
AM\565939ET.doc PE 357.826v01-00
Freelance-tõlge

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

12.5.2005 PE 357.826v01-00

MUUDATUSETTEPANEKUD 1046–1160 – LISAD

Raporti projekt (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kemikaalide 
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Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja määrust (EÜ) nr 
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Ettepanek võtta vastu määrus (KOM(2003)0644 – C6-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 1046
I LISA osa 0 lõige 0.2

0.2. Kemikaaliohutuse hindamise käigus 
vaadeldakse kõiki määratletud kasutusi.
Hinnatakse aine kasutamist puhtal kujul 
(sealhulgas kõik peamised lisandid ja 
lisaained), valmistises või toodetes.
Hindamisel käsitletakse aine kõiki 
määratletud kasutustes defineeritud 
olelustsükli etappe. Kemikaaliohutuse 
hindamise aluseks on aine potentsiaalsete 
kahjulike mõjude võrdlemine mõjuga, mida 
antud aine teadaoleva või arvatava 
kokkupuute korral inimestele ja/või 
keskkonnale avaldab.

0.2 Kemikaaliohutuse hindamise käigus 
vaadeldakse kõiki määratletud kasutusi 
ühetonniste või suuremate koguste puhul 
aastas. Hinnatakse aine kasutamist puhtal 
kujul (sealhulgas kõik peamised lisandid ja 
lisaained), valmistises või toodetes.
Hindamisel käsitletakse aine kõiki 
määratletud kasutustes defineeritud 
olelustsükli etappe (sealhulgas 
jäätmeetappi, olenemata käesoleva 
määruse artikli 2 lõike 1 punktist d). 
Kemikaaliohutuse hindamise aluseks on aine 
potentsiaalsete kahjulike mõjude võrdlemine 
mõjuga, mida antud aine teadaoleva või 
arvatava kokkupuute korral inimestele ja/või 
keskkonnale avaldab.
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Or. en

Justification

See amendment on Article 2, paragraph 1 (e) and on Article 13.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 1047
I LISA osa 0 lõike 0.4 neljas lõik 

Kui tootja või importija vajab täiendavat 
teavet kemikaaliohutuse aruande 
koostamiseks, ning kui seda teavet on 
võimalik hankida üksnes lisades VII või VIII 
ettenähtud katsetega, kus kasutatakse 
selgroogseid loomi, koostab ta ettepaneku 
katsestrateegia kohta, selgitades selles 
täiendava teabe vajalikkust, ning märgib 
selle kemikaaliohutuse aruande vastavasse 
lahtrisse. Täiendavate katsete tulemusi 
oodates paneb ta kirja kemikaaliohutuse 
aruandes kasutatud riskijuhtimismeetmed.

Kui tootja või importija vajab täiendavat 
teavet kemikaaliohutuse aruande 
koostamiseks, ning kui seda teavet on 
võimalik hankida üksnes lisades VI, VII või 
VIII ettenähtud katsetega, kus kasutatakse 
selgroogseid loomi, koostab ta ettepaneku 
katsestrateegia kohta, selgitades selles 
täiendava teabe vajalikkust, ning märgib 
selle kemikaaliohutuse aruande vastavasse 
lahtrisse. Täiendavate katsete tulemusi 
oodates paneb ta kirja kemikaaliohutuse 
aruandes kasutatud riskijuhtimismeetmed.

Or. en

Justification

Linked to Amendments of Recital 47 and Article 11 (1). In order to prevent animal testing and 
save costs for industry, and as data from animal tests should only be provided if necessary for 
the safety assessment of a substance, testing proposals involving tests on vertebrate animals 
for provision of the information specified in Annex VI should also be submitted.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 1048
I LISA osa 0 lõike 0.5 teine lõik 

Kui tootja või importija järeldab etappide 1–
4 tulemuste põhjal, et aine või valmistis 
vastab direktiivide 67/548/EMÜ või 
1999/45/EÜ kohasele ohtlike ainete 
liigitusele või kui hindamine on näidanud, et 
tegemist on püsivate, bioakumuleeruvate ja 
mürgiste ainete või väga püsivate ja väga 
bioakumuleeruvate ainetega, hõlmab 
kemikaaliohutuse hindamine ka järgmisi 
etappe:

Kui tootja või importija järeldab etappide 1–
4 tulemuste põhjal, et aine või valmistis 
vastab direktiivide 67/548/EMÜ või 
1999/45/EÜ kohasele ohtlike ainete 
liigitusele või kui hindamine on näidanud, et 
tegemist on püsivate, bioakumuleeruvate ja 
mürgiste ainete või väga püsivate ja väga 
bioakumuleeruvate ainetega või on 
muretsemiseks muid mõistlikke põhjuseid, 
hõlmab kemikaaliohutuse hindamine ka 
järgmisi etappe:

Or. en

Justification

It is not reasonable to automatically eliminate exposure assessment and risk characterisation 
for substances which will not be classified or which are not PBT/vPvB, as proposed. This is 
not in line with the principles on risk assessment that are the basis for the REACH proposal. 
For example exposure to high volume substances that are used locally in larger quantities 
may lead to effects in the local environment even though the substance does not meet the 
requirements for environmental classification. According to one of the fundamental principles 
of toxicology it is the amount of exposure that determines whether there is an effect. It is not 
reasonable to ignore this.

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

Muudatusettepanek 1049
I LISA osa 1 lõige 1.0.2

1.0.2. Ohu hindamisel inimese tervisele 
käsitletakse järgmisi potentsiaalsete mõjude 
rühmi: 1) toksikokineetika, ainevahetus ja 
jaotumine, 2) ägedad mõjud (äge mürgisus, 
ärritus ja söövitus), 3) sensibiliseerimine, 4) 
kordusannuse mürgisus ja 5) CMRmõjud 
(kantserogeensus, mutageensus ja 
paljunemisvõimet kahjustav mürgisus).
Käsitluse aluseks on kogu kättesaadav teave, 
muid mõjusid käsitletakse vajaduse korral.

1.0.2. Ohu hindamisel inimese tervisele 
käsitletakse järgmisi potentsiaalsete mõjude 
rühmi: 1) toksikokineetika, ainevahetus ja 
jaotumine, 2) ägedad mõjud (äge mürgisus, 
ärritus ja söövitus), 3) sensibiliseerimine, 4) 
kordusannuse mürgisus ja 5) CMR-mõjud 
(kantserogeensus, mutageensus ja 
paljunemisvõimet kahjustav mürgisus), 
kasutades selleks agentuuri poolt heaks 
kiidetud teste ja (Q)SARi mudeleid.



PE 357.826v01-00
4/1 AM\565939ET.doc

Freelance-tõlge

ET

Käsitluse aluseks on kogu kättesaadav teave, 
muid mõjusid käsitletakse vajaduse korral.

Or. es

Justification

The use by small- and medium-size enterprises of the approved tests and models will 
contribute to greater legal certainty and make for a prior selection procedure that eliminates 
possible irregularities.

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

Muudatusettepanek 1050
I LISA osa 1 lõige 1.4.1

1.4.1. 1.–3. etapi tulemuste põhjal 
määratakse kindlaks aine tuletatud 
mittetoimiva tase/tasemed, mis 
peegeldab/peegeldavad tõenäolist/tõenäolisi 
manustamisviisi/manustamisviise, 
kokkupuute kestust ja sagedust. Kui 
kokkupuutestsenaarium/ 
kokkupuutestsenaariumid seda 
võimaldab/võimaldavad, piisab ühest 
tuletatud mittetoimivast tasemest.
Kättesaadavaid andmeid ja 
kemikaaliohutuse aruande 5. punkti arvesse 
võttes võib aga osutuda vajalikuks kõikide 
asjakohaste inimrühmade (näiteks töölised, 
tarbijad ja nimetatud ainetega keskkonna 
kaudu kaudselt kokku puutuda võivad 
isikud) ja isegi teatavate alarühmade
(näiteks lapsed, rasedad) ning 
kokkupuuteviiside tuletatud mittetoimivate 
tasemete tuletamine. Selle kohta tuleb 
esitada täielik põhjendus, täpsustades lisaks 
muule kasutatud andmete valikut, 
kokkupuuteviise (suu või naha kaudu, 
sissehingamise teel) ning kokkupuute kestust 
ja sagedust, mille puhul tuletatud 
mittetoimiv tase kehtib. Kui 
kokkupuuteviise on tõenäoliselt rohkem kui 
üks, määratakse tuletatud mittetoimiv tase 
iga kokkupuuteviisi kohta eraldi ning ka 
kõikide kokkupuuteviiside kohta ühiselt. Kui 
tuletatud mittetoimiv tase on kindlaks 

1.4.1. 1.–3. etapi tulemuste põhjal 
määratakse kindlaks aine tuletatud 
mittetoimiva tase/tasemed, mis 
peegeldab/peegeldavad tõenäolist/tõenäolisi 
manustamisviisi/manustamisviise, 
kokkupuute kestust ja sagedust. Kui 
kokkupuutestsenaarium/ 
kokkupuutestsenaariumid seda 
võimaldab/võimaldavad, piisab ühest 
tuletatud mittetoimivast tasemest.
Kättesaadavaid andmeid ja 
kemikaaliohutuse aruande 5. punkti arvesse 
võttes võib aga osutuda vajalikuks kõikide 
asjakohaste inimrühmade (näiteks töölised, 
tarbijad ja nimetatud ainetega keskkonna 
kaudu kaudselt kokku puutuda võivad 
isikud) ja ohualti elanikkonna ning 
kokkupuuteviiside tuletatud mittetoimivate 
tasemete tuletamine. Selle kohta tuleb 
esitada täielik põhjendus, täpsustades lisaks 
muule kasutatud andmete valikut, 
kokkupuuteviise (suu või naha kaudu, 
sissehingamise teel) ning kokkupuute kestust 
ja sagedust, mille puhul tuletatud 
mittetoimiv tase kehtib. Kui 
kokkupuuteviise on tõenäoliselt rohkem kui 
üks, määratakse tuletatud mittetoimiv tase 
iga kokkupuuteviisi kohta eraldi ning ka 
kõikide kokkupuuteviiside kohta ühiselt. Kui 
tuletatud mittetoimiv tase on kindlaks 
määratud, tuleb lisaks muule arvestada 



AM\565939ET.doc 5/1 PE 357.826v01-00

Freelance-tõlge

ET

määratud, tuleb lisaks muule arvestada 
järgmisi tegureid:

järgmisi tegureid:

i) määramatus, mida lisaks muudele 
teguritele põhjustavad ka katseandmete 
varieeruvus ning liigisisesed ja 
liikidevahelised erinevused;

i) määramatus, mida lisaks muudele 
teguritele põhjustavad ka katseandmete 
varieeruvus ning liigisisesed ja 
liikidevahelised erinevused;

ii) mõju laad ja raskusaste; ii) mõju laad ja raskusaste;
iii) inimrühm, kellele kokkupuudet 
puudutavat kvantitatiivset ja/või 
kvalitatiivset teavet kohaldatakse.

iii) inimrühm, kellele kokkupuudet 
puudutavat kvantitatiivset ja/või 
kvalitatiivset teavet kohaldatakse.

iii a) ohualti elanikkonna konkreetne 
vastuvõtlikkus;
iiii b) mis tahes viide ebastandardsetele 
mõjudele, eelkõige kui toimeviis jääb 
teadmata või on kirjeldatud puudulikult;
iii c) võimalik samaaegne kokkupuude 
teiste kemikaalidega;

Or. en

Justification

The European Parliament considered that ‘protecting the health of children against 
environment-related diseases is an essential investment with a view to ensuring adequate 
human and economic development’ (Paulsen Report on European Environment and Health 
Strategy) and asked for specific restrictions on chemicals for high-risk sections of the 
population (Ries report on European Environment and Health Action Plan) . REACH should 
always consider vulnerable populations. (Schlyter and others)

On the 23rd February 2005, the European Parliament adopted a resolution on the European 
Environment and Health Action Plan 2004-2010 (A6-0008/2005 ) in which it called ‘on the 
Commission to ensure that all risk assessments that will be undertaken should specifically 
address the risks for foetuses, infants and children, where there is potential exposure of these 
particularly vulnerable groups. (Frédérique Ries and others)

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

Muudatusettepanek 1051
I LISA osa 1 lõike 1.4.1 punkt iii a, b, c, d (uued)

iii a) vastuvõtliku elanikkonna konkreetne 
vastuvõtlikkus;
iii b) mis tahes viide ebastandardsetele 
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mõjudele, eelkõige kui toimeviis jääb 
teadmata või on kirjeldatud puudulikult;
iii c) võimalik samaaegne kokkupuude 
teiste kemikaalidega;
iii d) andmete kvaliteedi ja andmebaasi 
üldise usaldusväärsusega seotud ebaselgus;

Or. en

Justification

The European Parliament has pointed out that current risk assessment methodologies do not 
specifically consider foetuses, infants and children and the wide range of exposure patterns 
that exist within this population´ under the REACH proposal (Report on European 
Environment and Health Strategy A5-0193/2004 Marit Paulsen).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 1052
I LISA osa 4 lõige 4.2 (2. etapp)

Kui aine vastab kriteeriumitele, viiakse läbi 
heitkoguste kirjeldamine, mis koosneb 
punktis 5 kirjeldatud kokkupuute hindamise 
asjakohastest etappidest. Eeskätt sisaldab see 
hinnangut kõikide tootja või importija 
tegevuste või määratletud kasutuste kestel 
erinevatesse keskkonnakomponentidesse 
sattunud ainekoguste kohta, kõiki 
määratletud kasutusi ning inimese ja 
keskkonna ainega kokkupuute tõenäoliste 
viiside kindlakstegemist.

Kui aine vastab kriteeriumitele, viiakse läbi 
heitkoguste kirjeldamine, mis koosneb 
punktis 5 kirjeldatud kokkupuute hindamise 
asjakohastest etappidest. Eeskätt sisaldab see 
hinnangut kõikide tootja või importija 
tegevuste või määratletud kasutuste kestel 
erinevatesse keskkonnakomponentidesse 
sattunud ainekoguste kohta, kõiki 
määratletud kasutusi ühetonniste või 
suuremate koguste puhul aastas ning 
inimese ja keskkonna ainega kokkupuute 
tõenäoliste viiside kindlakstegemist.

Or. en

Justification

See amendment on Article 13.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 1053
I LISA osa 5 lõike 5.1.1 lõik 1
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5.1.1. Kokkupuutestsenaariumid töötatakse 
välja ühenduses valmistamise, tootja ja 
importija omakasutuse, samuti kõikide 
määratletud kasutuste jaoks.

5.1.1. Kokkupuutestsenaariumid töötatakse 
välja ühenduses valmistamise, tootja ja 
importija omakasutuse, samuti kõikide 
määratletud kasutuste jaoks ühetonniste või 
suuremate koguste puhul aastas.

Or. en

Justification

See amendment to Article 13.

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

Muudatusettepanek 1054
I LISA osa 5 lõige 5.1.1

5.1.1 Kokkupuutestsenaariumid töötatakse 
välja ühenduses valmistamise, tootja ja 
importija omakasutuse, samuti kõikide 
määratletud kasutuste jaoks.
Kokkupuutestsenaarium on tingimuste 
võrgustik, mis kirjeldab aine valmistamist 
või kasutamist selle olelustsükli vältel ning 
seda, kuidas tootjad ja importijad 
kontrollivad või soovitavad tootmisahela 
järgmise etapi kasutajatel kontrollida aine 
kokkupuuteid inimese ja keskkonnaga.
Kokkupuutestsenaariumid võivad vastavalt 
vajadusele olla väga ulatuslikud või 
konkreetsed. Kokkupuutestsenaarium 
esitatakse kemikaaliohutuse aruande 
vastavas punktis ning selle kokkuvõte 
esitatakse ohutuskaardi lisas pealkirja all, 
mis asjakohast kasutust üldiselt kirjeldab.
Eeskätt sisaldab kokkupuutestsenaarium 
vastavalt vajadusele järgmisi kirjeldusi:

5.1.1 Kokkupuutestsenaariumid töötatakse 
välja ühenduses valmistamise, tootja ja 
importija omakasutuse, samuti kõikide 
artikli 3 lõikes 25 määratletud kasutuste 
jaoks. Kokkupuutestsenaarium on tingimuste 
võrgustik, mis kirjeldab aine valmistamist 
või kasutamist selle olelustsükli vältel ning 
seda, kuidas tootjad ja importijad 
kontrollivad või soovitavad tootmisahela 
järgmise etapi kasutajatel kontrollida aine 
kokkupuuteid inimese ja keskkonnaga.
Kokkupuutestsenaariumid võivad olla 
rühmitatud vastavalt artikli 3 lõike 30 
määratlusele ja võivad vastavalt vajadusele 
olla väga ulatuslikud või konkreetsed.
Kokkupuutestsenaarium esitatakse 
kemikaaliohutuse aruande vastavas punktis 
ning selle kokkuvõte esitatakse ohutuskaardi 
lisas pealkirja all, mis asjakohast kasutust 
üldiselt kirjeldab. Eeskätt sisaldab 
kokkupuutestsenaarium vastavalt vajadusele 
järgmisi kirjeldusi:

Or. de

Justification

The use and exposure categories are structured in such a way as to make it possible to 
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describe all types of identified uses by means of a combination of the relevant elements. They 
combine specific exposure situations and describe all the conditions which determine 
exposure.

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

Muudatusettepanek 1055
I LISA osa 5 lõige 5.2.6. (uus)

Kokkupuute tasemete kehtivat hinnangut 
on võimalik lihtsustada spetsiaalsete IT-
vahendite abil, sealhulgas 
valdkonnaspetsiifiliste IT-vahendite abil, 
kui need on kättesaadavad.

Or. de

Justification

To help SMEs to comply with their obligations, specific and specialised IT tools to assess 
exposure exist or can be developed.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 1056
I LISA osa 6 lõike 6.5 lõik 2 

Püsivate, bioakumuleeruvate ja mürgiste 
ainete ning väga püsivate ja väga 
bioakumuleeruvate ainete kriteeriumitele 
vastavate ainete puhul rakendab tootja või 
importija oma tegevuskohas ja soovitab 
tootmisahela järgmise etapi kasutajatele 
punkti 5 2. etapis saadud teavet inimeste ja 
keskkonna kokkupuuteid minimaliseerivate
riskijuhtimismeetmete kohta.

Künniseta CMR-ainete ning püsivate, 
bioakumuleeruvate ja mürgiste ainete ning 
väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate 
ainete kriteeriumitele vastavate ainete puhul 
rakendab tootja või importija oma 
tegevuskohas ja soovitab tootmisahela 
järgmise etapi kasutajatele punkti 5 2. etapis 
saadud teavet inimeste ja keskkonna 
kokkupuuteid minimeerivate
riskijuhtimismeetmete kohta.

Or. en

Justification

In Annex I, 6.4 ”adequate control” for an exposure scenario is defined. For substances 
without a threshold value or a Derived No-Effect Levels a qualitative assessment shall be 
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made of the likelihood of an effect in the given exposure scenario. For PBT and vPvB 
substances the information about riskreducing measures that has been obtained in the 
exposure assessment shall be used to minimise exposure for human health and the 
environment.

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

Muudatusettepanek 1057
I LISA osa 7 tabeli OSA A, -1 (uus)

-1uus) Hõlmatud kasutuse ja 
kokkupuutekategooriate kirjeldus. 

Or. de

Justification

Use and exposure categories are the main instrument for a structured transfer of information 
on risk management measures, exposure target values (e.g. DNEL, PNEC) and conditions of 
use at the various stages of the economic process. They assist economic operators and the 
drawing up of a safety data sheet for the first downstream user.

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

Muudatusettepanek 1058
I a LISA osa 1 lõike 1.2 lõik 1

Esitada aine või valmistise teadaolevad 
kasutused. Kui võimalikke kasutusi on 
palju, loetleda vaid kõige olulisemad või 
tavalisemad. Lisaks sellele tuleks 
kokkuvõtlikult kirjeldada, mis otstarbel ainet 
tegelikult kasutatakse, nt kas tegemist on 
põlemist takistava ainega, antioksüdandiga 
vms.

Esitada aine või valmistise teadaolevad 
kasutused. (välja jäetud) Lisaks sellele 
tuleks kokkuvõtlikult kirjeldada, mis 
otstarbel ainet tegelikult kasutatakse, nt kas 
tegemist on põlemist takistava ainega, 
antioksüdandiga vms.

Or. it

Justification

This amendment aims to avoid uncommon uses being excluded, and therefore pointless 
additional registrations.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi, Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 1059
I a LISA osa 3 lõige 3.3a (uus)

3.3 a Valmististe puhul, mis ei vasta 
punktide 3.2 ja 3.3 nõuetele ja mille puhul 
kasutatud ainete arvutuslik mittetoimiv 
kontsentratsioon (PNEC) on alla 500 
µg/liiter, edastatakse kogus, 
biolagundamine (kõrvaldatavus) ja 
logPOW tootmisahela järgmise etapi 
kasutajatele vastavalt artiklite 34 ja 35 
nõuetele. 

Or. en

Justification

A substance may be critical during the use, if the downstream user has a “weak” pre-flooder 
and the PNEC of the substance is lower than 500 µg/l. These are relevant properties of the 
substances that are necessary to be communicated to downstream users if they have to 
perform an exposure assessment and a chemical safety report in accordance with articles 34 
and 35.

