumite alusel, 
kuid mitte hiljem kui kuue aasta jooksul 
pärast käesoleva määruse jõustumist, ning 
pärast aruande avaldamist, mis käsitleb:

Or. en

Justification

During their lifecycle polymers enter the environment in many ways, while they and their 
degradation products may be harmful to human health or the environment. In order not to 
overburden the system, a 6-year period to elaborate an efficient strategy and to start is 
proposed.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 396a
Artikli 133 lõige 3

3. Artikli 114 lõikes 3 osutatud aruanne 
käesoleva määruse rakendamisel omandatud 
kogemuste kohta hõlmab nõuete 
läbivaatamist, mis käsitlevad ainete 
registreerimist, mida toodetakse või 
imporditakse ainult kogustes alates 1 
tonnist, ent alla 10 tonni aastas tootja või 
importija kohta.

3. Artikli 114 lõikes 3 osutatud aruanne 
käesoleva määruse rakendamisel omandatud 
kogemuste kohta hõlmab teabenõuete 
läbivaatamist.

Läbivaatamise alusel võib komisjon 
vastavalt artikli 130 lõikes 3 osutatud 
menetlusele muuta V lisas sätestatud 
teabenõudeid ainete kohta, mida toodetakse 
või imporditakse kogustes alates 1 tonnist 
kuni 10 tonnini aastas tootja või importija 
kohta, võttes arvesse uusimaid arenguid, 
näiteks seoses alternatiivse katsetamisega ja 
(kvantitatiivsete) struktuuri ja aktiivsuse 
seostega ((Q)SAR).

Läbivaatamise alusel võib komisjon 
vastavalt artikli 130 lõikes 3 osutatud 
menetlusele muuta V–VIII lisas sätestatud 
teabenõudeid, võtmaks arvesse uusimaid 
arenguid, eelkõige seoses alternatiivse 
katsetamisega ja (kvantitatiivsete) struktuuri 
ja aktiivsuse seostega ((Q)SAR).

Or. en

Justification

As opposed to the number of animal tests currently listed in Annexes VI to VIII, Annex V 
contains only one vertebrate animal test. Therefore a review of the information requirements 
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of all relevant Annexes with the purpose of taking into account the latest developments with 
regard to alternative testing and QSARs is considerably more relevant and should be 
included.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 397
Artikli 133 lõige 3

3. Artikli 114 lõikes 3 osutatud aruanne 
käesoleva määruse rakendamisel omandatud 
kogemuste kohta hõlmab nõuete 
läbivaatamist, mis käsitlevad ainete 
registreerimist, mida toodetakse või 
imporditakse ainult kogustes alates 1 tonnist, 
ent alla 10 tonni aastas tootja või importija 
kohta.

3. Artikli 114 lõikes 3 osutatud aruanne 
käesoleva määruse rakendamisel omandatud 
kogemuste kohta hõlmab nõuete 
läbivaatamist, mis käsitlevad 
väheprobleemsete ainete registreerimist, 
mida toodetakse või imporditakse ainult 
kogustes alates 1 tonnist, ent alla 10 tonni 
aastas tootja või importija kohta.

Läbivaatamise alusel võib komisjon 
vastavalt artikli 130 lõikes 3 osutatud 
menetlusele muuta V lisas sätestatud 
teabenõudeid ainete kohta, mida toodetakse 
või imporditakse kogustes alates 1 tonnist 
kuni 10 tonnini aastas tootja või importija 
kohta, võttes arvesse uusimaid arenguid, 
näiteks seoses alternatiivse katsetamisega ja 
(kvantitatiivsete) struktuuri ja aktiivsuse 
seostega ((Q)SAR).

Läbivaatamise alusel võib komisjon 
vastavalt artikli 130 lõikes 3 osutatud 
menetlusele muuta V lisas sätestatud 
teabenõudeid väheprobleemsete ainete 
kohta, mida toodetakse või imporditakse 
kogustes alates 1 tonnist kuni 10 tonnini 
aastas tootja või importija kohta, võttes 
arvesse uusimaid arenguid, näiteks seoses 
alternatiivse katsetamisega ja 
(kvantitatiivsete) struktuuri ja aktiivsuse 
seostega ((Q)SAR).

Or. nl

Justification

Volumes are replaced with the degree of concern.

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

Muudatusettepanek 398
Artikli 133 lõige 3 a (uus)

3a. Seitsme aasta möödudes käesoleva 
määruse jõustumisest vaatab komisjon läbi 
artikli 6 toimimise, võttes arvesse juhiste ja 
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teatamise ulatust ja rolli, et hõlmata 
direktiivi 67/548 kohaselt ohtlikuks 
liigitatud ained.

Or. en

Justification

The review after 7 years will provide the basis for assessing the information registered and 
notified into the REACH system. Drawing upon the knowledge base it will be taking the 
workable approach forward in estimating the need to extend the scope of Article 6 as well as 
identifying certain product categories where the use of authorised chemicals can be removed 
such as the RoHS Directive.

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

Muudatusettepanek 399
Artikkel 135

Direktiivi 1999/45/EÜ artikkel 14 jäetakse 
välja.

Direktiivi 1999/45/EÜ artikkel 14 jäetakse 
välja. Direktiivi 1999/45/EÜ muudetakse 
tagamaks, et tarbijaile antakse teave, mis 
on vajalik sobivate meetmete 
rakendamiseks ainete ja valmististe 
ohutuks kasutamiseks.

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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 400
Artikli 137 lõige 2

2. II ja XII jaotist kohaldatakse 60 päevast 
pärast käesoleva määruse jõustumist.

2. II, V, VI, VII ja X jaotist kohaldatakse 
alates 18 kuu möödumisest pärast
käesoleva määruse jõustumist. III jaotist 
kohaldatakse alates 12 kuu möödumisest 
pärast käesoleva määruse jõustumist.
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Or. en

Justification

This amendment is necessary to set up REACH. To allow the Agency to be properly 
established and ready to perform its operational tasks, the application of the Regulation will 
be generally divided into two stages: the Articles allowing the establishment of the Agency 
and provisions which do not involve the Agency will have to be applied first. Obligations 
which involve a functioning Agency can only be applied after the Agency is ready. For the 
establishment of the Agency, 18 months are foreseen. The changed date of application of 
some titles of the Regulation will require corresponding changes in other specific Articles of 
the proposal where they  refer to the entry into force of the Regulation. (Linked to article 131)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 401
Artikli 137 lõige 5

5. Artikleid 44, 45 ja 46 kohaldatakse 
päevast, mil täitub kaks aastat käesoleva 
määruse jõustumisest.

5. Artikleid 44, 45 ja 46 kohaldatakse 
päevast, mil täitub kolm aastat käesoleva 
määruse jõustumisest.

Or. en

Justification

See justification to amendment above.

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

Muudatusettepanek 402
Artikli 137 lõige 5 a (uus)

5a. REACHi kohaldatakse sulamite 
koosseisus olevatele metallidele alles pärast 
seda, kui on vastu võetud
a) sulamite liigitamise erimeetod direktiivi 
1999/45/EÜ alusel ja
b) sulamite liigitus ÜRO ülemaailmselt 
ühtse kemikaalide liigitus- ja 
märgistussüsteemi alusel.

Or. en
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Justification

Recital 10 of the Dangerous Preparations directive (1999/45/EC) states that the Commission 
will develop further guidance on alloys but no initiative or progress has been made so far.  To 
ensure future consistency it would seem sensible to exclude metals used in alloys until proper 
guidance is developed under the ongoing revision of the Dangerous Preparations Directive 
and the implementation of the GHS system in EU law.