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

Muudatusettepanek 1060
I a a LISA (uus)
I aa lisa (uus)

Kasutus- ja kokkupuutekategooriad 

Aine registreerimisel vastavalt artiklile 9 või selle eelregistreerimisel vastavalt artiklile 26 
esitavad aine tootjad või importijad lisaks aine kasutamise andmetele vastavalt selle 
kasutusotstarbele järgmise teabe:

1. Andmed kasutuskategooriate kohta:

1.1 Tööstuslik järgmistel tingimustel: 
kõrge pädevusstandard
kõrge järelevalvestandard
kõrge tehniliste meetmete standard

1.2 Ametialane järgmistel tingimustel: 
mitmesugused pädevusstandardid 
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madal järelevalvestandard
madal tehniliste meetmete standard

1.3 Kasutamine tarbijate poolt / erakasutus järgmistel tingimustel: 
madal pädevusstandard
järelevalve puudub
tehnilised või isikukaitsemeetmed puuduvad 
tundlikumad rühmad, nt lapsed ja vanemaealised

2. Andmed kokkupuutekategooriate kohta:
kokkupuute liigitamine vastavalt

2.1 asjaomastele kokkupuuteviisidele inimeste puhul:
2.1.1. suu kaudu,
2.1.2 sissehingamise teel,
2.1.3 naha kaudu,

2.2 keskkonda heitmise viisidele:
2.2.1 õhu kaudu,
2.2.2 vee kaudu,
2.2.3 pinnase kaudu,
2.2.4 elustiku kaudu

2.3 kokkupuute kestusele ja sagedusele:
2.3.1 ühekordne,
2.3.2 lühike,
2.3.3 korduv,
2.3.4 pikaajaline.

3. Registreerimiseks või eelregistreerimiseks saadakse kasutus- ja kokkupuutekategooriad 
punktis 2 osutatud andmete kombineeritud kasutamisel. Agentuur võib täpsustada vormi 
vastavalt artiklile 108. 

Or. de

Justification

A matrix of use and exposure categories using the format prescribed pursuant to Article 108 
will provide the downstream user with combined information about exposure categories, limit 
values and exemplary protective measures to enable the limit value concerned to be complied 
with. Thus, by comparing his specific use with the UEC, the user of a substance can 
ascertain: 

- whether his use corresponds to one or more UECs,
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- whether he needs to modify the exposure assessment,
- whether he must take measures, and what.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 1061
I b LISA

I b LISA 
VALMISTISTE KEEMILISE OHUTUSE 

HINDAMISED

Käesolev LISA on välja jäetud.

Or. en

Justification

Annex 1b on chemical safety assessments for preparations should be deleted. The reasons are 
that the scientific base is still too weak and the practical application of the proposed 
provisions will prove extremely difficult. A chemical safety report for a single substance is a 
much more straightforward task to complete. Preparations are a mixture of substances and 
the methodology proposed here is not reliable enough. The effect of a deletion will be that 
conventional methods will be used.

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

Muudatusettepanek 1062
I b LISA

Valmistise keemilise ohutuse hindamine 
viiakse läbi vastavalt I lisale, tehes 
järgmised muudatused:

Valmistise keemilise ohutuse hindamine, 
välja arvatud juhul, kui ained on vastavalt 
artikli 13 lõikele 2 välja jäetud, viiakse läbi 
vastavalt I lisale, tehes järgmised 
muudatused:

Or. de

Justification

For safety assessments of preparations, the only relevant data is that concerning substances 
which exceed certain minimum concentrations. Pursuant to Article 13(2), a chemical safety 
assessment need not be performed for a substance which is present in a preparation if the 
concentration of the substance in the preparation is less than the values shown in 
subparagraphs (a) to (e). In the interests of greater clarity, corresponding provisions should 
be inserted in Annex Ib, 'Chemical safety assessments for preparations', as the formulations in 
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Annex Ib, e.g. 'each substance in the preparation' or 'all substances in the preparation', are 
misleading.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 1063
I b a LISA (uus)

I b a LISA (uus)
Ohutu kasutamise juhised:

Kui ohutuskaart pole nõutav, on nõutav järgmine teave:

1. esmaabivõtted (ohutuskaardi lahter 4)

2. tuletõrjemeetmed (ohutuskaardi lahter 5)

3. juhuslikul keskkonda sattumisel võetavad meetmed (ohutuskaardi lahter 6)

4. käitlemine ja hoiustamine (ohutuskaardi lahter 7)

5. veonõuded (ohutuskaardi lahter 14)

6. kokkupuute vältimine / isikukaitsevahendid (ohutuskaardi lahter 8)

7. püsivus ja reaktsioonivõime (ohutuskaardi lahter 10)

8. kõrvaldamisjuhised 

8.1 kõrvaldamisjuhised (ohutuskaardi lahter 13)

8.2 ringlussevõtuteave ja tööstuslikud kõrvaldamismeetodid

8.3 ringlussevõtuteave ja kõrvaldamismeetodid üldsuse jaoks

Or. en

Justification

This information is not new compared to the Commission proposal. It contains the old point 5 
of Annex IV of the Commission proposal which is moved to this new Annex Ib a (new), as it 
contains information on risk management for substances which are not classified as 
dangerous, by following the structure of the safety data sheet Annex Ia. (amendment linked to 
Annex I)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mojca Drčar Murko

Muudatusettepanek 1064
I b a LISA (uus)
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I b a LISA (uus)
Alla 10-tonnistes kogustes registreeritud ainete kriteeriumid, mille kohta võib olla lisateavet 

vaja

Kaks või enam järgmist kriteeriumi:

a) ained, mille kohta pole inimtervise või keskkonna mõjutusobjekti teavet esitatud;

b) ained, mille (Q)SARid või muud tõendid näitavad, et need vastavad tõenäoliselt 
kantserogeensuse, mutageensuse või paljunemisvõimet kahjustava mürgisuse 
kriteeriumidele, kategooria 1 või 2, või vastavad XII lisa kriteeriumidele ning mille puhul 
pole asjaomane teave kättesaadav;

c) dispergeeruva või difuusse kasutusega ained, mille puhul kokkupuudet pole võimalik 
usaldusväärselt hinnata, eelkõige juhul, kui sellised ained sisalduvad tarbekaupades;

d) ained, mille on registreerinud vähemalt 20 registreerijat; tingimusel, et need 
registreerijad ei ole näidanud, et kokkupuude pole ulatuslik või (Q)SARid või muud tõendid 
ei ole viidanud potentsiaalsele ohule;

e) ained, mida on loetud selliste muude ainete asendajaks, mille puhul on nõutav luba või 
kehtivad piirangud, välja arvatud juhul, kui (Q)SARid või muud tõendid ei ole viidanud 
potentsiaalsele ohule;

f) ained, mille puhul jõustamis- ja seiretoimingutes liikmesriikides on tuvastatud 
potentsiaalse ohu kahtlus inimeste tervisele ja keskkonnale. 

Or. en

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

Muudatusettepanek 1065
I b a LISA (uus)
I b a LISA (uus)

a) Ehitustooted nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ, mida on muudetud direktiiviga 
93/68/EMÜ, kohaldamisalas;

b) inimestel ja loomadel kasutatavad ravimid nõukogu määruse (EMÜ) nr 2309/93, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/82/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2001/83/EÜ kohaldamisalas;

c) toiduained Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 178/2002/EÜ kohaldamisalas, 
sealhulgas lisaained nõukogu direktiivi 89/107/EMÜ ning lõhna- ja maitseained/lõhna- ja 
maitseühendid nõukogu direktiivi 88/388/EÜ ja komisjoni otsuse 1999/217/EÜ 
kohaldamisalas 

d) söödad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 178/2002/EÜ kohaldamisalas, 
sealhulgas söödalisandid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 1831/2003 (millega 
asendatakse nõukogu direktiiv 70/524/EMÜ) kohaldamisalas;
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e) loomasöödamaterjal nõukogu direktiivi 82/471/EMÜ kohaldamisalas;

f) meditsiiniseadmed;

g) toiduga kokku puutuvad materjalid toiduga kokku puutuvate materjalide ja esemete 
määruse 1935/2004 (mis asendab nõukogu direktiivi 89/109/EMÜ) kohaldamisalas;

h) taimekaitsevahendid nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ kohaldamisalas;

i) biotsiidid nõukogu direktiivi 98/8/EÜ kohaldamisalas;

j) elektri- ja elektroonikaseadmed direktiivi 2002/95/EÜ (teatavate ohtlike ainete 
kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes) kohaldamisalas; 

k) patareid ja akud direktiivi 91/157/EMÜ (teatavaid ohtlikke aineid sisaldavate patareide 
ja akude kohta) kohaldamisalas.

Or. en

Justification

Annex I b (new) groups all the references to Community legislation that cover aspects that 
should not be duplicated in REACH.

This amendment is related to the amendment to art. 2, paragraph 1, point (ea new)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christofer Fjellner

Muudatusettepanek 1066
II LISA lõiked -1 ja -2 (uus)
II LISA lõiked -1 ja -2 (uus)

-1. Määratlus

Käesolev lisa sisaldab aineid, mis on registreerimisest vabastatud. Lisa hõlmab looduslikult 
esinevaid aineid ja peamiselt nendest koosnevaid ühendeid, mille puhul on olemas 
pikaajaline kogemus, mis viitab selgelt ohu puudumisele või väga väikesele tervisehäirete 
või negatiivsete keskkonnamõjude põhjustamise ohule.

-2. Läbivaatamine

i) Eelregistreerimise ajal lisab agentuur määratluse alla kuuluvad ained.

ii) Pärast hindamist lisab agentuur ained, mis tema hinnangul ei ole ohtlikud või mille 
puhul tervisehäirete või negatiivsete keskkonnamõjude oht on väike.

Or. sv

Justification

There is currently no definition for the substances listed in Annex II, e.g. water and ascorbic 
acid. Adding a definition clarifies the text and also makes revision possible. 
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Although we add substances to Annex II during the legislative process, we are convinced that 
it will not be exhaustive. We would therefore like a revision at an early stage but also on a 
rolling basis during the process as we acquire more knowledge. Without our amendments, 
several substances will have to be registered for a considerably long time in the future despite 
the fact that the Agency knows that those substances do not constitute a risk.

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

Schoepges, Philippe Busquin + Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Norbert Glante

Muudatusettepanek 1067
II LISA uued sisestused

EINECSi nr Keemiline nimetus/rühm CASi 
nr

EINECSi nr Keemiline nimetus/rühm CASi 
nr
231-096-4 Raud 7439-89-6

Or. xm

Justification

Steel, by far the main use of iron, has been produced for 150 years with no evidence that iron 
presents risks to human health or the environment.
Because iron is a high tonnage material, it will be potentially subject to considerable testing 
under REACH. Such testing iron would entail the use of a large number of laboratory 
animals. (Oomen-Ruijten and others)

Iron has been used for thousands of years - in the last 150 years chiefly as the main 
component of steel - with no indication that it represents a risk to human health or the 
environment. 
Because iron is produced in large tonnages, the present volume thresholds concept would 
make it subject to highly involved testing under REACH, resulting in extensive animal testing. 
The cost of testing and of registering iron would far outstrip the potential benefit. 
(Chatzimarkakis and others)

Iron should be placed on the list of substances exempted under Article 4(2)(a) from the 
registration requirement. Iron is a substance which has been known and used for centuries. 
The fact that, to date it has not been included in the exemption list is the result of political 
circumstances and not a logical consequence.

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

Muudatusettepanek 1068
II LISA uued sisestused
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EINECSi nr Keemiline nimetus/rühm CASi 
nr

EINECSi nr Keemiline nimetus/rühm CASi 
nr

231-959-9 Hapnik O2 7782-44-7
231-098-5 Krüptoon Kr 7439-90-9
231-110-9 Neoon Ne 7440-01-9
231-168-5 Heelium He 7440-59-7
231-172-7 Ksenoon Xe 7440-63-3
200-812-7 Metaan CH4 78-82-8

Or. it

Justification

Nitrogen, argon and carbon dioxide, all components of air, are excluded from the obligation 
on registration in Annex II. Under Directive 2001/83/EC, an exemption from registration 
already applies to oxygen, provided it is used for medical purposes.
Noble gases cannot fall under Annex III, paragraph 8 as they are not considered dangerous 
within the meaning of Directive 67/548/EEC and because they are already regulated by the 
current regulations applicable to transport (ADR Regulations).
Methane should be included in Annex II because it is the main component of natural gas, 
which is already included in Annex III to the Regulation. 

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

Muudatusettepanek 1069
II LISA uued kanded

II lisasse tuleb lisada hapnik, krüptoon, 
neoon, heelium ja ksenoon.

Or. it

Justification

These gases should be included owing to their natural origins and their use for medical 
treatments and environmental protection. (Foglietta and others)
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, 
Miroslav Ouzký

Muudatusettepanek 1070
II LISA uued sisestused

EINECSi nr Keemiline nimetus / rühm CASi 
nr

EINECSi nr Keemiline nimetus / rühm CASi 
nr

232-350-7 Tärpentiniõli/puidutärpentin
8006-64-2

232-304-6 Toortallõli 8002-26-4
232-50-64 Ca-lignosulfonaat 8061-52-7
232-50-59 Na-lignosulfonaat 8061-51-6
232-50-85 NH4-lignosulfonaat 8061-53-8
232-51-06 Lignosulfoonhape 8062-15-5

Or. en

Justification

Annex II already contains many naturally occurring substances. In addition, Annex III also 
exempts crude mineral oil and coal and natural gas from registration. This justifies the 
exemption of wood turpentine, crude tall oil, lignosulphonates and other wood components 
from registration requirements by adding them to the list of Annex II.

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

Muudatusettepanek 1071
II LISA uus sisestus

EINECSi nr Keemiline nimetus/rühm CASi 
nr

EINECSi nr Keemiline nimetus/rühm CASi 
nr

265-995-8 Tselluloosipulp 65996-61-4

Or. en

Justification

Annex II already contains many naturally occurring substances including multi component 
ones. 
Cellulose and starch are made up from the same monomeric saccharide, glucose. Glucose 
and starch are already included in Annex II. Therefore, cellulose pulp should also be added 
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to the list of Annex II. Natural polysaccharide cellulose is the main component of higher plant 
cell walls and is the most abundant organic compounds on earth. Approximately 50 % of all 
biomass materials is cellulose. Cellulose is not classified as hazardous to human health or to 
the environment.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 1072
II LISA uued sisestused

EINECSi nr Nimetus/rühm CASi nr

232-296-4 Maapähkliõli
Ekstraktiivained ning nende füüsikaliselt 
modifitseeritud derivaadid.

8002-03-7

232-370-6 Seesamiseemneõli
Ekstraktiivained ning nende füüsikaliselt 
modifitseeritud derivaadid.

8008-74-0

232-316-1 Palmiõli
Ekstraktiivained ning nende füüsikaliselt 
modifitseeritud derivaadid.

8002-75-3

232-282-8 Palmiõli
Ekstraktiivained ning nende füüsikaliselt 
modifitseeritud derivaadid.

8002-31-8

232-425-4 Palmituumaõli
Ekstraktiivained ning nende füüsikaliselt
modifitseeritud derivaadid.

8023-79-8

266-9-484 Sheavõi
Ekstraktiivained ja nende füüsikaliselt modifitseeritud 
derivaadid.

294-851-7 Illiperasv
Ekstraktiivained ning nende füüsikaliselt 
modifitseeritud derivaadid.

Saliõli 
Ekstraktiivained ning nende füüsikaliselt 
modifitseeritud derivaadid.

Mandliõli
Ekstraktiivained ning nende füüsikaliselt 
modifitseeritud derivaadid.

8007-69-0
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Sarapuupähkliõli
Ekstraktiivained ning nende füüsikaliselt 
modifitseeritud derivaadid.

Kreeka pähkli õli
Ekstraktiivained ning nende füüsikaliselt 
modifitseeritud derivaadid.

8024-09-7

Kašupähkli õli
Ekstraktiivained ning nende füüsikaliselt 
modifitseeritud derivaadid.

8007-24-7

Brasiilia pähkli õli
Ekstraktiivained ning nende füüsikaliselt 
modifitseeritud derivaadid.

Pistaatsiapähkli õli 
Ekstraktiivained ning nende füüsikaliselt 
modifitseeritud derivaadid.

Makadaamiapähkliõli
Ekstraktiivained ning nende füüsikaliselt 
modifitseeritud derivaadid.

Hüdrogeenitud, molekulisiseselt esterdatud ja 
fraktsioneeritud sojaoaõli 
Ekstraktiivained ning nende füüsikaliselt 
modifitseeritud derivaadid.

Hüdrogeenitud, molekulisiseselt esterdatud ja 
fraktsioneeritud rapsiõli 
Ekstraktiivained ning nende füüsikaliselt 
modifitseeritud derivaadid.

Hüdrogeenitud, molekulisiseselt esterdatud ja 
fraktsioneeritud päevalilleõli
Ekstraktiivained ning nende füüsikaliselt 
modifitseeritud derivaadid.

Hüdrogeenitud, molekulisiseselt esterdatud ja 
fraktsioneeritud palmiõli 
Ekstraktiivained ning nende füüsikaliselt 
modifitseeritud derivaadid.

Hüdrogeenitud, molekulisiseselt esterdatud ja 
fraktsioneeritud kookosõli 
Ekstraktiivained ning nende füüsikaliselt 
modifitseeritud derivaadid.
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Hüdrogeenitud, molekulisiseselt esterdatud ja 
fraktsioneeritud palmituumaõli
Ekstraktiivained ning nende füüsikaliselt 
modifitseeritud derivaadid.

Sojaoad, kestad ja jahu 
Ekstraktiivained ning nende füüsikaliselt 
modifitseeritud derivaadid.

Rapsiseemned, kestad ja jahu 
Ekstraktiivained ning nende füüsikaliselt 
modifitseeritud derivaadid.

Päevalilleseemned, kestad ja jahu
Ekstraktiivained ning nende füüsikaliselt 
modifitseeritud derivaadid.

Or. en

Justification

This annex is taken over from the Annex II of Directive 793/93/EC on the evaluation of 
existing substances. The entries in this annex have never been updated, show many 
inconsistencies that have never been adjusted. These inconsistencies should be lift by 
harmonising and completing these entries.
Most products of concern for the oils and fats sector are of natural origin (vegetable oils or 
made from vegetable oils).
The use of oils and fats as food or feed ingredients indicate that their properties and risks are 
considered to be adequately well known and that these ‘substances’ are safe to human health 
and the environment. They are highly regulated under Regulation 178/2002.
All derivatives from these oils and fats are naturally present in the oil and each component is 
merely extracted unmodified. 
Several oils (sunflower, soybean, safflower, linseed, corn, castor, rapeseed) and derivatives 
(lecithins, fatty acids) are already included in Annex II and exempted from registration. 
The list of oils and fats to be exempted can and should be completed because vegetable oils 
(seed, tropical and nut) share similar physical and chemical properties. There is no legitimate 
reason to exclude selectively several of them as they can be substituted in various 
applications (food, feed, non-food and non-feed).
Hydrogenated, interesterified and fractionated oils and fats are being used extensively in food 
applications such as margarine. Consequently, they are safe to human health and the 
environment.
Vegetable seeds, meals and by-products are being used extensively in feed applications. 
Therefore, they are safe to animal health and welfare, human health and the environment.
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Muudatusettepaneku esitaja(d):Norbert Glante

Muudatusettepanek 1073
III LISA lõige 6

6. Kõrvaltooted, kui neid iseseisvalt ei 
valmistata ega turustata;

6. Kõrvaltooted, kui neid väljaspool suletud 
süsteemi iseseisvalt ei valmistata ega 
turustata;

Or. de

Justification

By-products of smelting are used to produce energy and heat. Undertakings which smelt ores 
transfer them to electricity and heat producers ('place [them] on the market') in closed 
systems without any contact with the outside world. Thus they do not present any hazard to 
the environment or human health. Moreover, their use reduces the exploitation of natural 
energy carriers such as natural gas, oil and coal. A registration requirement would unduly 
hamper the use of these by-products.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt + Ria Oomen-Ruijten, Thomas 
Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Renate 

Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Werner Langen

Muudatusettepanek 1074
III LISA lõige 8

8. Mineraalid, maagid või looduses esinevad 
ained, kui neid ei ole tootmise ajal 
keemiliselt modifitseeritud ning kui neid 
direktiivi 67/548 kohaselt ei liigitata 
ohtlikeks.

8. Mineraalid, maagid või looduses esinevad 
ained.

Or. xm

Justification

Organic and inorganic substances should be treated equally in the registration process. 
Potential risk arising from minerals, ores or other natural substances can be addressed with 
other Community-legislation or at other stages of REACH. (Roth-Behrendt)

The basic raw materials for the organic chemicals sector (natural gas, crude oil, coal) are 
exempt from the obligation to register, without qualification. This gives the organics sector an 
unfair competitive advantage over the metals and inorganics sector.
Many minerals and ores are highly complex materials whose composition can vary widely 
depending on their sources, thus leading to the potential for multiple registrations for e.g. 
"iron ore". The resulting very large number of minerals and ores would overwhelm the system 
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during the first phase of registration (substances of more than 1000 tones per annum). 
(Oomen-Ruijten and others)

Removal is warranted unreservedly. (Langen)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 1075
III LISA lõige 8

8. Mineraalid, maagid või looduses esinevad 
ained, kui neid ei ole tootmise ajal 
keemiliselt modifitseeritud ning kui neid 
direktiivi 67/548 kohaselt ei liigitata 
ohtlikeks.

8. Mineraalid, maagid või looduses esinevad 
ained, kui neid ei ole tootmise ajal 
keemiliselt modifitseeritud;

Or. en

Justification

All naturally occurring substances (even those which are classified under Directive 67/548) 
should be exempted, because their inclusion would drastically increase the number of 
substances subject to registration. They were also exempted from the EINECS reporting 
criteria. This is particularly true as naturally occurring substances include several thousands 
of substances most of them being of complex nature. Beside that they may change their 
composition due to seasonal and geographical conditions.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Liam Aylward + Avril Doyle

Muudatusettepanek 1076
III LISA lõige 8

8. Mineraalid, maagid või looduses esinevad 
ained, kui neid ei ole tootmise ajal 
keemiliselt modifitseeritud ning kui neid 
direktiivi 67/548 kohaselt ei liigitata 
ohtlikeks.

8. Mineraalid, maagid, nendest 
mineraloogilisel või füüsikalisel 
muundamisprotsessil saadavad materjalid 
või looduses esinevad ained, kui neid ei ole 
töötlemise ajal keemiliselt modifitseeritud.

Or. en

Justification

Mineralogical transformation processes are chemical and/or physical processes by which 
mineral-based materials are transformed into other mineral-based materials. Energy is 
usually consumed during such processes. Typical examples are the transformation of mineral-
based raw materials such as chalk, clay, and sand, gypsum into mineral-based materials with 
an added value such as lime, cement, ceramics, glass and plaster. Organic raw materials 
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such as natural gas, crude oil and coal are unconditionally exempted from the registration 
requirements. This exemption should also apply to the other raw materials as well. The draft 
REACH regulation discriminates, without any justification, between different types of raw 
materials (i.e., minerals, ores and substances occurring in nature on the one hand and 
natural gas, crude oil, and coal on the other), based solely on their source. Minerals, ores 
and substances occurring in nature are raw materials that come from nature and are not 
"chemicals" until subjected to chemical transformation processes.
Furthermore, minerals, ores, substance occurring in nature and materials derived from them 
as described in the proposed amendment are characterised for an increasing number of 
applications by European Standards and are well defined by the associated test methods. 
Therefore, Chemical Safety Assessments (CSAs), Chemical Safety Reports (CSRs) and the 
information to be provided for registration are unlikely to improve the handling of the 
materials described in the proposed amendment and there is no necessity to burden them with 
the requirement of registration. (Aylward)

Mineralogical transformation processes are chemical and/or physical processes e.g. using 
energy by which mineral-based materials are transformed into other mineral-based materials 
such as chalk, clay, sand, gypsum into lime, cement, ceramics, glass and plaster. This process 
changes the physical properties but not the chemical hazard profile of the material. In order 
to avoid duplication and overloading the system they should be exempt together with other 
basic organic and inorganic raw materials. (Doyle)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mojca Drčar Murko

Muudatusettepanek 1077
III LISA lõige 8

8. Mineraalid, maagid või looduses esinevad 
ained, kui neid ei ole tootmise ajal 
keemiliselt modifitseeritud ning kui neid 
direktiivi 67/548 kohaselt ei liigitata 
ohtlikeks.

8. Mineraalid, maagid, kontsentraadid või 
looduses esinevad ained, kui neid ei ole 
tootmise ajal keemiliselt modifitseeritud 
ning kui neid direktiivi 67/548 kohaselt ei 
liigitata ohtlikeks.

Or. en

Justification

The basic raw materials for the organic chemicals sector (natural gas, crude oil, coal) are 
exempt from the obligation to register. This gives the organics sector an unfair and 
significant competitive advantage over the metals and inorganics sector as the basic raw 
materials for the latter sectors and minerals and ores. When shipped in bulk directly to 
installations that are already subject to existing EU workplace protection regulation and the 
IPPC Directive 96/61/EC, the concentrates represent a limited risk for public health and 
environment.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer ja Elisabeth Jeggle

Muudatusettepanek 1078
III LISA lõige 8

8. Mineraalid, maagid või looduses esinevad
ained, kui neid ei ole tootmise ajal 
keemiliselt modifitseeritud ning kui neid 
direktiivi 67/548 kohaselt ei liigitata 
ohtlikeks.

8. Mineraalid, maagid, kontsentraadid või 
looduses esinevad ained, kui neid ei ole 
tootmise ajal keemiliselt modifitseeritud 
ning kui neid direktiivi 67/548 kohaselt ei 
liigitata ohtlikeks; sama kehtib suurte 
metalli- ja sulamikoguste kohta;

Or. de

Justification

These substances, unless they have been chemically modified during manufacturing, are not 
dangerous either.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 1079
III LISA lõige 8

8. Mineraalid, maagid või looduses esinevad 
ained, kui neid ei ole tootmise ajal
keemiliselt modifitseeritud ning kui neid 
direktiivi 67/548 kohaselt ei liigitata 
ohtlikeks.

8. Mineraalid, maagid või looduses esinevad 
ained, kui neid ei ole keemiliselt 
modifitseeritud, sealhulgas artiklis 3 
määratletud taimsed ained, see tähendab 
keerulised ained, mis saadakse kogu taime 
või selle osa füüsilisel töötlemisel nagu 
näiteks ekstraktsioonil, destilleerimisel, 
pressimisel, fraktsioneerimisel, 
puhastamisel, kontsentreerimisel või 
kääritamisel, mille koostis varieerub 
olenevalt taime tüübist või liigist, selle 
kasvatamise ja kogumise tingimustest ning 
kasutatud töötlemismeetodist.

Or. fr

Justification

It would seem important to include a precise definition of plant-derived products in order to 
outline a framework for exemption and ensure legal certainty.

Plant-base products are not products in chemical terms as specified in the Commission 
proposal, and a distinction should therefore be drawn between them and the other substances 
covered by REACH. Most natural substances satisfy one or other of the classification criteria 
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in Directive 67/548.

Plant-derived substances are 'traditional' materials generally produced by farmers or small 
agricultural undertakings both in the European Union and outside it, not least in numerous 
developing countries and the most remote regions.

Their registration under REACH will be impossible in view of their complexity, variability 
and diversity. It will not be possible to subject all the properties of these natural substances to 
registration, as there is no provision for registering one specific property alone.

Moreover, registering these products under REACH will make no significant contribution to 
achieving the basic objectives of the proposal.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Norbert Glante + Johannes Blokland + Richard Seeber

Muudatusettepanek 1080
III LISA lõige 9

9. Looduslik gaas, toornafta, kivisüsi. 9. Looduslik gaas, toornafta, kivisüsi ja 
koks.

Or. xm

Justification

Coke should be exempted from the registration requirement because the product is coal from 
which certain gases have been removed and, in law, should be treated in the same way as 
coal. (Glante) 

Coke can be exempted by means of inclusion in Annex III. If the pollutants are removed from 
coal, coke is created. Coal is already exempt under Annex III. Coke is cleaner than coal and 
can therefore be exempted. (Blokland)

Coke is a product which results from de-gasifying coal. In this process benzene, toluene, 
xylene, tar and other materials are extracted from coal and hence coke has fewer intrinsic 
hazardous properties and should therefore be exempted from registration.(Seeber)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eija-Riitta Korhola

Muudatusettepanek 1081
III LISA lõige 9

9. Looduslik gaas, toornafta, kivisüsi. 9. Looduslik gaas, toornafta, kivisüsi, koks, 
ferrosulami tööstusgaas, koksiahju gaas, 
kõrgahju ülemiste kihtide gaas, 
hapnikkonverteri gaas.

Or. en
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Justification

The process gases are produced and used within closed systems. All transport is by pipe line 
and the gases are never encountered by the general public.
Coke is a product which results from de-gasifying coal. In this process benzene, toluene, 
xylene , tar and other materials are extracted from coal and hence coke has fewer intrinsic 
hazardous properties and should therefore be exempted from registration. 
The specified gases are produced as by-products in coke ovens and integrated steel mills. 
They are used, like natural gas, oil and coal, to produce energy and heat. They should 
therefore be treated equally with the natural energy sources and, hence, be exempt from the 
obligation to register.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jorgo Chatzimarkakis ja Holger Krahmer

Muudatusettepanek 1082
III LISA lõige 9

9. Looduslik gaas, toornafta, kivisüsi. 9. Looduslik gaas, koksiahju gaas, 
kõrgahjugaas, hapnikkonverteri gaas, 
toornafta, kivisüsi ja koks.

Or. de

Justification

The process gases are produced and used within closed systems. All transport is by 
pipeline and the gases are never encountered by the general public.

Coke is a product which results from degasifying coal. In this process benzene, toluene, 
xylene, tar and other materials are extracted from coal. Hence coke has fewer intrinsic 
hazardous properties than coal and should therefore be exempted, as coal is, from 
registration.

The specified gases are produced as by-products in coke ovens and integrated steel mills. 
They are used, like natural gas, oil and coal, to produce energy and heat. They should 
therefore be treated on an equal footing with natural energy sources and, hence, be exempt 
from the obligation to register.

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

Muudatusettepanek 1083
III LISA lõige 9

9. Looduslik gaas, toornafta, kivisüsi. 9. Looduslik gaas, toornafta, kivisüsi, koks, 
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koksiahju gaas, kõrgahju ülemiste kihtide 
gaas, hapnikkonverteri gaas.

Or. en

Justification

The process gases are produced and used within closed systems. All transport is by pipe line 
and the gases are never encountered by the general public.
Coke is a product which results from de-gasifying coal. In this process benzene, toluene, 
xylene , tar and other materials are extracted from coal and hence coke has fewer intrinsic 
hazardous properties and should therefore be exempted from registration. 
The specified gases are produced as by-products in coke ovens and integrated steel mills. 
They are used, like natural gas, oil and coal, to produce energy and heat. They should 
therefore be treated equally with the natural energy sources and, hence, be exempt from the 
obligation to register.

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

Muudatusettepanek 1084
III LISA lõige 9

9. Looduslik gaas, toornafta, kivisüsi. 9. Looduslik gaas, veeldatud naftagaas 
(LPG), toornafta, kivisüsi.

Or. it

Justification

LPG should be included in Annex III to the REACH Regulation in view of its natural origins, 
its similarities with other natural products listed in Annex III and its known effects as regards 
safety, health and the environment.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 1085
III LISA lõige 9

9. Looduslik gaas, toornafta, kivisüsi. 9. Looduslik gaas, toornafta, kivisüsi ja 
nendega seotud tooted, mida kasutatakse 
kõrgahjudes või terase tootmisel. 

Or. de
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Justification

The products are produced in blast furnace or steelmaking processes and should therefore be 
equated with natural energy resources. These by-products should therefore be exempted from 
registration.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 1086
III LISA lõige 9 a (uus)

9a. Metallid ja sulamid, mille kohta on 
tehtud riski hindamine.

Or. de

Justification

Disproportionately high effort needed for registration: experience over decades indicates no 
risk to man or the environment.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Werner Langen

Muudatusettepanek 1087
III LISA lõige 9 b (uus)

9b. Tselluloos paberi tootmiseks.

Or. de

Justification

Risk to man or the environment can be ruled out.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 1088
IV LISA 1. ETAPP

1. ETAPP – OLEMASOLEVA TEABE 
KOGUMINE JA JAGAMINE

1. ETAPP – OLEMASOLEVA 
TEABEVAJADUSE KOGUMINE JA 
JAGAMINE

Registreerija peaks koguma kokku kõik Registreerija(d) peaks(id) koguma kokku 
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kättesaadavad olemasolevad katseandmed 
registreeritava aine kohta. Võimaluse korral
peaks registreerimist artikli 10 või 17 
kohaselt taotlema konsortsium. See 
võimaldab katseandmeid jagada, et vältida 
tarbetut katsetamist ja vähendada kulusid. 
Registreerija peaks ka koguma kokku kogu 
kättesaadava teabe aine kohta. See peaks 
hõlmama alternatiivseid andmeid (näiteks 
(kvantitatiivsetest) struktuuri ja aktiivsuse 
suhetest (Q)SARidest saadud andmed, teiste 
ainetega võrdlemisel saadud andmed, in 
vitro katsete andmed, epidemioloogilised 
andmed), mis võiksid aidata kindlaks teha 
aine ohtlike omaduste olemasolu või nende 
puudumist ning asendaksid ka teatavatel 
juhtudel loomkatsete tulemusi. Peale selle 
tuleks koguda ka teavet kokkupuute, 
kasutuse ja riskijuhtimismeetmete kohta 
vastavalt artiklile 9 ja V lisale. Eespool 
nimetatud teabe põhjal on registreerijal
võimalik hinnata täiendava teabe hankimise 
vajadust.

kõik kättesaadavad olemasolevad 
katseandmed registreeritava aine kohta. 
Võimalikud registreerijad peaksid 
katseandmeid jagama, et vältida tarbetut 
katsetamist ja vähendada kulusid. 
Registreerija(d) peaks(id) ka koguma kokku 
kogu kättesaadava teabe aine kohta. See 
peaks hõlmama alternatiivseid andmeid 
(näiteks (kvantitatiivsetest) struktuuri ja 
aktiivsuse suhetest (Q)SARidest saadud 
andmed, teiste ainetega võrdlemisel saadud 
andmed, in vitro katsete andmed, 
epidemioloogilised andmed), mis võiksid 
aidata kindlaks teha aine ohtlike omaduste 
olemasolu või nende puudumist ning 
asendaksid ka teatavatel juhtudel 
loomkatsete tulemusi. Peale selle tuleks 
koguda ka teavet kokkupuute, kasutuse ja 
riskijuhtimismeetmete kohta vastavalt 
artiklile 9 ja V lisale. Eespool nimetatud 
teabe põhjal on registreerija(te)l võimalik 
hinnata täiendava teabe hankimise vajadust.

Or. en

Justification

Consequential amendment as part of OSOR package.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 1089
IV LISA osa 3 lõige 3.4

3.4 Vorm (aine, valmistis või toode) ja/või 
füüsikaline olek, milles see järgmistele 
kasutajatele kättesaadavaks muudetakse.
Aine kontsentratsioon või 
kontsentratsioonivahemik valmistises selle 
järgmistele kasutajatele kättesaadavaks 
muutmisel ja aine kogused tootes selle 
kättesaadavaks muutmisel tootmisahela 
järgmise etapi kasutajatele.

3.4 Vorm (aine, valmistis või toode) ja/või 
füüsikaline olek, milles see järgmistele 
kasutajatele kättesaadavaks muudetakse.
Aine kontsentratsioon või 
kontsentratsioonivahemik valmistises selle 
järgmistele kasutajatele kättesaadavaks 
muutmisel ja aine kogused tootes selle 
kättesaadavaks muutmisel tootmisahela 
järgmise etapi kasutajatele.

3.4 Vorm (aine, valmistis või toode) ja/või 
füüsikaline olek, milles see järgmistele 

3.4 Vorm (aine, valmistis või toode) ja/või 
füüsikaline olek, milles see järgmistele 
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kasutajatele kättesaadavaks muudetakse. kasutajatele ja/või tarbijatele 
kättesaadavaks muudetakse.

Or. de

Justification

As the definition of 'downstream users' does not include consumers, it should be ensured that 
information is also made available on the form and physical state in which the substance 
reaches the consumer.

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

Muudatusettepanek 1090
IV LISA osa 3 lõike 3 viimane lõige pärast 3.7

Vajaduse korral märge selle kohta, milliseid 
kasutusi registreerija ei soovita ja miks (sh 
tarnija antud mittesiduvad soovitused). 
Loetelu ei pea olema ammendav.

Vajaduse korral märge selle kohta, milliseid 
kasutusi registreerija ei soovita ja miks (sh 
tarnija antud mittesiduvad soovitused). 
Loetelu peab olema ammendav.

Or. it

Justification

The list must be an exhaustive one, in order to avoid both improper use of the substance by 
the user and the user embarking on trials on the substance with a view to a specific use, 
which would certainly fail.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 1091
IV LISA osa 5

5. OHUTU KASUTUSE JUHIS, MIS 
KOOSNEB JÄRGMISTEST OSADEST:

Osa 5 on välja jäetud

Or. en

Justification

The additional basic information on exposure helps companies to develop their safety data 
sheet or guidance on safe use and enables the Agency to screen dossiers submitted to identify 
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priority substances in the tonnage range between 1 and 10 tonnes for which the information 
set out in Annex V should be generated.
Point 5 of Annex IV of the Commission proposal is moved to a new Annex I ba (new), as it 
contains information on risk management for substances which are not classified as 
dangerous, by following the structure of the safety data sheet of Annex I ba (new).
(amendment linked to Article 5(4))

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 1092
IV LISA osa 5 a (uus)

IV LISA osa 5 a (uus)

5a. Teave kokkupuute kohta 1–10tonniste ainekogustega.

5a.1 Peamine kasutuskategooria: 
5a.1.1 a) tööstuslik kasutus

b) ametialane kasutus
c) tarbijakasutus

5a.1.2 Tööstusliku ja ametialase kasutuse spetsifikatsioon:
a) kasutus suletud süsteemis
b) kasutus, mille tulemusena lisatakse põhiainesse või põhiainele
c) mittehajutav kasutus
d) hajutav kasutus

5a.2 Olulisem(ad) kokkupuuteviis(id) 

5a.2.1 Inimeste kokkupuude:
a) suu kaudu; 
b) naha kaudu; 
c) sissehingamise teel

5a.2.2 Keskkonna kokkupuude:
a) vee kaudu 
b) õhu kaudu 
c) jäätmete kaudu

5a.3 Kokkupuute kestus 
a) juhuslik
b) episoodiline
c) pidev/sage
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Or. en

Justification

The additional basic information on exposure helps companies to develop their safety data 
sheet or guidance on safe use and enables the Agency to screen dossiers submitted to identify 
priority substances in the tonnage range between 1 and 10 tonnes for which the information 
set out in Annex V should be generated.
Point 5 of Annex IV of the Commission proposal is moved to a new Annex I ba (new), as it 
contains information on risk management for substances which are not classified as 
dangerous, by following the structure of the safety data sheet of Annex I ba (new).
(amendment linked to Article 5(4))

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mojca Drčar Murko

Muudatusettepanek 1093
IV LISA osa 5 a (uus)

IV LISA osa 5 a (uus)

5a. Lisateave 

5a.1 Peamine kasutuskategooria:

5a.1.1 a) tööstuslik kasutus
b) ametialane kasutus
c) tarbijakasutus

5a.1.2 Tööstusliku ja ametialase kasutuse spetsifikatsioon:

a) kasutus suletud süsteemis
b) kasutus, mille tulemusena lisatakse põhiainesse või põhiainele
c) mittehajutav kasutus
d) hajutav kasutus

5a.2 Oluline (olulised) kokkupuuteviis(id)

5a.2.1 Inimeste kokkupuude:

a) suu kaudu;
b) naha kaudu;
c) sissehingamise teel

5a.2.2 Keskkonna kokkupuude:

a) vee kaudu
b) õhu kaudu
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c) tahkete jäätmete kaudu

5a.3 Kokkupuute kestus:

a) juhuslik/harv
b) episoodiline
c) pidev/sage

Or. en

Justification

Registrants of substances in quantities below 10 tonnes are exempted from the requirement 
for a full chemical safety assessment, as this would be disproportionate. In order to arrive at 
a basic consideration of possible risk, as well as to allow for prioritisation on the basis of 
possible risk, a basic exposure assessment is necessary. This can be achieved most effectively 
through the application of a system based on basic exposure categories.

Muudatusettepaneku esitaja(d) Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 1094
IV a LISA (uus) 
IV lisa a (uus)

1–100tonniste ainekoguste registreerimiseks prioriseerimise kohta 

Ainete prioriseerimine peaks sõltuma aine potentsiaalsest ohtlikkusest, sealhulgas selle 
mahust, omadustest ja kokkupuutest. On oluline kindlaks teha potentsiaalselt ohtlikud 
ained ja eraldada vahendid kõigepealt nendega tegelemiseks. Ohupõhise prioriseerimise 
kohaldamine tagab ka andmete/teabe koostamise kõigi ainete kohta viie aasta jooksul ja 
potentsiaalselt ohtlike ainete kiire registreerimise. 

Teabekogu sisaldab ohtlikkust määratlevaid omadusi ja kokkupuuteteavet:

– füüsikalis-keemilised omadused: füüsiline kuju (osakeste suurus), sulamispunkt, 
keemispunkt, suhteline tihedus, aururõhk, jaotuskoefitsient oktanool/vesi, lahustuvus vees, 
leekpunkt; 
– biolagundamine; 
– äge mürgisus (daphnia); 
– äge mürgisus – allaneelamisel, naha kaudu, sissehingamise teel (ühel viisil); 
– naha ärritus;
– silma ärritus;
– naha sensibiliseerimine (kui näidustuse puudumine ei ole oluline); 
– geneetilise mürgisuse bakteritest (Ames); 
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– liigitamise ja märgistamise teave; 
– üldine kokkupuute ja kasutuse teave.

Need omadused ja kokkupuuteteave määravad liigituse erinevatesse 
kokkupuutekategooriatesse, mille kohaselt kokkupuutekategooriad peavad moodustama 
kasutuskategooria.

Registreerimine REACHi alusel peaks hõlmama lihtsat prioriseerimisvahendit, mis 
ühendab koguse potentsiaalse ohtlikkusega. Rühm komisjoni REACHi 
rakendusprogramme määratleb prioriseerimisprotsessi praegu mitte kõigi väikese mahuga 
ainete kasutamise ohtlikkuse täieliku hindamisena, vaid toetusena nende ainete 
kindlakstegemisele, mille puhul oleks kasu varasemast REACHi lisamisest. 

Ettepaneku põhiidee on kasutada aine võimaliku kõrge loomuomase ohtlikkuse 
hindamissüsteemi koos selle omadusega põhjustada kokkupuudet lõppkasutusel, mis on 
määratletud järgmiselt:

Kõrge prioriteetsusega ohukriteeriumid

Liigitus E, F+, T+, T, N, R42, R43

Kokkupuude (inimesega)

Võimalik kokkupuuteoht Suur Keskmine Väike
Aururõhk (hPa) >100 10–100 5–10
Võimalik tolmu tekkimise oht Väga Tolmune Kergelt 

tolmune tolmune
Analoogia Jahu Graanulid Jämegraanulid

Suhkur

Kõrge prioriteetsusega võimalik (keskkonna) kokkupuuteoht

Raskesti lagunev ja potentsiaalselt bioakumuleeruv (log Kow >3)

Kõrge prioriteetsusega kasutus/mahukriteeriumid

Kogus 1–10 tonni ja tarbijatepoolne lõppkasutus 
Kogus 1–100 tonni ja tarbijatepoolne või ametialane lõppkasutus

Prioriteetsuse määramine eespool oleva teabe põhjal:

kõrge prioriteetsus: aine vastab järgmistele tingimustele:
kõrge prioriteetsusega ohukriteerium JA
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kõrge potentsiaal inimestega kokkupuuteks või keskkonnakokkupuute kõrge potentsiaal JA
kõrge prioriteetsusega kasutus/mahukriteeriumid

Need ained tuleb registreerida vastavalt artikli 21.2 punktile b.

Positiivne ohtlikkus ning (inimeste või keskkonnaga kokkupuute potentsiaali) 
kasutus/mahunäidustus = varasem registreerimine

Or. en

Justification

Linked to amendment to article 20 a (new).

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

Muudatusettepanek 1095
IV a LISA (uus) 

IVa lisa 
Prioriseeritud liigituse kriteeriumid

Käesolevas lisas sätestatakse ainete riskipõhise liigituse kriteeriumid 
prioriseerimistasemetel 1–3. Samuti on määratletud liigituskriteeriumid “mürgisus”, 
“tonnaaž” ja “kasutus”. Artiklile 9c vastava registreerimismenetluse ja artikli 26b lõikele 1 
vastava eelregistreerimismenetluse kohaselt koostab liigituse vastavalt tootja või importija 
ise või agentuur. 

Prioriseerimistasemete liigitusskeem
Mürgisus Tonnaažikasutus
Prioriseerimistase 1
Kõrge mürgisus/tonnaažitase 1 Avatud kasutus
Kõrge mürgisus/tonnaažitase 1 Suletud kasutus
Kõrge mürgisus/tonnaažitase 2 Avatud kasutus
Kõrge mürgisus/tonnaažitase 3 Avatud kasutus
Kõik CMR-, püsivad, bioakumuleeruvad, mürgised ja püsivad orgaanilised saasteained

Prioriseerimistase 2
Kõrge mürgisus/tonnaažitase 2 Suletud kasutus
Kõrge mürgisus/tonnaažitase 3 Suletud kasutus
Keskmine mürgisus Tonnaažitase 1 Avatud kasutus
Keskmine mürgisus Tonnaažitase 2 Avatud kasutus
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Keskmine mürgisus Tonnaažitase 3 Avatud kasutus
Keskmine mürgisus Tonnaažitase 1 Suletud kasutus

Prioriseerimistase 3
Keskmine mürgisus Tonnaažitase 2 Suletud kasutus
Keskmine mürgisus Tonnaažitase 3 Suletud kasutus
Madal mürgisus kõikides ühendites

2. Liigituskriteeriumide määratlus
2.1 Mürgisuse tasemed

2.1.1 Kõrge mürgisus
“Kõrge mürgisus” kehtib ainete kohta, mis on vastavalt direktiivile 67/548/EMÜ mürgiste 
omaduste alusel liigitatud järgmiselt:
väga mürgised,
mürgised,
sensibiliseerivad,
kantserogeensed,
mutageensed,
paljunemisvõimet kahjustavalt mürgised,
keskkonnaohtlikud, R50, R53
Muud ained, mille puhul on teada või mille puhul tootja või importija oletab, et neil on 
vastavad mürgised omadused või mille puhul kahtlustatakse struktuuriliste ja füüsikaliste 
või keemiliste omaduste alusel, et neil on vastavad mürgised omadused või et need 
kuuluvad CMR-, püsivate, bioakumuleeruvate, mürgiste või püsivate orgaaniliste 
saasteainete kategooriasse, tuleb liigitada kõrge mürgisusega aineteks.

2.1.2 Keskmine mürgisus
“Keskmine mürgisus” kehtib ainete kohta, mis on vastavalt direktiivile 67/548/EMÜ 
mürgiste omaduste alusel liigitatud järgmiselt:
ohtlikud,
keskkonnaohtlikud, kui neid ei ole liigitatud “kõrge mürgisusega” ainete hulka.
Muud ained, mille puhul on teada või mille puhul tootja või importija oletab, et neil on 
keskmise mürgisuse liigitusele vastavad mürgised omadused, tuleb samuti liigitada sellesse 
kategooriasse.

2.1.3 Madal mürgisus
“Madal mürgisus” kehtib kõigi ainete kohta, mis ei ole liigitatud kõrge mürgisuse ega 
keskmise mürgisusega ainete hulka. 

2.2 Tonnaažitasemed 
Seoses eelregistreerimisega vastavalt artiklile 26 jj, mille puhul on tegemist mitme tootja 
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ja/või importijaga, määratletakse tonnaažitasemed toodetud ja imporditud kogutonnaaži 
kaudu.

2.2.1 Tonnaažitase 1
“Tonnaažitase 1” kehtib juhul, kui kogutonnaaž on üle 1000 tonni aastas.

2.2.2 Tonnaažitase 2
“Tonnaažitase 2” kehtib juhul, kui kogutonnaaž on üle 100 tonni, aga alla 1000 tonni 
aastas.

2.2.3 Tonnaažitase 3
“Tonnaažitase 3” kehtib juhul, kui kogutonnaaž on üle 1 tonni, aga alla 100 tonni aastas.

2.3 Kasutus
Kasutus liigitatakse kokkupuute alusel järgmiselt:

2.3.1 Avatud kasutus
“Avatud kasutus” tähendab avatud kasutust tööstus- ja ametialastes ning tarbijatepoolsetes 
rakendustes.

2.3.2 Suletud kasutus
“Suletud kasutus” tähendab suletud kasutust tööstus- ja ametialastes rakendustes.

Or. de

Justification

Annex IVa establishes a straightforward, usable tool with clear criteria enabling risk-based 
classification of substances to be carried out by manufacturers or importers and by the 
Agency under the registration and pre-registration procedure respectively, creating a basis 
for risk-dependent information requirements. Classification also provides a basis for 
decisions prioritising substances.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 1096
IV a LISA (uus) 

IV a LISA (uus)
Lisakriteeriumid 1–10 tonni ainete 
sõelumiseks

Or. en

Justification

Follows amendment on Article 43aa 5(new). This annex should be completed by the Agency 
later (amendment linked to Article 5(4)).
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 1097
V LISA sissejuhatava osa lõik 1

Käesoleva lisa veerus 1 on artikli 11 lõike 1 
punkti a kohaselt kindlaks määratud 
standardsed nõuded teabele, mida nõutakse 
kõikide vähemalt 1-tonnistes kogustes 
toodetavate või imporditavate ainete kohta.
Käesoleva lisa veerus 2 on loetletud 
erieeskirjad, mis lubavad nõutud 
standardteabe esitamata jätmist, asendamist 
muu teabega, mõnes teises etapis esitamist 
või mõnel muul viisil kohandamist. Kui on 
täidetud need tingimused, mille kohaselt 
käesoleva lisa veerg 2 kohandusi lubab, 
teatab registreerija sellest selgesõnaliselt, 
esitades põhjendused iga kohanduse kohta 
registreerimistoimiku asjakohases punktis.

Käesoleva lisa veerus 1 on kindlaks 
määratud standardsed nõuded ainetele, mida 
toodetakse või imporditakse ühetonnises või 
suuremas koguses aastas. Veerus 1 
sätestatud teave on nõuded kõigile ainetele, 
mida toodetakse või imporditakse artikli 11 
lõike 1 punktide b–d kohaselt 10-tonnises 
või suuremas koguses aastas. 1–10-tonnises 
koguses ainete puhul tuleb kogu aine 
omaduste kohta kättesaadav teave esitada 
registreerimistoimikus, mis peab sisaldama 
vähemalt füüsikalis-keemilisi omadusi 
artikli 11 lõike 1 punkti a kohaselt. 
Käesoleva lisa veerus 2 on loetletud 
erieeskirjad, mis lubavad nõutud 
standardteabe esitamata jätmist, asendamist 
muu teabega, mõnes teises etapis esitamist 
või mõnel muul viisil kohandamist. Kui on 
täidetud need tingimused, mille kohaselt 
käesoleva lisa veerg 2 kohandusi lubab, 
teatab registreerija sellest selgesõnaliselt, 
esitades põhjendused iga kohanduse kohta 
registreerimistoimiku asjakohases punktis.

Or. en

Justification

Follows amendment to Article 11 (1) a) (Amendment linked to Article 5(4)).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 1098
V LISA sissejuhatava osa lõik 1 a (uus)

Käesoleva lisa tasandil peab registreerija 
esitama ettepaneku ja ajakava käesoleva 
lisa teabenõuete täitmiseks artikli 11 lõike 1 
punkti a kohaselt, kui see hõlmab katseid 
selgroogsete loomadega.

Or. en
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Justification

Linked to Amendments of Recital 47 and Article 11 (1). In order to prevent animal testing and 
save costs for industry, and as data from animal tests should only be provided if necessary for 
the safety assessment of a substance, testing proposals involving tests on vertebrate animals 
for provision of the information specified in Annex V should also be submitted.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mojca Drčar Murko

Muudatusettepanek 1099
V LISA osad 5 a ja b (uus)

Punkt 5a peab sisaldama:
– aine olekut temperatuuril 20 °C ja 

rõhul 101,3 kPa
– aururõhku 
– lahustuvust vees
– jaotuskoefitsienti n-oktanool/vesi
– leekpunkti
– süttivust
– plahvatusohtlikkust
– granulomeetrilist koostist (kui see on 

kohaldatav)
Punkt 5b peab sisaldama:

– sulamis/külmumispunkti
– keemispunkti
– suhtelist tihedust
– pindpinevust
– isesüttimistemperatuuri
– oksüdeerimisvõimet

Or. en

Justification

Point 5 to be divided into two parts:
Point 5a to include mandatory physicochemical information;
Point 5b to include physicochemical information that may be additionally requested

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 1100
V LISA 6. osa 1. veeru lõige 6.3
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6. 3. Naha sensibiliseerimine 6. 3. Naha sensibiliseerimine
Selle mõjutusobjekti hindamine koosneb 
järgmistest järjestikustest etappidest:

Selle mõjutusobjekti hindamine koosneb 
järgmistest järjestikustest etappidest:

1) inimeste ja loomade kohta käivate 
kättesaadavate andmete hindamine,

1) inimeste ja loomade kohta käivate 
kättesaadavate andmete hindamine,

2) paikne lümfisõlmede uuring (LLNA). 2) osakaalu uuring, mis koosneb:
i) arvuti-ekspertsüsteemist / (Q)SARi 
modelleerimisest (nt DEREK)
ii) in vitro naha läbivuse uuringust (OECD 
428)
iii) in vitro proteiinide siduvumisvõime 
uuringust (nt inimpäritolu 
seerumalbumiin)
Kui kemikaal ei ole struktuuriliselt ohtlik, 
ei läbi nahka ega suuda proteiine siduda, ei 
ole ta sensibiliseerimisvõimeline ja 
vastupidi. Ettevaatusprintsiibi kohaselt on 
segamini positiivsete ja negatiivsete 
tulemuste puhul nõutav eksperdiarvamus.

Or. en

Justification

Directive 86/609 requires non-animal tests to be used where reasonably and practicably 
available. The animal test in REACH is not validated to modern standards and should thus be 
replaced, as the use of non-validated animal tests is unacceptable ethically and scientifically. 
Studies showing scientific weaknesses of the test and explaining the proposed alternative 
strategy are cited in "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (see 
www.reachnonanimaltests.org). The alternative is scientifically sound. Where uncertainties 
remain about the properties of a substance, it should be subject to control measures.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 1101
V LISA 6. osa 2. veeru lõige 6.3 2. etapp

6.3. 2. etappi ei ole tarvis läbi viia, kui: 6.3. 2. etappi ei ole tarvis läbi viia, kui:

– aine on kokkupuutel nahaga söövitav, 
väga mürgine või ärritav või
– aine on tugev hape (pH on väiksem kui 
2,0) või alus (pH on suurem kui 11,5) või
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– aine on toatemperatuuril õhus süttiv.

Kui nahatundlikkuse liigitamine on võimalik 
1. etapi tulemuste põhjal, võib järgmise etapi 
ära jätta ja registreerija liigitab aine nahka 
sensibiliseerivaks.

Kui nahatundlikkuse liigitamine on võimalik 
1. etapi tulemuste põhjal, võib järgmise etapi 
ära jätta ja registreerija liigitab aine nahka 
sensibiliseerivaks.

Kui LLNA ei ole nimetatud aine jaoks 
piisav, võib kasutada merisigade 
maksimeerimise katset (GPMT).

Or. en

Justification

Directive 86/609 requires non-animal tests to be used where reasonably and practicably 
available. The animal test in REACH is not validated to modern standards and should thus be 
replaced, as the use of non-validated animal tests is unacceptable ethically and scientifically. 
Studies showing scientific weaknesses of the test and explaining the proposed alternative 
strategy are cited in "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (see 
www.reachnonanimaltests.org). The alternative is scientifically sound. Where uncertainties 
remain about the properties of a substance, it should be subject to control measures

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 1102
V LISA 6. osa 2. veeru lõige 6.4 

6.4. Positiivse tulemuse korral kaalutakse 
täiendavaid mutageensuse uuringuid.

6.4 Positiivse tulemuse korral kaalutakse 
täiendavaid in vitro mutageensuse 
uuringuid.

Or. en

Justification

Further mutagenicity studies should be limited to in vitro mutagenicity studies.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Lena Ek, Anders 
Wijkman + Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Mary Honeyball+ Dagmar Roth-Behrendt, Jutta 

D. Haug

Muudatusettepanek 1103
V LISA 6. osa 1. ja 2. veeru lõige 6.4.1 a (uus)
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1. veerg 2. veerg
6.4.1.a. Imetaja rakkude in vitro 
tsütogeensusuuring

6.4.1.a. Uuringut ei ole tarvis läbi viia

– kui küllaldased in vivo tsütogeensuskatse 
andmed on kättesaadavad või
– aine on teadaolevalt 1. või 2. kategooria 
kantserogeenne aine.

Or. en

Justification

Reintroduction of a test for substances between 1-10 tonnes per year in line with what the 
Commission had foreseen in its draft proposal. The re-introduction of this test gives a better 
indication whether a substance is mutagenic (a property of very high concern). The wording 
is taken directly from Annex VI. If this amendment is adopted, the corresponding part in 
Annex VI needs to be deleted. (Schlyter & others)

This amendment is a consequence to the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal. For mutagenicity ot is assured that if there is a positive result from 
an in vitro study, that it will be further investigated. (Roth-Behrendt & others)

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

Muudatusettepanek 1104
V LISA 6. osa 1. veeru lõige 6.4.a (uus)

6.4.a.1. In vitro tsütogeenne uuring imetaja 
rakkudes (alternatiivne katse loomkatsetele, 
mis aitab kindlaks teha 
kantserogeenseid/mutageenseid omadusi);
6.4.a.2. vetikate kasvu pidurdamise katse 
(veekeskkonna kroonilise mürgisuse 
esmane näitaja);
6.4.a.3. lagunduvuskatsed (teave selle 
kohta, kas kemikaalid lagunevad 
keskkonnas) tagamaks, et kõigi REACHi 
kemikaalide puhul esitatakse kogu 
asjaomane olemasolev teave, mis hõlmab 
kogu mürgisusteavet peale nende 
mõjutusobjektide, mis peavad olema 
hõlmatud registreerimisnõuetes.

Or. en
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Justification

The information required for chemicals produced at 1-10 tonnes is currently inadequate. It 
will not identify chemicals meetings the criteria of very high concern or posing a risk to 
human health. (Davies) The re-introduction of these 3 safety tests in Annex V (Standard 
information requirements for substances manufactured or imported in quantities of 1 tonne or 
more) will ensure the identification of substances of very high concern for low volumes 
chemicals, which is the prerequisite for a proper risk management within REACH. (Jørgensen 
& others + Davies)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 1105
V LISA 6. osa 1. veeru lõige 6.4.1.a ja 6.4.1 b (uus)

6.4.1a. Imetaja rakkude in vitro 
tsütogeensusuuring või
6.4.1b. imetaja rakkude in vitro 
geenmutatsiooni uuring […]

Or. de

Justification

The existing Technical Guidance Document (TGD) contains a carefully formulated testing 
strategy for mutagenicity, making provision for a second study (in vitro, involving mammalian 
cells) for this tonnage range. This strategy should be maintained under REACH: account is 
taken, in a balanced fashion, of the various possible ways for chemicals to attack genetic 
material.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Muudatusettepanek 1106
V LISA 6. osa lõige 6.4.3 (uus)

6.4.3. Imetajate rakkude in vitro 
geenmutatsiooni uuring, kui V lisa punkti 
6.4.1 ja VI lisa punkti 6.4.2 puhul on 
tulemus negatiivne

6.4.3. Uuring ei ole vajalik, kui on 
kättesaadavad küllaldased usaldusväärsed 
andmed imetajate in vivo mutatsioonikatse 
kohta. 
6.4. Asjakohaseid mutageensuse in vivo 
uuringuid kaalutakse juhul, kui mis tahes 
V või VI lisa mutageensuskatsetes on 
saadud positiivseid tulemusi.
Kui mis tahes V osa või eespool osutatud 
katsete mutageensuskatsetes on saadud 
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positiivseid tulemusi ja in vivo uuringu 
tulemused pole kättesaadavad, teeb 
registreerija ettepaneku viia läbi asjakohane 
in vivo mutageensuse uuring.

Kui kättesaadavate in vivo uuringute puhul 
on tulemus positiivne, tehakse ettepanek viia 
läbi asjaomased in vivo lisauuringud. 

Or. en

Justification

This amendment is a consequence to the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal. For mutagenicity ot is assured that if there is a positive result from 
an in vitro study, that it will be further investigated. 

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

Muudatusettepanek 1107
V LISA osa 6 1. ja 2. veeru lõige 6.4. a (uus)

1. veerg 2. veerg
6.4.a Äge mürgisus 6.4.a Uuringut/uuringuid ei ole tarvis läbi 

viia, kui:
6.4.1a osakaalu uuring, mis koosneb: – ainet ei ole selle füüsikaliste või 

keemiliste omaduste tõttu võimalik in vitro 
täpselt doseerida või

i) arvuti-ekspertsüsteem / (Q)SARi 
modelleerimine (nt TOPKAT)

– aine on söövitav või

ii) In vitro tsütotoksilisuse põhitest nt 
kasutades inimese normaalseid 
naharakuliine NHK))

– aine on toatemperatuuril õhus süttiv.

6.4.2a In vitro ainevahetusuuringud (nt 
inimese mikrosoomiensüümid)
6.4.3a Biokineetiline arvutimodelleerimine, 
et hinnata imendumist, jaotumist ja 
eritumist erinevatel kokkupuuteviisidel 

Or. en
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Justification

Substances should not only be tested for aquatic toxicity, but also on acute toxicity. For more 
information on this test, see www.reachnonanimaltests.org..

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

Muudatusettepanek 1108
V LISA osa 6 1. ja 2. veeru lõige 6.4. a (uus)

1. veerg 2. veerg
6.4a. Äge mürgisus
Gaaside ja lenduvate vedelike puhul 
(aururõhk üle 10-2 Pa temperatuuril 20 °C) 
esitatakse teave sissehingamisega 
manustamise kohta (6.5.2)

6.4a. Uuringut/uuringuid ei ole tarvis läbi 
viia, kui:
ainet ei ole selle füüsikaliste või keemiliste 
omaduste tõttu võimalik täpselt doseerida 
või
aine on söövitav või
aine on toatemperatuuril õhus süttiv.

Mittegaasiliste ainete puhul esitatakse 
punktides 6.5.1– 6.5.3 osutatud teave 
vähemalt kahe manustamisviisi kohta, 
millest üks on manustamine suu kaudu. 
Teise viisi valik oleneb aine laadist ja 
inimeste ainega kokkupuute tõenäolisest 
viisist. Kui on vaid üks kokkupuuteviis, 
esitatakse teavet üksnes selle kohta.

Asjakohane teine manustamisviis valitakse 
järgmistel alustel:

6.4a.1. Manustamine suu kaudu
6.4a.2. Manustamine sissehingamise teel 6.4a.2. Sissehingamise teel manustamise 

viisi kasutamine katsetamisel on 
asjakohane, kui:
1) aine sattumine inimorganismi 
sissehingamise teel on tõenäoline ja 
2) üks järgmistest tingimustest on täidetud:
aine aururõhk on üle 10-2 Pa temperatuuril 
20 °C või
aine on pulber, mis sisaldab üle 1 
massiprotsendi osakesi, mille suurus 
masskeskmise aerodünaamilise diameetri 
järgi (MMAD) on väiksem kui 100 µm või
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ainet kasutatakse viisil, mis tekitab 
sissehingatavas suuruses aerosoole, osakesi 
või piisakesi (üle 1 massiprotsendi on 
osakesi, mille MMAD on väiksem kui 100 
µm).

6.4a.3. Manustamine naha kaudu 6.4a.3. Nahakaudse manustamise viisi 
kasutamine katsetamisel on asjakohane, 
kui:
1) aine kokkupuude nahaga on tõenäoline 
aine valmistamise ja/või kasutamise käigus 
ja
2) füüsikalis-keemilised omadused 
võimaldavad ainel olulisel määral naha 
kaudu imenduda ja
3) üks järgmistest tingimustest on täidetud:
on täheldatud mürgisust ägeda mürgisuse
katses suu kaudu manustamisel väikeste 
annuste korral ja
naha- ja/või silmade ärrituse uuringutes on 
täheldatud imendumise süsteemset toimet 
või leitud muid tõendeid selle kohta või
in vitro katsed näitavad olulist imendumist 
naha kaudu või
sarnase struktuuriga ainete puhul on 
täheldatud olulist ägedat nahakaudset 
mürgisust või läbi naha tungimist.
Nahakaudse manustamise viisi kasutamine 
katsetamisel ei ole asjakohane, kui 
imendumine naha kaudu on ebatõenäoline 
suure molekulmassi (MM on suurem kui 
800 või molekuli läbimõõt on suurem kui 
15 Å) ja madala rasvas lahustuvuse (log 
Kow alla -1 või üle 4) tõttu.

Or. de

(Text moved from Annex VI, 6.5 Acute Toxicology)

Justification

To determine risk-based information requirements under Annex IVa, knowledge of acute 
toxicity is required. (Elisabeth Jeggle and others)

For the range between one and 10 tonnes in particular, the proposal for a regulation on 
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REACH currently does not provide for sufficient information to be supplied. On 
environmental and health protection grounds, a particularly critical view must be taken of 
that, since it has to be assumed that that tonnage range will account for two thirds of all 
substances produced or imported which are subject to registration under REACH.

Within this tonnage range, furthermore, a substance safety assessment with risk management 
measures is not yet mandatory, which means that classification and labelling are the most 
important way of communicating information on hazards and on safe use of the substances 
concerned. To determine hazardous properties, a reliable data set is an essential basis.

Information on acute human toxicity of chemicals is regarded as the fundamental for 
protection at the workplace and for consumer protection. The debate on this has shown that 
industry itself is interested in gathering the relevant data in order to be able to take suitable 
measures. Furthermore, it is estimated that there are already test results for a high 
percentage of the existing substances currently on the market. (Richard Seeber)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt + Anders Wijkman

Muudatusettepanek 1109
V LISA osa 6 1. ja 2. veeru lõige 6.4.a (uus)

1. veerg 2. veerg

6.4 a. Äge mürgisus 6.4a. Uuringut/uuringuid ei ole tarvis läbi 
viia, kui:

Uuring viiakse läbi ühe manustamisviisi, 
eelistatavalt suu kaudu manustamise kohta, 
kui registreerija ei pea teist 
manustamisviisi asjakohasemaks.

– ainet ei ole selle füüsikaliste või 
keemiliste omaduste tõttu võimalik täpselt 
doseerida või 
– aine on söövitav või
– aine on toatemperatuuril õhus süttiv.

Gaaside ja lenduvate vedelike puhul 
(aururõhk üle 10-2 Pa temperatuuril 20 °C) 
esitatakse teave sissehingamisega 
manustamise kohta (6.5.2).
Mittegaasiliste ainete puhul üldkoguses 100 
või rohkem tonni aastas tootja või importija 
kohta esitatakse punktides 6.5.1–6.5.3 
osutatud teave vähemalt kahe 
manustamisviisi kohta, millest üks on 
manustamine suu kaudu. Teise viisi valik 
oleneb aine laadist ja inimeste ainega 
kokkupuute tõenäolisest viisist. Kui on vaid 
üks kokkupuuteviis, esitatakse teavet 
üksnes selle kohta.

Asjakohane teine manustamisviis valitakse 
järgmistel alustel:

6.4a.1. Manustamine suu kaudu
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6.4a.2. Manustamine sissehingamise teel 6.4a.2. Sissehingamise teel manustamise 
viisi kasutamine katsetamisel on 
asjakohane, kui:
1) aine sattumine inimorganismi 
sissehingamise teel on tõenäoline ja
2) üks järgmistest tingimustest on täidetud:
– aine aururõhk on üle 10-2 Pa 
temperatuuril 20 °C või
– aine on pulber, mis sisaldab üle 1 
massiprotsendi osakesi, mille suurus 
masskeskmise aerodünaamilise diameetri 
järgi (MMAD) on väiksem kui 100 µm või
– ainet kasutatakse viisil, mis tekitab 
sissehingatavas suuruses aerosoole, osakesi 
või piisakesi (üle 1 massiprotsendi on 
osakesi, mille MMAD on väiksem kui 100 
µm).

6.4a.3. Manustamine naha kaudu 6.4a.3. Nahakaudse manustamise viisi 
kasutamine katsetamisel on asjakohane, 
kui:
1) aine kokkupuude nahaga on tõenäoline 
aine valmistamise ja/või kasutamise käigus 
ja 
2) füüsikalis-keemilised omadused 
võimaldavad ainel olulisel määral naha 
kaudu imenduda ja
3) üks järgmistest tingimustest on täidetud:
– on täheldatud mürgisust ägeda mürgisuse 
katses suu kaudu manustamisel väikeste 
annuste korral ja
– naha- ja/või silmade ärrituse uuringutes 
on täheldatud imendumise süsteemset 
toimet või
– in vitro katsed näitavad olulist 
imendumist naha kaudu või
– sarnase struktuuriga ainete puhul on 
täheldatud olulist ägedat nahakaudset 
mürgisust või läbi naha tungimist.
Nahakaudse manustamise viisi kasutamine 
katsetamisel ei ole asjakohane, kui 
imendumine naha kaudu on ebatõenäoline 
suure molekulmassi (MM on suurem kui 
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800 või molekuli läbimõõt on suurem kui 
15 Å) ja madala rasvas lahustuvuse (log 
Kow alla -1 või üle 4) tõttu. 

Or. en

(Text moved from ANNEX VI, 6.5 with the addition of a new first paragraph in Column 1)

Justification

The Commission proposal requires information on acute toxicity only for substances in 
quantities of 10 tonnes or more per year. Information on acute toxicity for one exposure 
route, however, should also be required for selected priority substances in the tonnage range 
of 1 to 10 tonnes, which will be identified in the screening that the Agency will perform as set 
out in Articles 43 aa. For non-priority substances only information that is already available is 
required to be submitted. Thereby, this more flexible system achieves overall a better balance 
between information needs and cost efficiency than the Commission proposal. (amendment 
linked to amendment to Article 5(4)) (Roth-Behrendt)

Data on acute toxicity constitutes THE basic toxicological information and should hence be 
included even for the low-volume substances. It plays a central role for the evaluation of 
worker safety requirements, and further it is relatively inexpensive. Even though one should 
avoid animal testing and work hard on finding alternative test methods, the health of humans 
and protection of the environment has to be placed first. (Wijkman)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Lena Ek, Anders 
Wijkman + Mary Honeyball + Dagmar Roth-Behrendt + Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 1110
V LISA 7. osa 1. ja 2. veeru lõige 7.1.a (uus)

1. veerg 2. veerg

7.1.a Degradatsioon
7.1a.1. Biootiline 7.1a. Registreerija teeb ettepaneku 

simulatsioonuuringute (VII lisa punktid 
7.2.1.2−7.2.1.4.) kasutamise kohta või 
nõuab seda hindava liikmesriigi pädev 
ametiasutus kooskõlas artiklitega 39, 40 või 
44, kui I lisa kohane kemikaaliohutuse 
hinnang osutab aine degradatsiooni 
täiendava uurimise vajadusele. 
Asjakohase/asjakohaste katse/katsete valik 
sõltub ohutushindamise tulemustest.
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7.1a.1.1. Täielikult biolagundatav 7.1a.1.1. Uuringut ei ole tarvis läbi viia, kui 
aine on anorgaaniline.

Or. en

Justification

Reintroduction of a test on biodgradability for substances between 1-10 tonnes per year in 
line with what the Commission had foreseen in its draft proposal. If this test is not 
reintroduced, a key property of very high concern would not be assessed for two thirds of the 
substances under REACH. The wording is taken directly from Annex VI. If this amendment is 
adopted, the corresponding part in Annex VI needs to be deleted. (Schlyter and others + 
Honeyball)

The Commission proposal requires information on biodegradation only for substances in 
quantities of 10 tonnes or more per year. Such information should also be required for 
selected priority substances in the tonnage range of 1 to 10 tonnes, which will be identified in 
the screening that the Agency will perform as set out in Articles 43 aa. For non-priority 
substances only information that is already available is required to be submitted. (amendment 
linked to the amendment to Article 5(4)) (Roth-Behrendt)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Lena Ek, Anders 
Wijkman + Mary Honeyball + Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 1111
V LISA 7. osa 1. ja 2. veeru lõige 7.1.1 a (uus)

1. veerg 2. veerg

7.1.1 a. Kasvu pidurdamise katse vetikatega 7.1.1. a. Uuringut ei ole tarvis läbi viia, kui:
– aine on väga halvasti lahustuv 
(lahustuvus vees vähem kui 10 µg/l) või
– on ebatõenäoline, et aine võiks läbida 
bioloogilisi membraane (MM on suurem 
kui 800 või molekuli läbimõõt on suurem 
kui 15 Å).

Or. en

Justification

Reintroduction of a test for substances between 1-10 tonnes per year in line with what the 
Commission had foreseen in its draft proposal. The re-introduction of this test gives a better 
indication about the acute toxicity of the substance. The wording is taken directly from Annex 
VI.
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If this amendment is adopted, the corresponding part in Annex VI needs to be deleted. 
(Schlyter and others)

Reintroduction of a test for substances between 1-10 tonnes per year in line with what the 
Commission had foreseen in its draft proposal. The Commission proposal makes daphnia 
toxicity tests compulsory. However, the test alone does not allow for even a rudimentary
environmental assessment, as it provides only for studying the impacts of a substance on 
animal organisms. For assessing the impact on plant organisms as well, the inclusion of an 
algae growth inhibition test is vital. This test provides for an initial indication of chronic 
toxicity in the aquatic environment. This is a non-animal test. (Honeyball)

If this amendment is adopted, the corresponding part in Annex VI needs to be deleted.

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

Muudatusettepanek 1112
V LISA osa 7 1. ja 2. veeru lõiked 7.1.1 a ja 7.1 a (uus)

1. veerg 2. veerg
7.1.1a. Kasvu pidurdamise katse vetikatega 7.1.1a. Uuringut ei ole tarvis läbi viia, kui:

– aine on väga halvasti lahustuv 
(lahustuvus vees väiksem kui 10 µg/l) või
on leitud, et aine on hästi biolagundatav ja 
kohaldatavad katsekontsentratsioonid on 
eeldatavasti samas vahemikus kui 
reoveekäitlusettevõttesse sissevoolul.
Uuringu võib asendada nitrifikatsiooni 
inhibeerimise katsega, kui kättesaadavad 
andmed näitavad, et aine on tõenäoliselt 
mikroobide kasvu või funktsioonide 
inhibiitor.

7.1a. Degradatsioon
7.1a.1. Biootiline
7.1a.1.1. Täielik biolagundatavus

7.1a. Registreerija teeb ettepaneku 
simulatsioonuuringute kasutamise kohta 
või nõuab seda hindava liikmesriigi pädev 
ametiasutus kooskõlas artiklitega 39, 40 või 
44, kui I lisa kohane kemikaaliohutuse 
hinnang osutab aine degradatsiooni 
täiendava uurimise vajadusele. 
Asjakohase/asjakohaste katse/katsete valik 
sõltub ohutushindamise tulemustest.
7.1a.1.1 Uuringut ei ole tarvis läbi viia, kui 
aine on anorgaaniline.

Or. de
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(Text moved from ANNEX VI, 7.1.4)

Justification

To determine risk-based information requirements under Annex IVa, knowledge of algae 
growth inhibition and biotic degradation is required.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 1113
V LISA osa 7 1. veeru lõige 7.1a (uus)

7.1a. Degradatsioon
7.1a.1. Biootiline
7.1a.1.1. Täielikult biolagundatav
7.1a.2. Abiootiline
7.1a.2.1. Hüdrolüüs pH funktsioonina

Or. de

Justification

Information on substance degradation forms an important basis for estimating long-term 
effects in aquatic environments. Producing that information is comparatively inexpensive; 
and QSAR models could play an important role in this field in particular.

Muudatusettepanelu esitaja(d): Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Muudatusettepanek 1114
Va lisa (uus)

Parlamendi muudatusettepanek

V a lisa
10–100tonniste ainekoguste registreerimiseks prioriseerimine

• Ainete prioriseerimine peaks sõltuma aine potentsiaalsest ohtlikkusest, sealhulgas 
selle mahust, omadustest ja kokkupuutest. On oluline kindlaks teha potentsiaalselt 
väga ohtlikud ained ja eraldada vahendid kõigepealt nendega tegelemiseks. 
Ohupõhise prioriseerimise kohaldamine tagab ka andmete/teabe koostamise kõigi 
ainete kohta viie aasta jooksul ja potentsiaalselt suurema ohtlikkusega ainete kiire 
registreerimise. 

• Teabekogu sisaldab ohtlikkust määratlevaid omadusi ja kokkupuuteteavet:
– füüsikalis-keemilised omadused: füüsiline kuju (osakeste suurus), sulamispunkt, 
keemispunkt, suhteline tihedus, aururõhk, jaotuskoefitsient oktanool/vesi, 
lahustuvus vees, leekpunkt; 
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– biolagundatavus; 
– äge mürgisus (daphnia); 
– äge mürgisus – allaneelamisel, naha kaudu, sissehingamise teel (ühel viisil); 
– naha ärritus; 
– silma ärritus; 
– naha sensibiliseerimine (kui näidustuse puudumine ei ole oluline); 
– geneetilise mürgisuse bakteritest (Ames); 
– liigitamise ja märgistamise teave; 
– üldine kokkupuute ja kasutuse teave.

• Need omadused ja kokkupuuteteave määravad liigituse erinevatesse 
kokkupuutekategooriatesse, mille kohaselt kokkupuutekategooriad peavad 
moodustama kasutuskategooria. 

• Registreerimine REACHi alusel peaks hõlmama lihtsat prioriseerimisvahendit, mis 
ühendab koguse potentsiaalse ohtlikkusega. Rühm komisjoni REACHi 
rakendusprogramme määratleb prioriseerimisprotsessi praegu mitte kõigi väikese 
mahuga ainete kasutamise ohtlikkuse täieliku hindamisena, vaid toetusena nende 
ainete kindlakstegemisele, mille puhul oleks kasu varasemast REACHi lisamisest. 

Ettepaneku põhiidee on kasutada aine võimaliku kõrge loomuomase ohtlikkuse 
hindamissüsteemi koos selle omadusega põhjustada kokkupuudet lõppkasutusel, mis on 
määratletud järgmiselt:

Ohukriteeriumid
Liigitus E, F+, T+, T, N, R42, R43

Kokkupuude (inimesega)
Võimalik kokkupuuteoht Suur Keskmine Väike
Aururõhk (hPa) >100 10–100 5–10
Võimalik tolmu tekkimise oht Väga tolmune Tolmune Kergelt tolmune
Analoogia Jahu Jämegraanulid Suhkur

Kokkupuude (keskkonnaga)
Raskesti biolagunduv ja potentsiaalselt bioakumuleeruv (log Kow >3)

Kasutus/maht
Kogus 1–100 tonni ja tarbijatepoolne või ametialane lõppkasutus

Järeldus
Positiivne ohtlikkuse ning (inimeste või keskkonnaga kokkupuute potentsiaali) 
kasutus/mahunäidustus = varasem registreerimine

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 1115
VI LISA sissejuhatava osa lõik 2 a (uus)

Käesoleva lisa tasandil peab registreerija 
esitama ettepaneku ja ajakava käesoleva 
lisa teabenõuete täitmiseks artikli 11 lõike 1 
punkti b kohaselt, kui see hõlmab katseid 
selgroogsete loomadega.

Or. en

Justification

Linked to Amendments of Recital 47, Article 11 (1) and Annex I. In order to prevent animal 
testing and save costs for industry, and as data from animal tests should only be provided if 
necessary for the safety assessment of a substance, testing proposals involving tests on 
vertebrate animals for provision of the information specified in Annex VI should also be 
submitted.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Muudatusettepanek 1116
VI LISA osa 6 lõiked 6.1 kuni 6.4 

6.1. Nahaärritus välja jäetud
6.2. Silmade ärritus välja jäetud
6.4. Mutageensus välja jäetud

Or. en

Justification

It is the first amendment of a set of amendments specifying the information requirements for 
10 to 100 tonnes which require enterprises to generate the information that is necessary to 
adequately control the risks to human health and environment from the use of their 
substances and in a situation in which the requirements in the Commission proposal risk to be 
disproportionate.

At the same time, these amendments will reduce the requirements for quantities of 10 to 100 
tonnes, where risks of withdrawal of substances are likely to be high with the adverse 
consequences for downstream users, especially SMEs. Therefore these amendments preserve 
an essential channel of innovation by reducing the risk of withdrawal of substances, with 
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resultant high reformulation costs.

It is proposed that Annex VI, which includes information in addition to information required 
pursuant to Annex V, will be limited to information on acute toxicity and biodegradation. The 
other information requirements foreseen in Annex VI of the Commission proposal are moved 
to Annex VII, namely the requirements for higher volume substances (100 tonnes and more).
These amendments should be seen in continuity with the approach proposed for the very low 
volume range 1- 10 t, where specific arrangements are proposed, and for the higher volumes 
in the range over 100t, where no reduction in data requirements is proposed, within the 
overall goal of sustainable development. 

The first amendment focuses on this information that is most important to develop adequate 
risk management measures while addressing the significant risk of substance withdrawal in 
the tonnage range between 10 and 100 tonnes created by the Commission proposal. The 
proposed amendment therefore moves the information requirements under points 6.1 – 6.4 to 
Annex VII.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 1117
VI LISA osa 6 lõige 6.1

6.1. Nahaärritus 6.1. Nahaärritus
6.1.1. In vivo nahaärritus 6.1.1. In vivo nahaärritus (kliiniline 

nahalapi test vabatahtlikel inimestel)
6.1.1. Uuringut ei ole tarvis läbi viia, kui: 6.1.1. Uuringut ei viida läbi, kui:

– aine on söövitav või – aine on söövitav või
– aine on tugev hape (pH on väiksem 
kui 2,0) või alus (pH on suurem kui 11,5) 
või

– aine on tugev hape (pH on väiksem 
kui 2,0) või alus (pH on suurem kui 11,5) 
või

– aine on toatemperatuuril õhus süttiv 
või

– aine on toatemperatuuril õhus süttiv 
või

– aine on kokkupuutel nahaga väga 
mürgine või

– aine on kokkupuutel nahaga väga 
mürgine või

– ägeda mürgisuse uuring naha 
kaudu manustamisega ei näita naha 
ärritust kuni piirannuse tasemeni (2000 
mg/kg härja kaal) või

– aine annab in vitro 
mutageensuse/genotoksilisuse katses 
positiivse tulemuse või 

– V lisa punktis 6.1 ettenähtud 
katsetamisstrateegia abil kättesaadavad 
andmed on piisavad, et liigitada aine nahka 
söövitavaks või nahka ärritavaks.

– V lisa punktis 6.1 ettenähtud 
katsetamisstrateegia abil kättesaadavad 
andmed on piisavad, et liigitada aine 
mitteärritavaks.
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Or. en

Justification

Directive 86/609 requires non-animal tests to be used where reasonably and practicably 
available. The animal test in REACH is not validated to modern standards and should thus be 
replaced, as the use of non-validated animal tests is unacceptable ethically and scientifically. 
Studies showing scientific weaknesses of the test and explaining the proposed alternative 
strategy are cited in "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (see 
www.reachnonanimaltests.org). The alternative is scientifically sound. Where uncertainties 
remain about the properties of a substance, it should be subject to control measures.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 1118
VI LISA osa 6 lõige 6.2

6.2. Silmade ärritus välja jäetud

Or. en

Justification

This test is not validated to modern standards. Studies showing scientific weaknesses of the 
test and explaining the proposed alternative strategy are cited in "Non-Animal Testing 
Strategies for REACH" (see www.reachnonanimaltests.org). As the use of non-validated 
animal tests is unacceptable ethically and scientifically, repeated dose toxicity animal tests 
should not be used. The endpoint is sufficiently covered by the testing strategy for eye 
irritation in point 6.2. of Annex V.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 1119
VI LISA osa 6 lõige 6.4.3

6.4.3 Imetajate rakkude in vitro 
geenmutatsiooniuuring, kui V lisa punkti 
6.4.1 ja VI lisa punkti 6.4.2 puhul on 
tulemus negatiivne.

6.4.3. Imetajate rakkude in vitro 
geenmutatsiooniuuring, kui V lisa punkti 
6.4.1 ja 6.4.1. a puhul on tulemus 
negatiivne.

6.4.3. Uuring ei ole vajalik, kui on 
kättesaadavad küllaldased usaldusväärsed 
andmed imetajate in vivo mutatsioonikatse 
kohta.

6.4.3. Uuring ei ole vajalik, kui on 
kättesaadavad küllaldased usaldusväärsed 
andmed imetajate in vivo mutatsioonikatse 
kohta.
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Or. en

Justification

Linked to the amendment adding in vitro cytogenicity study in mammalian cells to Annex V by 
the same authors.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 1120
VI LISA osa 6 lõige 6.4.4

6.4. Asjakohaseid mutageensuse in vivo
uuringuid kaalutakse juhul, kui mis tahes V 
või VI lisa mutageensuskatsetes on saadud 
positiivseid tulemusi.

6.4 Mis tahes V või VI lisa mutageensuse in
vitro uuringutes saadud positiivseid 
tulemusi võib kinnitada teise in vitro testi 
tegemisega võimaliku mehhanismi 
kinnitamiseks ja/või uuringu kordamisega 
asjakohaste eksogeensete 
ainevahetussüsteemide (nt inimeste 
mikrosoomiensüümide) kasutamisel.

Or. en

Justification

Further mutagenicity studies should be limited to in vitro mutagenicity studies.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 1121
VI LISA osa 6 lõige 6.5

6.5 Äge mürgisus välja jäetud

Or. en

Justification

As this information requirement is now included in Annex V, it can be deleted here. 
(amendment linked to amendment on Art. 5, para 4)
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Muudatusettepanek 1122
VI LISA osa 6 1. veeru lõige 6.5

6.5 Äge mürgisus 6.5 Äge mürgisus
Uuring tehakse ühe manustamisviisi, 
eelistatavalt suu kaudu manustamise kohta, 
kui registreerija ei pea teist 
manustamisviisi asjakohasemaks.

Gaaside ja lenduvate vedelike puhul 
(aururõhk üle 10-2 Pa temperatuuril 20°C) 
esitatakse teave sissehingamisega 
manustamise kohta (6.5.2).

Gaaside ja lenduvate vedelike puhul 
(aururõhk üle 10-2 Pa temperatuuril 20°C) 
esitatakse teave sissehingamisega 
manustamise kohta (6.5.2).

Mittegaasiliste ainete puhul esitatakse 
punktides 6.5.1–6.5.3. osutatud teave 
vähemalt kahe manustamisviisi kohta, 
millest üks on manustamine suu kaudu.
Teise viisi valik oleneb aine laadist ja 
inimeste ainega kokkupuute tõenäolisest 
viisist. Kui on vaid üks kokkupuuteviis, 
esitatakse teavet üksnes selle kohta.

Mittegaasiliste ainete puhul üldkoguses 100 
või rohkem tonni aastas tootja või importija 
kohta esitatakse punktides 6.5.1–6.5.3 
osutatud teave vähemalt kahe 
manustamisviisi kohta, millest üks on 
manustamine suu kaudu. Teise viisi valik 
oleneb aine laadist ja inimeste ainega 
kokkupuute tõenäolisest viisist. Kui on vaid 
üks kokkupuuteviis, esitatakse teavet üksnes 
selle kohta.

Or. en

Justification

The risk of substance withdrawal in the tonnage range between 10 and 100 tonnes created by 
the Commission proposal requires a reduction of information requirements. Therefore this 
amendment focuses on this information that is most important to develop adequate risk 
management measures and thereby safeguards health and environment. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Muudatusettepanek 1123
VI LISA osa 6 lõiked 6–6.8

6.6 Kordusdoosi mürgisus Välja jäetud
6.7 Paljunemisvõimet kahjustav mürgisus Välja jäetud
6.8 Toksikokineetika Välja jäetud

Or. en
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Justification

This amendment focuses on this information that is most important to develop adequate risk 
management measures while addressing the significant risk of substance withdrawal in the 
tonnage range between 10 and 100 tonnes created by the Commission proposal. The 
proposed amendment therefore moves the information requirements under points 6.6 – 6.8 to 
Annex VII.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 1124
VI LISA osa 6 1. veeru ja 2. veeru lõige 6.6

1. veerg 1. veerg
6.6. Kordusdoosi mürgisus 6.6. Elundispetsiifiline mürgisus

6.6.1. Kordusdoosi mürgisuse lühiaegne 
uuring (28 päeva), üks liik, isas- ja 
emasloom, kõige asjakohasem 
manustamisviis inimeste tõenäolist 
kokkupuuteviisi silmas pidades.

6.6.1. Füsioloogiapõhine biokineetiline 
arvutil modelleerimine elundite ja kudede 
in vivo jaotuse tõenäoliseks hindamiseks

6.6.2. In vitro sihtuuringud, milles 
kasutatakse asjakohaseid inimrakuliine (nt 
maksa-, neeru-, aju- jne) 
6.6.3 In vitro ainevahetusuuringud (nt 
inimese mikrosoomiensüümid või 
rakuliinid)

2. veerg 2. veerg

6.6.1. Lühiaegse mürgisuse uuringut (28 
päeva) ei ole tarvis läbi viia, kui:

6.6.1. Elundispetsiifilisi mürgisuse 
uuringuid ei ole tarvis teha, kui:

- usaldusväärne subkroonilise (90 päeva) 
või kroonilise mürgisuse uuring on 
kättesaadav ning selles on kasutatud 
asjakohast liiki ja manustamisviisi või

– usaldusväärsed alaägeda (28 päeva) või 
subkroonilise (90 päeva) või kroonilise 
mürgisuse andmed on juba kättesaadavad 
või

– aine laguneb kohe ja on piisavalt tõendeid 
lagunemissaaduste kohta või

aine laguneb kohe ja on piisavalt tõendeid 
lagunemissaaduste kohta või

– inimeste ulatuslikke kokkupuuteid ainega 
on võimalik vältida.

– inimeste ulatuslikke kokkupuuteid ainega 
on võimalik vältida.

Asjakohase manustamisviisi valikul 
lähtutakse järgmisest:
Nahakaudse manustamise viisi kasutamine 
katsetamisel on asjakohane, kui
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1) aine kokkupuude nahaga aine tootmise 
ja/või kasutuste ajal on tõenäoline ja
2) füüsikalis-keemilised omadused 
võimaldavad olulist imendumist naha 
kaudu ja
3) üks järgmistest tingimustest on täidetud:
– nahakaudse mõjuga ägeda 
mürgisuse katses on täheldatud mürgisust 
väiksemate annuste juures kui suu kaudu 
manustamisega mürgisuse katses või
– naha- ja/või silmade ärrituse 
uuringutes on täheldatud imendumise 
süsteemset toimet või saadud muid tõendeid 
imendumise kohta või
– in vitro katsed näitavad olulist 
nahakaudset imendumist või
– sarnase struktuuriga ainete puhul 
on täheldatud olulist nahakaudset 
mürgisust või nahast läbitungimist.
Nahakaudse manustamise viisi kasutamine 
katsetamisel ei ole asjakohane, kui 
imendumine naha kaudu on ebatõenäoline, 
arvestades molekulmassi (MM on suurem 
kui 800 või molekuli läbimõõt on suurem 
kui 15 Å) ja madalat lahustuvust rasvas 
(log Kow on väiksem kui - 1 või suurem kui 
4).
Sissehingamise teel manustamise viisi 
kasutamine katsetamisel on asjakohane, 
kui:
1) inimeste kokkupuude ainega selle 
sissehingamise teel on tõenäoline ja
2) üks järgmistest tingimustest on täidetud:
– aine aururõhk on üle 10-2 Pa 
temperatuuril 20 °C või
– aine on pulber, mis sisaldab üle 1 
massiprotsendi osakesi, mille suurus 
masskeskmise aerodünaamilise diameetri 
järgi (MMAD) on väiksem kui 100 µm või
– – ainet kasutatakse viisil, mis tekitab 
sissehingatavas suuruses aerosoole, osakesi 
või piisakesi (üle 1 massiprotsendi on 
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osakesi, mille MMAD on väiksem kui 100 
µm). Vastunäidustuste puudumisel 
eelistada manustamist suu kaudu.
Registreerija teeb ettepaneku subkroonilise 
mürgisuse uuringu (90 päeva) (VII lisa 
punkt 6.6.2) läbiviimiseks, kui:
– inimestega kokkupuute sagedus ja 
kestus näitavad, et pikemaajaline uuring on 
asjakohane, ja on täidetud üks järgmistest 
tingimustest:
– muud kättesaadavad andmed 
näitavad, et ainel võib olla ohtlikke 
omadusi, mida lühiajalise mürgisuse 
uuringuga ei ole võimalik avastada või
– asjakohaselt kavandatud 
toksikokineetilised uuringud näitavad aine 
või selle metaboliitide akumuleerumist 
teatavates kudedes või organistes, mis võib 
tõenäoliselt jääda avastamata lühiajalises 
mürgisuse uuringus ja mille kahjulik toime 
avaldub alles pärast pikemaajalist 
kokkupuudet.
Registreerija teeb ettepaneku viia läbi 
täiendavad uuringud või nõuab selliste 
uuringute läbiviimist hindava liikmesriigi 
pädev ametiasutuse artiklite 39, 40 või 44 
kohaselt, kui:
– 28-päevases uuringuga ei ole 
suudetud NOAELi identifitseerida, 
kusjuures selle põhjuseks ei ole kahjulike 
mürgiste mõjude puudumine või
– teatud raskusastmega mürgisus 
(näiteks tõsised/rasked mõjud) või
– näidud mõju kohta, mille 
toksikoloogiliseks ja/või 
riskiiseloomustuseks vajalik kättesaadav 
tõestusmaterjal on ebapiisav. Sellistel 
juhtudel on ehk otstarbekam viia läbi 
spetsiifilised toksikoloogilised uuringud, 
mis on nende mõjude uurimiseks 
kavandatud (näiteks immunotoksilisus, 
neurotoksilisus) või
– esialgses kordusannuse uuringus 
kasutatud kokkupuuteviis ei olnud 
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asjakohane, pidades silmas inimeste 
tõenäolist kokkupuudet antud ainega ning 
ekstrapolatsiooni kasutusviisilt 
kasutusviisile ei ole võimalik teha või
– kokkupuude on eriti murettekitav 
(näiteks kasutamine tarbekaupades, 
mistõttu kokkupuute ulatus on lähedane 
annusetasemetele, mille puhul võib juba 
oletada mürgisust inimesele) või
– 28-päevases uuringus ei avastatud 
mõjusid, mida oli täheldatud ainete 
uurimisel, mille molekulaarstruktuur oli 
antud aine omaga selgelt sarnane.

Or. en

Justification

Directive 86/609 requires non-animal tests to be used where reasonably and practicably 
available. The animal test replaced is not validated to modern standards. Use of non-
validated animal tests is unacceptable ethically and scientifically. Studies showing scientific 
weaknesses of the test and explaining the proposed alternative test strategy are cited in "Non-
Animal Testing Strategies for REACH" (available at: www.reachnonanimaltests.org). The 
alternative strategy proposed is scientifically sound. Where uncertainties remain about the 
properties of a substance, it should be subject to control measures.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 1125
VI LISA osa 6 1. veeru ja 2. veeru lõige 6.7

1. veerg 1. veerg

6.7. Paljunemisvõimet kahjustav 
mürgisus

6.7. Paljunemisvõimet kahjustav 
mürgisus

6.7.1. Sõelumine paljunemisvõimet 
kahjustava mürgisuse/arenguhäireid 
põhjustava mürgisuse puhul, üks liik 
(OECD 421), kui ei ole sarnase 
struktuuriga ainete andmetest, (Q)SARi 
hinnangutest või in vitro meetoditest 
pärinevaid tõendeid selle kohta, et aine võib 
olla arenguhäiret põhjustava toksilisusega.

6.7.1 Sõelumine paljunemisvõimet ja 
arenguhäireid põhjustava mürgisuse 
puhul, kasutades arvuti-ekspertsüsteeme / 
(Q)SARi modelleerimist

6.7.1a Embrüotoksilisuse testimine, 
kasutades ECVAMi valideeritud 
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embrüonaalse tüviraku testi (EST)
6.7.2. Arenguhäireid põhjustava 
mürgisuse uuring, kõige sobivam 
manustamisviis, pidades silmas inimeste 
tõenäolist kokkupuuteviisi antud ainega (X 
B lisa punkt 31 või OECD 414).

6.7.2 In vitro ainevahetusuuringud, 
kasutades inimese mikrosoomiensüüme või 
rakuliine

2. veerg 2. veerg
6.7. Uuringut ei ole tarvis läbi viia, kui: 6.7. Uuringut ei ole tarvis läbi viia, kui:

– aine on teadaolevalt genotoksiline 
kantserogeen ja asjakohased 
riskijuhtimismeetmed on rakendatud või

– aine on teadaolevalt genotoksiline 
kantserogeen ja asjakohased 
riskijuhtimismeetmed on rakendatud või

– aine on teadaolevalt sugurakkude 
mutageen ja asjakohased 
riskijuhtimismeetmed on rakendatud või

– aine on teadaolevalt sugurakkude 
mutageen ja asjakohased 
riskijuhtimismeetmed on rakendatud või

– on tõendeid selle kohta, et aine 
akumuleerub loomsetes või inimkudedes 
(nt rinnakoes või keharasvas) ja on 
rakendatud asjakohased 
riskijuhtimismeetmed või

– inimeste ulatuslikumad kokkupuuted 
on välistatud.

– inimeste ulatuslikumad kokkupuuted 
on välistatud.

6.7.1. Antud etapil tuleb sõelumise 
positiivset tulemust kinnitada 
arenguhäireid põhjustava mürgisuse 
uuringuga, üks liik, kõige asjakohasem 
manustamisviis, pidades silmas inimeste 
kokkupuuteviise antud ainega (VI lisa 
punkt 6.7.2).

6.7.1. Võttes arvesse in vitro 
ainevahetusuuringute tulemusi, loetakse 
ESTst saadud positiivset tulemust piisavaks 
tõendiks embrüotoksilisuse kohta, et 
liigitada kemikaal potentsiaalselt 
paljunemisvõimet kahjustavaks mürgiseks 
aineks.

6.7.2. Esialgu viiakse uuring läbi ühe liigi 
osas. Esimese katse tulemuste põhjal 
otsustatakse, kas katse teise liigiga on 
vajalik.

6.7.2. Võttes arvesse in vitro 
ainevahetusuuringute tulemusi, viitab nii 
ESTs kui ka ekspertsüsteemis / (Q)SAR 
modelleerimisel saadud negatiivne tulemus 
sellele, et kemikaal ei ole tõenäoliselt 
paljunemisvõimet kahjustav mürgine aine. 
Seda võib kinnitada in vitro mõju 
mehhanismi uuringutega.

Registreerija teeb ettepaneku kahe 
generatsiooni paljunemisvõimet kahjustava 
mürgisuse uuringu (VII lisa punkt 6.7.3) 
läbiviimise kohta, kui kordusannuse 
mürgisuse uuring (90 päeva) on näidanud 
paljunemisvõimet kahjustava mürgisuse 
võimalikkust (näiteks histopatoloogiline 
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mõju sugunäärmetele) või on aine 
struktuur väga sarnane teadaolevate 
paljunemisvõimet kahjustavate ainetega.

Or. en

Justification

Directive 86/609 requires non-animal tests to be used where reasonably and practicably available. 
The animal test in REACH is not validated to modern standards and should thus be replaced, as the 
use of non-validated animal tests is unacceptable ethically and scientifically. Studies showing 
scientific weaknesses of the test and explaining the proposed alternative strategy are cited in "Non-
Animal Testing Strategies for REACH" (see www.reachnonanimaltests.org). The alternative is 
scientifically sound. Where uncertainties remain about the properties of a substance, it should be 
subject to control measures.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 1126
VI LISA 6. osa 1. veeru ja 2. veeru lõige 6.7.2

6.7.2. Arenguhäireid põhjustava mürgisuse 
uuring, kõige sobivam manustamisviis, 
pidades silmas inimeste tõenäolist 
kokkupuuteviisi antud ainega (X B lisa 
punkt 31 või OECD 414).

6.7.2. Arenguhäireid põhjustava mürgisuse 
uuring, kõige sobivam manustamisviis, 
pidades silmas inimeste tõenäolist 
kokkupuuteviisi antud ainega (X B lisa 
punkt 31 või OECD 414),

ja/või (olenevalt sõelumisuuringu 
tulemustest)
6.7.3. Kahe generatsiooni paljunemisvõimet 
kahjustava mürgisuse uuring, üks liik, isas-
ja emasloom, kõige asjakohasem 
manustamisviis inimeste tõenäolist 
kokkupuuteviisi silmas pidades, kui 28-
päevane või 90-päevane uuring on 
näidanud kahjulikku mõju 
paljunemisorganitele või kudedele.

Or. de

Justification

At present, a screening test is provided for (OECD 421, not in Annex V to Directive 
67/548/EEC) as the first action to verify reproductive toxicity. It is recommended, at the very 
least, that as part of the further testing strategy, depending on the type of positive findings 
from the screening test, a fertility reduction study be carried out in addition to a 
developmental toxicity study. In our view, it would be even better to maintain the existing 
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TGD testing strategy, which has proved its worth.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Muudatusettepanek 1127
VI LISA osa 7 lõiked 7.1, 7.22, 7.3

7.1 Vee mürgisus Välja jäetud
7.2.2 Abiootiline Välja jäetud
7.3 Säilimine ja käitumine keskkonnas Välja jäetud

Or. en

Justification

The risk of substance withdrawal in the tonnage range between 10 and 100 tonnes created by 
the Commission proposal requires a reduction of information requirements. Therefore the 
proposed amendment moves the information requirements under points 7.1, 7.2.2 and 7.3 to 
Annex VII. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 1128
VI LISA osa 7 lõige 7.1.3

1. veerg 1. veerg

7.1.3. Mürgisuse lühiajaline katsetamine
kaladel: Registreerija võib kaaluda 
lühiajalise katsetamise asemel pikaajalist 
katsetamist.

7.1.3. Lühiajalise mürgisuse sõelumine 
kaladel, kasutades TETRATOXi ja/või 
DarT kalamarjatesti

2. veerg 2. veerg

7.1.3. Uuringut ei ole tarvis läbi viia, kui: 7.1.3. Uuringut ei ole tarvis läbi viia, kui:
– aine on väga raskesti lahustuv (vees 
lahustuvus < 10 μg/l) või

– aine on väga halvasti lahustuv 
(lahustuvus vees väiksem kui 10 µg/l) või

– on ebatõenäoline, et aine võiks läbida 
bioloogilisi membraane (MW on suurem kui 
800 või molekuli läbimõõt on suurem kui 15 
Å) või

– on ebatõenäoline, et aine võiks läbida 
bioloogilisi membraane (MM on suurem kui 
800 või molekuli läbimõõt on suurem kui 15 
Å) või

– mürgisuse pikaajaline uuring on 
kättesaadav.

– mõõdetud või hinnanguline 
jaotuskoefitsient (log Kow) on väiksem kui 
4 või 
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– andmed lühiajalise või pikaajalise 
mürgisuse uuringu kohta kaladel on juba 
kättesaadavad.

Registreerija teeb ettepaneku pikaajalise 
vee mürgisuse uuringu läbiviimiseks 
kaladega (VII lisa punkt 7.1.6) või nõuab 
seda hindava liikmesriigi pädev 
ametiasutus kooskõlas artiklitega 39, 40 või 
44, kui keskkonna (prognoositava) 
kokkupuute võrdlemine vee mürgisuse 
lühiajalise uuringu tulemustega näitab, et 
mõju veeorganismidele on vaja täiendavalt 
uurida.
Kui aine lahustub vees halvasti, kaalutakse 
pikaajalise vee mürgisuse uuringu 
läbiviimist kaladega (VII lisa punkt 7.1.6) 
(lahustuvus vees on väiksem kui 1 mg/l).

Or. en

Justification

Directive 86/609 requires non-animal tests to be used where reasonably and practicably 
available. The animal test in REACH is not validated to modern standards and should thus be 
replaced, as the use of non-validated animal tests is unacceptable ethically and scientifically. 
Studies showing scientific weaknesses of the test and explaining the proposed alternative 
strategy are cited in "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (see 
www.reachnonanimaltests.org). The alternative is scientifically sound. Where uncertainties 
remain about the properties of a substance, it should be subject to control measures.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 1129
VI LISA osa 7 lõige 7.1.4

7.1.4. Aktiivmuda hapnikutarbe 
inhibeerimise katsetamine, väljaarvatud 
juhud, kui heitkoguste reoveekäitlussüsteemi 
sattumise võimalus on väike.

7.1.4. Aktiivmuda hapnikutarbe 
inhibeerimise katsetamine, välja arvatud 
juhud, kui heitkoguste reoveekäitlussüsteemi 
sattumise võimalus on väike.

Uuringu võib asendada nitrifikatsiooni 
inhibeerimise katsega, kui kättesaadavad 
andmed näitavad, et aine on tõenäoliselt 
mikroobide kasvu või funktsioonide 
inhibiitor.

Kui kättesaadavad andmed näitavad, et 
aine on tõenäoliselt mikroobide kasvu või 
funktsioonide inhibiitor, tuleks uuringut 
täiendada nitrifikatsiooni inhibeerimise 
katsega.
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Or. de

Justification

If the substance inhibits bacterial growth, a nitrification inhibition test should be carried out 
not, as proposed, as an alternative to the study, but, rather, in addition to it.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 1130
VI LISA osa 7 lõige 7.2

7.2 Degradatsioon Välja jäetud

Or. en

Justification

As this information requirement is now included in Annex V, it can be deleted here. 
(amendment linked to amendment on Art. 5, paragraph 4)

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

Muudatusettepanek 1131
VI LISA osa 7 lõige 7.2 a (uus)

1. veerg 2. veerg

Ökotoksilisuse teabe nõue
7.2.a Degradatsioon
Registreerija teeb ettepaneku 
degradatsiooni lisauuringute kohta, kui I 
lisa kohane kemikaaliohutuse hinnang 
osutab aine degradatsiooni täiendava 
uurimise vajadusele. 
Asjakohase/asjakohaste katse/katsete valik 
sõltub ohutushindamise tulemustest.
7.2.a.1. Biootiline
Registreerija võib teha ettepaneku ka 
lõigetes 7.2.1.3 ja 7.2.1.4 osutatud teabe 
kohta või seda võib nõuda hindava 
liikmesriigi pädev ametiasutus artiklite 39, 
40 või 44 kohaselt allpool määratletud 
juhtudel.
7.2.a.1.2. Simulatsiooniuuring lõpliku 
degradatsiooni kohta pinnavees

7.2.a.1.2. Uuringut ei ole tarvis teha, kui:
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aine lahustuvus vees on alla 10 μg/l;
aine on täielikult biolagundatav.

7.2.a 1.3. Pinnase simulatsiooniuuring 
(pinnases kõrge adsorbtsioonivõimega 
ainete puhul)

7.2.a .1.3. Uuringut ei ole tarvis teha, kui:
aine on täielikult biolagundatav või
pinnase otsene või kaudne kokkupuude on 
ebatõenäoline.

7.2.a.1.4. Sademe simulatsiooniuuring 
(sademes kõrge adsorbtsioonivõimega 
ainete puhul)

7.2.a.1.4. Uuringut ei ole tarvis teha, kui:
aine on täielikult biolagundatav või
pinnase otsene või kaudne kokkupuude on 
ebatõenäoline.

7.2.a.3. Degradatsioonitoodete tuvastamine 7.2.a.3. Kui aine ei ole täielikult 
biolagundatav
Registreerija võib teha ettepaneku 
lisauuringute kohta, kui I lisa kohane 
kemikaaliohutuse hinnang osutab aine 
saatuse ja käitumise täiendava uurimise 
vajadusele. Asjakohase/asjakohaste 
katse/katsete valik sõltub ohutushindamise 
tulemustest.

Or. en

(Text moved from ANNEX VII - 7.2.1)

Justification

This moves the degradation studies listed in point 7.2 of Annex VII to Annex VI. Data 
concerning bio-and abiotic degradation are prequisites for a proper safety assessment of any 
chemical that may be released into the environment. Such studies should therefore be applied 
already for substances as of 10 tonnes.

If this amendment is adopted, the corresponding part in Annex VII needs to be deleted.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Muudatusettepanek 1132
VII LISA osa 6 lõiked 6.1–6.4

6.1. Nahaärritus
6.1.1. In vivo nahaärritus
6.1.1. Uuringut ei ole tarvis teha, kui:
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– aine on söövitav või
– aine on tugev hape (pH on väiksem kui 2,0) või alus (pH on suurem kui 11,5) või
– aine on toatemperatuuril õhus süttiv või
– aine on kokkupuutel nahaga väga mürgine või
– ägeda mürgisuse uuring naha kaudu manustamisega ei näita naha ärritust kuni 
piirannuse tasemeni (2000 mg/kg härja kaal) või
– V lisa punktis 6.1 ettenähtud katsetamisstrateegia abil kättesaadavad andmed on piisavad, 
et liigitada aine nahka söövitavaks või nahka ärritavaks.
6.2. Silmade ärritus
6.2.1. In vivo silmade ärritus
6.2.1. Uuringut ei ole tarvis teha, kui:
– aine on söövitav või
– aine on tugev hape (pH on väiksem kui 2,0) või alus (pH on suurem kui 11,5) või
– aine on toatemperatuuril õhus süttiv või
– aine on nahaga kokkupuutel liigitatud ärritavaks ning tingimusel, et registreerija liigitab 
selle silmi ärritavaks aineks või
– V lisa punktis 6.2 ettenähtud katsetamisstrateegiaga saadud andmed on küllaldased aine 
liigitamiseks silmi ärritavaks.
6.4. Mutageensus
6.4.2. Imetaja rakkude in vitro tsütogeensusuuring 
6.4.2. Uuringut ei pea tegema, kui
- in vitro tsütogeense katse andmed on kättesaadavad või
- on teada, et aine on 1. või 2. kategooria kantserogeenne aine.
6.4.3. Imetajate rakkude in vitro geenmutatsiooniuuring, kui V lisa punkti 6.4.1 ja VI lisa 
punkti 6.4.2 puhul on tulemus negatiivne
6.4.3. Uuring ei ole vajalik, kui on kättesaadavad küllaldased usaldusväärsed andmed 
imetajate in vivo mutatsioonikatse kohta.
6.4. Asjakohaseid mutageensuse in vivo uuringuid kaalutakse juhul, kui mis tahes V või VI 
lisa mutageensuskatsetes on saadud positiivseid tulemusi.

Or. en

Text moved from Annex VI; current column 2 and row 6.4 unchanged

Justification

This amendment is a consequence to the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
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the Commission proposal. For mutagenicity it is assured that if there is a positive result from 
an in vitro study, that it will be further investigated. (linked to the amendment on Annex VI).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 1133
VII lisa osa 6 lõige 6.4.

6.4. Kui mis tahes mutageensuse uuringus 
on saadud positiivseid tulemusi V või VI 
lisa tasandil ja kättesaadavaid in vivo 
uuringu tulemusi ei ole, soovitab 
registreerija asjakohast in vivo 
mutageensuse uuringut. 
Kui on kättesaadavad mis tahes in vivo 
uuringu positiivsed tulemused, tehakse 
ettepanek täiendavate asjakohaste in vivo 
uuringute läbiviimiseks.

välja jäetud

Or. en

Justification

There are no in vivo mutagenicity studies validated to modern standards. Studies showing 
scientific weaknesses of the test and explaining the proposed alternative strategy are cited in 
"Non-Animal Testing Strategies for REACH" (see www.reachnonanimaltests.org). As the use 
of non-validated animal tests is unacceptable ethically and scientifically, in vivo mutagenicity 
tests should not be used. If there is a positive result from the tests in Annex V or VI, further in 
vitro studies should be conducted as already suggested in the amendment to point 6.4 of 
Annex VI.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer + Dagmar 
Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Muudatusettepanek 1134
VII lisa osa 7 lõige 6.4.

6.4. Kui mis tahes mutageensuse uuringus 
on saadud positiivseid tulemusi V või VI lisa 
tasandil ja kättesaadavaid in vivo uuringu 
tulemusi ei ole, soovitab registreerija 
asjakohast in vivo mutageensuse uuringut. 
Kui on kättesaadavad mis tahes in vivo 
uuringu positiivsed tulemused, tehakse 

6.4 Kui mis tahes V lisa või eespool 
osutatud katsete mutageensuskatsetes on 
saadud positiivseid tulemusi ja in vivo 
uuringu tulemused pole kättesaadavad, teeb 
registreerija ettepaneku viia läbi asjakohane 
in vivo mutageensuse uuring.

Kui on kättesaadavad mis tahes in vivo 
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ettepanek täiendavate asjakohaste in vivo 
uuringute läbiviimiseks.

uuringu positiivsed tulemused, tehakse 
ettepanek täiendavate asjakohaste in vivo 
uuringute läbiviimiseks.

Or. en

Justification

This amendment is a consequence to the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal. For mutagenicity it is assured that if there is a positive result from 
an in vitro study, that it will be further investigated. (linked to the amendment on Annex VI).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 1135
VII lisa osa 6 lõige 6.6

6.6. Kordusdoosi mürgisus välja jäetud

Or. en

Justification

Repeated dose toxicity tests are not validated to modern standards. Studies showing scientific 
weaknesses of the test and explaining the proposed alternative strategy are cited in "Non-
Animal Testing Strategies for REACH" (see www.reachnonanimaltests.org). As the use of 
non-validated animal tests is unacceptable ethically and scientifically, repeated dose toxicity 
animal tests should not be used. The endpoint is sufficiently covered by the suggested organ-
specific testing strategy to replace repeated dose-toxicity testing in point 6.6. of Annex VI.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Muudatusettepanek 1136
VII lisa osa 6 lõige 6.6.

Komisjoni ettepanek

6.6. Kordusdoosi mürgisus

6.6.1. Kordusdoosi mürgisuse 
lühiajaline uuring (28 päeva), üks liik, 
isas- ja emasloom, kõige asjakohasem 
manustamisviis inimeste tõenäolist 
kokkupuuteviisi silmas pidades, kui seda 
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ei nõuta juba VI lisas või kui on tehtud 
ettepanek katsete läbiviimise kohta 
punkti 6.6.2 kohaselt. Sel juhul IX lisa 
punkti 3 ei kohaldata.

6.6.2. Subkroonilise mürgisuse uuring 
(90 päeva), üks liik, näriline, isas- ja 
emasloom, kõige asjakohasem 
manustamisviis inimeste tõenäolist 
kokkupuuteviisi silmas pidades.

6.6.2. Subkroonilise mürgisuse uuringut (90 
päeva) ei ole tarvis läbi viia, kui:

- on kättesaadav usaldusväärne lühiajalise 
mürgisuse uuring (28 päeva), mis näitab tõsise 
mürgisuse mõjusid aine R48ks liigitamise 
kriteeriumite kohaselt ning kui 28-päevase 
uuringu NOAELi, kui sellele rakendatakse 
asjakohast määramatuse tegurit, on võimalik 
ekstrapoleerida 90-päevase uuringu NOAELile 
sama kokkupuuteviisi puhul või
- kättesaadav on usaldusväärne kroonilise
mürgisuse uuring, tingimusel, et selles on 
kasutatud asjakohast liiki ja manustamisviisi või

- aine on mittereageeriv, lahustamatu ja 
mittesissehingatav, ei ole saadud tõendeid 
imendumise ja mürgisuse kohta 28-päevases 
“piirkatses”, eriti kui see kokkupuuteviis
inimeste puhul on piiratud.

Asjakohase manustamisviisi valikul lähtutakse 
järgmisest:

Nahakaudse manustamise viisi kasutamine 
katsetamisel on asjakohane, kui:

1) aine kokkupuude nahaga aine tootmise ja/või 
kasutuste ajal on tõenäoline ja

2) füüsikalis-keemilised omadused võimaldavad 
olulist imendumist naha kaudu ja

3) üks järgmistest tingimustest on täidetud:
– mürgisust on täheldatud ägeda nahakaudse 
mürgisuse katses madalamate annuste juures kui 
suukaudses mürgisuse katses või

– silma- ja/või nahauuringutes on täheldatud 
imendumise süsteemset mõju või muid tõendeid 
imendumise kohta või
– in vitro katsed näitavad olulist nahakaudset 
imendumist või
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– sarnase struktuuriga ainete puhul on täheldatud 
olulist nahakaudset mürgisust või nahast 
läbitungimist.

Nahakaudse manustamise viisi kasutamine 
katsetamisel ei ole asjakohane, kui imendumine 
naha kaudu on ebatõenäoline, arvestades 
molekulmassi (MM on suurem kui 800 või 
molekuli läbimõõt on suurem kui 15 Å) ja vähest 
lahustuvust rasvas (log Kow on väiksem kui -1 
või suurem kui 4).

Sissehingamise teel manustamise viisi kasutamine 
katsetamisel on asjakohane, kui:
1) inimeste kokkupuude ainega selle 
sissehingamise teel on tõenäoline ja

2) üks järgmistest tingimustest on täidetud:
– aine aururõhk on üle 10-2 Pa temperatuuril 20 
°C või

– aine on pulber, mis sisaldab üle 1 
massiprotsendi osakesi, mille suurus 
masskeskmise aerodünaamilise diameetri järgi 
(MMAD) on väiksem kui 100 µm või

– ainet kasutatakse viisil, mis tekitab 
sissehingatavas suuruses aerosoole, osakesi või 
piisakesi (üle 1 massiprotsendi on osakesi, mille 
MMAD on väiksem kui 100 µm).
Vastunäidustuste puudumisel eelistada 
manustamist suu kaudu.

Registreerija teeb ettepaneku täiendavate 
uuringute läbiviimise kohta või nõuab seda 
hindava liikmesriigi pädev ametiasutus artiklite 
39, 40 või 44 kohaselt, kui:

– 90-päevase uuringuga ei ole suudetud NOAELi 
identifitseerida, kusjuures selle põhjuseks ei ole 
kahjulike mürgiste mõjude puudumine; või

– teatud raskusastmega mürgisus (näiteks 
tõsised/rasked mõjud) või

– on saadud näitusid mõju kohta, mille 
toksikoloogiliseks ja/või riskihindamiseks ei ole 
piisavalt kättesaadavaid tõendeid. Sellisel juhul 
võib otstarbekam olla spetsiifiliste 
toksikoloogiliste uuringute tegemine, mis on 
kavandatud nende mõjude uurimiseks (näiteks 
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immuuntoksilisus, neurotoksilisus) või

– erilist muret tekitab kokkupuude ainega (näiteks 
kasutamine tarbekaupades, mistõttu 
kokkupuutetasemed inimestele juba eeldatavalt 
mürgiste annusemääradega võrreldes on 
suhteliselt kõrged).

Parlamendi muudatusettepanekud

6.6. Kordusdoosi mürgisus

6.6.1. Kordusdoosi mürgisuse 
lühiajaline uuring (28 päeva), üks liik, 
isas- ja emasloom, kõige asjakohasem 
manustamisviis inimeste tõenäolist 
kokkupuuteviisi silmas pidades, kui seda 
ei nõuta juba VI lisas või kui on tehtud 
ettepanek katsete läbiviimise kohta 
punkti 6.6.2 kohaselt. Sel juhul IX lisa 
punkti 3 ei kohaldata.

6.6.1. Lühiajalise mürgisuse uuringut (28 päeva)
ei ole tarvis teha, kui:
– - usaldusväärne subkroonilise (90 päeva) või 

kroonilise mürgisuse uuring on kättesaadav 
ning selles on kasutatud asjakohast liiki ja 
manustamisviisi või

– aine laguneb kohe ja on piisavalt tõendeid 
lagunemissaaduste kohta või

– inimeste ulatuslikumad kokkupuuted on 
välistatud.

Asjakohase manustamisviisi valikul lähtutakse 
järgmisest:

Nahakaudse manustamise viisi kasutamine 
katsetamisel on asjakohane, kui:
1) aine kokkupuude nahaga aine tootmise ja/või 
kasutuste ajal on tõenäoline ja

2) füüsikalis-keemilised omadused võimaldavad 
olulist imendumist naha kaudu ja

3) üks järgmistest tingimustest on täidetud:

– mürgisust on täheldatud ägeda nahakaudse 
mürgisuse katses madalamate annuste juures kui 
suukaudses mürgisuse katses või
– silma- ja/või nahauuringutes on täheldatud 
imendumise süsteemset mõju või muid tõendeid 
imendumise kohta või

– in vitro katsed näitavad olulist nahakaudset 
imendumist või

– sarnase struktuuriga ainete puhul on täheldatud 
olulist nahakaudset mürgisust või nahast 
läbitungimist.
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Nahakaudse manustamise viisi kasutamine 
katsetamisel ei ole asjakohane, kui imendumine 
naha kaudu on ebatõenäoline, arvestades 
molekulmassi (MM on suurem kui 800 või 
molekuli läbimõõt on suurem kui 15 Å) ja vähest 
lahustuvust rasvas (log Kow on väiksem kui - 1 
või suurem kui 4).

Sissehingamise teel manustamise viisi kasutamine 
katsetamisel on asjakohane, kui:
1) inimeste kokkupuude ainega selle 
sissehingamise teel on tõenäoline ja

2) üks järgmistest tingimustest on täidetud:

– aine aururõhk on üle 10-2 Pa temperatuuril 20 
°C või

– aine on pulber, mis sisaldab üle 1 
massiprotsendi osakesi, mille suurus 
masskeskmise aerodünaamilise diameetri järgi 
(MMAD) on väiksem kui 100 µm või
– ainet kasutatakse viisil, mis tekitab 
sissehingatavas suuruses aerosoole, osakesi või 
piisakesi (üle 1 massiprotsendi on osakesi, mille 
MMAD on väiksem kui 100 µm).
Vastunäidustuste puudumisel eelistada 
manustamist suu kaudu.

Registreerija teeb ettepaneku subkroonilise 
mürgisuse uuringu (90 päeva) (VII lisa punkt 
6.6.2) tegemiseks, kui:
– inimestega kokkupuute sagedus ja kestus 
näitavad, et pikemaajaline uuring on 
asjakohane, ja on täidetud üks järgmistest 
tingimustest:
– muud kättesaadavad andmed näitavad, et ainel 
võib olla ohtlikke omadusi, mida lühiajalise 
mürgisuse uuringuga ei ole võimalik avastada 
või
– asjakohaselt kavandatud toksikokineetilised 
uuringud näitavad aine või selle metaboliitide 
akumuleerumist teatavates kudedes või 
organites, mis võib tõenäoliselt jääda avastamata 
lühiajalise mürgisuse uuringus ja mille kahjulik 
toime avaldub alles pärast pikemaajalist 
kokkupuudet.



AM\565939ET.doc 77/1 PE 357.826v01-00

Freelance-tõlge

ET

Registreerija teeb ettepaneku viia läbi täiendavad 
uuringud või nõuab selliste uuringute läbiviimist 
hindava liikmesriigi pädev ametiasutuse artiklite 
39, 40 või 44 kohaselt, kui:

28-päevase uuringuga ei ole suudetud NOAELi 
identifitseerida, kusjuures selle põhjuseks ei ole 
kahjulike mürgiste mõjude puudumine; või
– teatud raskusastmega mürgisus (näiteks 
tõsised/rasked mõjud) või
– näidud mõju kohta, mille toksikoloogiliseks 
ja/või riskiiseloomustuseks vajalik kättesaadav 
tõestusmaterjal on ebapiisav. Sellistel juhtudel on 
ehk otstarbekam teha spetsiifilised 
toksikoloogilised uuringud, mis on nende mõjude 
uurimiseks kavandatud (näiteks 
immunotoksilisus, neurotoksilisus) või

– esialgses kordusannuse uuringus kasutatud 
kokkupuuteviis ei olnud asjakohane, pidades 
silmas inimeste tõenäolist kokkupuudet antud 
ainega ning ekstrapolatsiooni kasutusviisilt 
kasutusviisile ei ole võimalik teha või
– kokkupuude on eriti murettekitav (näiteks 
kasutamine tarbekaupades, mistõttu kokkupuute 
ulatus on lähedane annusetasemetele, mille puhul 
võib juba oletada mürgisust inimesele) või

– 28-päevases uuringus ei avastatud mõjusid, 
mida oli täheldatud ainete uurimisel, mille 
molekulaarstruktuur oli antud aine omaga 
selgelt sarnane.

Or. en

Justification

This amendment is a consequence to the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal. (linked to amendment to Annex VI, points 6.1 - 6.4).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Muudatusettepanek 1137
VII lisa osa 6 lõige 6.7.

Komisjoni ettepanek
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6.7. Paljunemisvõimet kahjustav 
mürgisus

6.7. Uuringut ei ole tarvis teha, kui:
– aine on teadaolevalt genotoksiline kantserogeen 
ja asjakohased riskijuhtimismeetmed on 
rakendatud või

– aine on teadaolevalt sugurakkude mutageen ja 
on rakendatud asjakohased riskijuhtimismeetmed.

6.7.2. Arenguhäireid põhjustava 
mürgisuse uuring, üks liik, kõige 
asjakohasem manustamisviis inimeste 
tõenäolist kokkupuuteviisi silmas 
pidades (X B lisa punkt 31 või OECD 
414), kui seda ei nõuta juba VI lisas.

6.7.2 Esialgu tehakse uuring ühe liigi osas.
Esimese katse tulemuste põhjal otsustatakse, kas 
katse teise liigiga on vajalik.

6.7.3. Kahe sugupõlve 
paljunemisvõimet kahjustava mürgisuse 
uuring, üks liik, isas- ja emasloom, 
kõige asjakohasem manustamisviis, 
pidades silmas inimeste tõenäolist 
kokkupuuteviisi, kui 28-päevane või 90-
päevane uuring on näidanud kahjulikke 
mõjusid suguorganitele või kudedele.

Parlamendi muudatusettepanekud

6.7. Paljunemisvõimet kahjustav 
mürgisus

6.7. Uuringut ei ole tarvis teha, kui:

– aine on teadaolevalt genotoksiline kantserogeen 
ja asjakohased riskijuhtimismeetmed on 
rakendatud või
– aine on teadaolevalt sugurakkude mutageen ja 
on rakendatud asjakohased riskijuhtimismeetmed.

6.7.1. Sõelumine paljunemisvõimet 
kahjustava mürgisuse/arenguhäireid 
põhjustava mürgisuse puhul, üks liik 
(OECD 421), kui ei ole sarnase 
struktuuriga ainete andmetest, (Q)SARi 
hinnangutest või in vitro meetoditest 
pärinevaid tõendeid selle kohta, et aine 
võib olla arenguhäiret põhjustava 
toksilisusega.

6.7.1. Antud etapil tuleb sõelumise positiivset 
tulemust kinnitada arenguhäireid põhjustava 
mürgisuse uuringuga, üks liik, kõige 
asjakohasem manustamisviis, pidades silmas 
inimeste kokkupuuteviise antud ainega (VI lisa 
punkt 6.7.2).

6.7.2. Arenguhäireid põhjustava 
mürgisuse uuring, üks liik, kõige 
asjakohasem manustamisviis inimeste 
tõenäolist kokkupuuteviisi silmas 
pidades (X B lisa punkt 31 või OECD 

6.7.2. Esialgu tehakse uuring ühe liigi osas.
Esimese katse tulemuste põhjal otsustatakse, kas 
katse teise liigiga on vajalik.
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414), kui seda ei nõuta juba VI lisas.

Registreerija teeb ettepaneku kahe generatsiooni 
paljunemisvõimet kahjustava mürgisuse uuringu 
(6.7.3) läbiviimise kohta, kui kordusannuse 
mürgisuse uuring (90 päeva) on näidanud 
paljunemisvõimet kahjustava mürgisuse 
võimalikkust (näiteks histopatoloogiline mõju 
sugunäärmetele) või on aine struktuur väga 
sarnane teadaolevate paljunemisvõimet 
kahjustavate ainetega.

Or. en

Justification

This amendment is a consequence to the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal. (linked to amendment to Annex VI, points 6.1 - 6.4).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 1138
VII lisa osa 6 lõige 6.7.

Komisjoni ettepanek

6.7. Paljunemisvõimet kahjustav 
mürgisus

6.7. Uuringut ei ole tarvis teha, kui:
– aine on teadaolevalt genotoksiline kantserogeen 
ja asjakohased riskijuhtimismeetmed on 
rakendatud või

– aine on teadaolevalt sugurakkude mutageen ja 
on rakendatud asjakohased riskijuhtimismeetmed.

6.7.2. Arenguhäireid põhjustava 
mürgisuse uuring, üks liik, kõige 
asjakohasem manustamisviis inimeste 
tõenäolist kokkupuuteviisi silmas 
pidades (X B lisa punkt 31 või OECD 
414), kui seda ei nõuta juba VI lisas.

6.7.2 Esialgu tehakse uuring ühe liigi osas.
Esimese katse tulemuste põhjal otsustatakse, kas 
katse teise liigiga on vajalik.

6.7.3. Kahe sugupõlve 
paljunemisvõimet kahjustava mürgisuse 
uuring, üks liik, isas- ja emasloom, 
kõige asjakohasem manustamisviis, 
pidades silmas inimeste tõenäolist 
kokkupuuteviisi, kui 28-päevane või 90-
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päevane uuring on näidanud kahjulikke 
mõjusid suguorganitele või kudedele.

Parlamendi muudatusettepanekud

6.7. Paljunemisvõimet kahjustav 
mürgisus

6.7. Uuringut ei ole tarvis teha, kui:

– aine on teadaolevalt genotoksiline kantserogeen 
ja asjakohased riskijuhtimismeetmed on 
rakendatud või
– aine on teadaolevalt sugurakkude mutageen ja 
asjakohased riskijuhtimismeetmed on rakendatud 
või
on tõendeid selle kohta, et aine akumuleerub 
loomsetes või inimkudedes (nt rinnakoes või 
keharasvas) ja on rakendatud asjakohased
riskijuhtimismeetmed. 

6.7.2. Mehaanilised in vitro uuringud 
keemiliste mõjude hindamiseks:
i) steroidhormooni sünteesile (nt H295R 
rakuliin)
ii) inimese seemnerakkude 
eluvõimelisusele, liikumisvõimelisusele, 
morfoloogiale ja biokeemiale
iii) Sertoli rakkudele kultuuris
iv) munaraku folliikulitele kultuuris
v) muudele kehtivatele in vitro või in 
silico meetoditele

Or. en

Justification

Directive 86/609 requires non-animal tests to be used where reasonably and practicably 
available. The animal test in REACH is not validated to modern standards and should thus be 
replaced, as the use of non-validated animal tests is unacceptable ethically and scientifically. 
Studies showing scientific weaknesses of the test and explaining the proposed alternative 
strategies are cited in "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (see 
www.reachnonanimaltests.org). The alternative is scientifically sound. Where uncertainties 
remain about the properties of a substance, it should be subject to control measures.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Muudatusettepanek 1139

VII lisa osa 6 lõige 6.7 a (uus)

Parlamendi muudatusettepanekud

6.7a Toksikokineetika

6.7a.1. Ühe aine toksikokineetilise 
käitumise hindamine asjakohase 
kättesaadava teabe ulatuses

Or. en

Justification

This amendment is a consequence to the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 1140
VII lisa osa 6 lõige 6.7 a (uus)

Parlamendi muudatusettepanekud

6.7a. Toksikokineetika

6.7a.1. Ühe aine toksikokineetilise 
käitumise hindamine lisauuringute, 
sealhulgas biotransformatsiooni ja 
farmakokineetika abil, kui see on 
vajalik edasise katsestrateegia 
selgitamiseks ja/või üldise
toksikoloogilise hinnangu andmiseks.

Or. de

(Identical amendment to Annex VIII, same author)

Justification

Under the REACH proposal, there is no requirement concerning the toxicokinetic behaviour 
of a substance. As, in specific cases, knowledge of that behaviour may be very important for 
selecting a suitable testing strategy, in particular for CMR substances in the higher tonnage 
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ranges, it is recommended that provision be made for such a testing strategy on a case-by-
case basis.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Muudatusettepanek 1141
VII lisa osa 7 lõige 7.1.

Komisjoni ettepanek

7.1. Vee mürgisus 7.1. Registreerija teeb ettepaneku pikaajalise 
mürgisuse katsetamise kohta, kui 
kemikaaliohutuse hindamine I lisas sätestatu 
kohaselt osutab veeorganismidele avaldatava 
mõju täiendava uurimise vajadusele.
Asjakohase/asjakohaste katse/katsete valik 
oleneb kemikaaliohutuse hindamise tulemustest.

7.1.5. Pikaajalise mürgisuse 
katsetamine kiivrikkudega (Daphnia), 
kui seda ei nõuta juba V lisas

7.1.5. Uuringut ei ole tarvis teha, kui:
– on ebatõenäoline, et aine võiks läbida 
bioloogilisi membraane (MM on suurem kui 800 
või molekuli läbimõõt on suurem kui 15 Å) või
– veekeskkonna otsene või kaudne kokkupuude 
ainega on ebatõenäoline.

7.1.6. Pikaajalise mürgisuse 
katsetamine kaladega, kui seda ei nõuta 
juba VI lisas

7.1.6. Uuringut ei ole tarvis teha, kui:
– on ebatõenäoline, et aine võiks läbida 
bioloogilisi membraane (MM on suurem kui 800 
või molekuli läbimõõt on suurem kui 15 Å) või
– veekeskkonna otsene või kaudne kokkupuude 
ainega on ebatõenäoline.

Teave esitatakse punktidest 7.1.6.1, 
7.1.6.2 või 7.1.6.3 ühe kohta

7.1.6.1 Kala varajasel eluetapil tehtav 
(FELS) mürgisuse katse (OECD 210)
7.1.6.2 Kala embrüo ja rebukotiga 
vastsega tehtav lühiajalise mürgisuse 
katse (X C lisa punkt 15 või OECD 212)
7.1.6.3 Noorkalade kasvukatse (X C lisa 
punkt 14 või OECD 215)

7.1.6.1. Potentsiaalselt bioakumuleeruva aine 
puhul teeb registreerija ettepaneku FELSi 
mürgisuse katse läbiviimise kohta või nõuab 
seda hindava liikmesriigi pädev ametiasutus.

Parlamendi muudatusettepanekud

7.1. Vee mürgisus 7.1.2. Uuringut ei ole tarvis teha, kui:
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7.1.2. Vetikate kasvu inhibeerimise 
uuring

– aine on väga raskesti lahustuv (vees 
lahustuvus < 10 μg/l) või
– ei ole tõenäoline, et aine tungib läbi 
bioloogilise kesta (MM > 800 või molekuli 
diameeter > 15 Å).

7.1.3. Mürgisuse lühiajaline 
katsetamine kaladel: registreerija võib 
kaaluda lühiajalise katsetamise asemel 
pikaajalist katsetamist.

7.1.3. Uuringut ei ole tarvis teha, kui:
– aine on väga raskesti lahustuv (vees 
lahustuvus < 10 μg/l) või
– on ebatõenäoline, et aine võiks läbida 
bioloogilisi membraane (MM on suurem kui 800 
või molekuli läbimõõt on suurem kui 15 Å) või
– mürgisuse pikaajaline uuring on kättesaadav.

Registreerija teeb ettepaneku pikaajalise vee 
mürgisuse uuringu läbiviimiseks kaladega (VII 
lisa punkt 7.1.6) või nõuab seda hindava 
liikmesriigi pädev ametiasutus kooskõlas 
artiklitega 39, 40 või 44, kui keskkonna 
(prognoositava) kokkupuute võrdlemine vee 
lühiajalise mürgisuse uuringu tulemustega 
näitab, et mõju veeorganismidele on vaja 
täiendavalt uurida.
Kui aine lahustub vees halvasti (lahustuvus vees 
on väiksem kui 1 mg/l), kaalutakse vee 
pikaajalise mürgisuse uuringu läbiviimist 
kaladega (VII lisa punkt 7.1.6).

7.1.4. Aktiivmuda hapnikutarbe 
inhibeerimise katsetamine, välja 
arvatud juhud, kui heitkoguste 
reoveekäitlussüsteemi sattumise 
võimalus on väike.

7.1.4. Uuringut ei ole tarvis teha, kui:
– aine on väga raskesti lahustuv (vees 
lahustuvus < 10 μg/l) või
– on leitud, et aine on täielikult biolagundatav ja 
kohaldatavad katsekontsentratsioonid on 
eeldatavasti samas vahemikus kui 
reoveekäitlusettevõttesse sissevoolul.
Uuringu võib asendada nitrifikatsiooni 
inhibeerimise katsega, kui kättesaadavad 
andmed näitavad, et aine on tõenäoliselt 
mikroobide kasvu või funktsioonide inhibiitor.

Or. en
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Text moved from Annex VI, part 7, paragraph 7.1

Justification

This amendment is a consequence to the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal. (linked to amendment to Annex VI, 6.1 - 6.4).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 1142
VII lisa osa 7 lõige 7.1.6.

7.1.6. Pikaajalise mürgisuse katsetamine 
kaladega

välja jäetud

Or. en

Justification

Long-term toxicity testing on fish is not validated to modern standards. Studies showing 
scientific weaknesses of the test and explaining the proposed alternative strategy are cited in 
"Non-Animal Testing Strategies for REACH" (see www.reachnonanimaltests.org). As the use 
of non-validated animal tests is unacceptable ethically and scientifically, long-term toxicity 
testing on fish repeated dose toxicity animal tests should not be used. The endpoint is 
sufficiently covered by the alternative test replacing short-term toxicity in fish in point 7.1.3 of 
Annex VI.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Muudatusettepanek 1143
VII lisa osa 7 lõige 7.2.1 a (uus)

Parlamendi muudatusettepanekud

7.2.2. Abiootiline
7.2.2.1. Hüdrolüüs pH 
funktsioonina

7.2.2.1. Uuringut ei ole tarvis teha, kui:
aine on täielikult biolagundatav või
aine lahustuvus vees on alla 10 μg/l.

Or. en
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Text moved from Annex VI, Part 7, paragraph 7.2.2)

Justification

This amendment is a consequence to the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal. (linked to amendment to Annex VI, 6.1 - 6.4).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Muudatusettepanek 1144
VII lisa osa 7 lõige 7.3.

Komisjoni ettepanek

7.3. Säilimine ja käitumine 
keskkonnas

7.3.2. Biokontsentratsioon (ühes) 
veeliigis, eelistatavalt kalas

7.3.2. Uurimust ei ole tarvis teha, kui:

– aine bioakumulatsioonipotentsiaal on madal (st 
log Kow on väiksem kui 3) või

– on ebatõenäoline, et aine võiks läbida 
bioloogilisi membraane (MM on suurem kui 800 
või molekuli läbimõõt on suurem kui 15 Å) või
– veekeskkonna otsene või kaudne kokkupuude 
ainega on ebatõenäoline.

7.3.3. Täiendavad 
adsorptsiooni/desorbtsiooniuuringud, 
kui VI lisas nõutud uuringu tulemused 
seda vajavad

7.3.3. Uurimust ei ole tarvis teha, kui:

– aine füüsikalis-keemiliste omaduste tõttu on 
selle adsorptsioonivõime prognoositavalt madal 
(näiteks on ainel madal jaotuskoefitsient 
oktanool/vesi ) või

– aine laguneb kiiresti.

Parlamendi muudatusettepanekud

7.3. Säilimine ja käitumine 
keskkonnas

7.3.1. Adsorptsiooni/desorptsiooni 
sõelumisuuring

7.3.1. Uuringut ei ole tarvis teha, kui:
– aine füüsikalis-keemiliste omaduste tõttu on 

selle adsorptsioonivõime prognoositavalt 
madal (näiteks on ainel madal 
jaotuskoefitsient oktanool/vesi ) või 
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– aine laguneb kiiresti. 

Or. en

Text moved from Annex VI, Part 7, paragraph 7.3

Justification

This amendment is a consequence to the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal. (linked to amendment to Annex VI, 6.1 - 6.4)

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

Muudatusettepanek 1145
VIII lisa sissejuhatuse lõige 1

Käesoleva lisa tasandil peab registreerija 
tegema ettepaneku ja esitama ajakava 
käesoleva lisa nõuete täitmiseks kooskõlas 
artikli 11 lõike 1 punktiga d.

Käesoleva lisa tasandil peab registreerija 
esitama ettepaneku ja ajakava käesoleva lisa 
teabenõuete täitmiseks artikli 11 lõike 1 
punkti d kohaselt, kui see hõlmab katseid 
selgroogsete loomadega.

Or. en

Justification

The testing proposals should only relate to vertebrate animal test requirements. All other 
information requirements should be provided in line with the deadlines specified in Article 21.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 1146
VIII lisa osa 6 lõige 6.4

6.4. Kui mõne eelneva 
mutageensusuuringu tulemused on olnud 
positiivsed ja kui see on asjakohane, teeb 
registreerija ettepaneku viia läbi täiendavad 
mutageensusuuringud.

välja jäetud

Or. en
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Justification

At this juncture, sufficient information should be available to make an informed decision 
regarding the classification and regulation of a substance with respect to its potential 
mutagenicity. If there is a positive result from the tests in Annex V or VI, further in vitro 
studies should be conducted as already suggested in the amendment to point 6.4 of Annex VI.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 1147
VIII lisa osa 6 lõige 6.6.3.

6.6.3. Registreerija võib pakkuda või 
hindava liikmesriigi pädev ametiasutus võib 
artiklite 39, 40 või 41 kohaselt nõuda 
pikaajalise kordusdoosi mürgisuse uuringu 
(vähemalt 12 kuud) läbiviimist, kui 
inimeste kokkupuudete sagedus ja kestus 
näitavad, et pikemaajaline uuring oleks 
asjakohane ja üks järgmistest tingimustest 
on täidetud:

välja jäetud

– eriti murettekitavaid tõsiseid või raskeid 
mõjusid on täheldatud 28-päevases või 90-
päevases uuringus, mille toksikoloogilise 
ja/või riskiiseloomustuse koostamiseks 
vajalikud kättesaadavad tõendid on 
ebapiisavad või

välja jäetud

– 28-päevases või 90-päevases uuringus ei 
avastatud mõjusid, mis esinesid ainetel, 
mille molekulistruktuur on uuritava aine 
omaga selgelt sarnane või

välja jäetud

– ainel võib olla ohtlik omadus, mida ei ole 
võimalik avastada 90-päevases uuringus.

välja jäetud

Or. en

Justification

Long-term repeated dose toxicity tests are not validated to modern standards. Studies
showing scientific weaknesses of the test and explaining the proposed alternative strategy are 
cited in "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (see www.reachnonanimaltests.org). As 
the use of non-validated animal tests is unacceptable ethically and scientifically, repeated 
dose toxicity animal tests should not be used. The endpoint is sufficiently covered by the 
suggested organ-specific testing strategy to replace repeated dose-toxicity testing in point 6.6 
of Annex VI.



PE 357.826v01-00
88/1 AM\565939ET.doc

Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 1148
VIII lisa osa 6 lõige 6.6.

6.6. Registreerija teeb ettepaneku 
täiendavate uuringute läbiviimise kohta või 
nõuab seda hindava liikmesriigi pädev 
ametiasutus artiklite 39, 40 või 44 kohaselt, 
kui:

välja jäetud

- teatud raskusastmega mürgisus (näiteks 
tõsised/rasked mõjud) või

välja jäetud

- on saadud näitusid mõju kohta, mille 
toksikoloogiliseks ja/või riskihindamiseks ei 
ole piisavalt kättesaadavaid tõendeid. 
Sellisel juhul võib otstarbekam olla 
spetsiifiliste toksikoloogiliste uuringute 
läbiviimine, mis on kavandatud nende 
mõjude uurimiseks (näiteks 
immuuntoksilisus, neurotoksilisus) või

välja jäetud

– kokkupuude antud ainega on eriti 
murettekitav (näiteks kasutamine 
tarbekaupades, mistõttu 
kokkupuutemäärad on lähedased 
annusemääradele, mille puhul on 
täheldatud mürgisust).

välja jäetud

Or. en

Justification

Long-term repeated dose toxicity tests are not validated to modern standards. Studies 
showing scientific weaknesses of the test and explaining the proposed alternative strategy are 
cited in "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (see www.reachnonanimaltests.org). As 
the use of non-validated animal tests is unacceptable ethically and scientifically, repeated 
dose toxicity animal tests should not be used. The endpoint is sufficiently covered by the 
suggested organ-specific testing strategy to replace repeated dose-toxicity testing in point 6.6 
of Annex VI.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 1149
VIII lisa osa 6 lõige 6.7.

6.7.4. Kahe sugupõlve paljunemisvõimet 
kahjustava mürgisuse uuring, üks liik, isas-
ja emasloom, kõige asjakohasem 

välja jäetud
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manustamisviis inimeste tõenäolist 
kokkupuuteviisi silmas pidades, kui seda ei 
ole nõutud juba VII lisas.
6.7.4. Uurimust ei ole tarvis läbi viia, kui: välja jäetud
– aine on teadaolevalt genotoksiline 
kantserogeen ja asjakohased 
riskijuhtimismeetmed on rakendatud või

välja jäetud

– aine on teadaolevalt sugurakkude 
mutageen ja asjakohased 
riskijuhtimismeetmed on rakendatud või

välja jäetud

– aine toksikoloogiline aktiivsus on madal 
(ühegi kättesaadava katse puhul ei ole 
leitud tõendeid mürgisuse kohta); 
toksikokineetiliste andmetega on tõestatud, 
et asjakohaste manustamisteede puhul ei 
toimu süstemaatilist imendumist (näiteks 
kontsentratsioon plasmas/veres on 
tundlikku meetodit kasutades avastamise 
piirväärtustest allpool ning ainet ja 
metaboliite ei ole uriinis, sapis või 
väljahingatavas õhus) ning inimeste 
kokkupuude puudub või ei ole olulise 
suurusega.

välja jäetud

Or. en

Justification

Two generation reproductive toxicity studies are not validated to modern standards. Studies 
showing scientific weaknesses of the test and explaining the proposed alternative strategy are 
cited in "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (see www.reachnonanimaltests.org). As 
the use of non-validated animal tests is unacceptable ethically and scientifically, this test 
should not be used. The endpoint is sufficiently covered by the suggested alternative testing 
strategy in point 6.7. of Annex VI.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 1150
VIII lisa osa 6 lõige 6.7 a (uus)

6.7a Toksikokineetika
6.7a.1. Ühe aine toksikokineetilise 
käitumise hindamine lisauuringute, 
sealhulgas biotransformatsiooni ja 
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farmakokineetika abil, kui see on vajalik 
edasise katsestrateegia selgitamiseks ja/või 
üldise toksikoloogilise hinnangu 
andmiseks.

Or. de

Justification

Under the REACH proposal, there is no requirement concerning the toxicokinetic behaviour 
of a substance. As, in specific cases, knowledge of that behaviour may be very important for 
selecting a suitable testing strategy, in particular for CMR substances in the higher tonnage 
ranges, it is recommended that provision be made for such a testing strategy on a case-by-
case basis.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 1151
VIII lisa osa 6 lõige 6.9

6.9. Võib teha ettepaneku 
kantserogeensusuuringu läbiviimiseks, 
seda võib nõuda ka hindava liikmesriigi 
pädev ametiasutus artiklite 39, 40 või 44 
kohaselt, kui:

6.9. Võib teha ettepaneku 
kantserogeensusuuringute läbiviimiseks, 
seda võib nõuda ka hindava liikmesriigi 
pädev ametiasutus artiklite 39, 40 või 44 
kohaselt, kui:

– ainet kasutatakse ulatuslikult hajuvainena 
või kui on tõendeid inimeste pikaajaliste 
kokkupuudete kohta sellega ja

– ainet kasutatakse ulatuslikult hajuvainena 
või kui on tõendeid inimeste pikaajaliste 
kokkupuudete kohta sellega ja

– aine on liigitatud mutageensete ainete 3. 
kategooriasse või on kordusannuse 
mürgisuse uuringuga/uuringutega saadud 
tõendeid selle kohta, et aine võib põhjustada 
hüperplaasiat ja/või neoplaasia eelseid 
muutusi.

– aine on liigitatud mutageensete ainete 3. 
kategooriasse või on kordusannuse 
mürgisuse uuringuga/uuringutega saadud 
tõendeid selle kohta, et aine võib põhjustada 
hüperplaasiat ja/või neoplaasia eelseid 
muutusi.

Uuringud tehakse etappide kaupa ja need 
koosnevad järgmistest järjestikustest 
etappidest:
1) inimesi ja loomi käsitlevate 
kättesaadavate andmete hindamine,
2) osakaalu uuring, mis koosneb:
i) mutageensus- ja geneetilise toksilisuse 
andmetest (V, VII ja VIII lisa)
ii) arvuti-ekspertsüsteemist / (Q)SARi 
modelleerimisest
iii) raku transformatsiooni uuringust
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Or. en

Justification

Directive 86/609 requires non-animal tests to be used where reasonably and practicably 
available. The animal test in REACH is not validated to modern standards and should thus be 
replaced, as the use of non-validated animal tests is unacceptable ethically and scientifically. 
Dagmar Roth-BehrendtStudies showing scientific weaknesses of the test and explaining the 
proposed alternative strategy are cited in "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (see 
www.reachnonanimaltests.org). The alternative is scientifically sound. Where uncertainties 
remain about the properties of a substance, it should be subject to control measures.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 1152
VIII lisa osa 7 lõige 7.5.

7.5. Registreerija teeb ettepaneku pikaajalise 
mürgisuse katsetamise kohta, kui keskkonna 
(prognoositava) kokkupuute võrdlemine 
lühiajalise/lühiajaliste mürgisuse 
katsega/katsetega osutab põhjasette 
organismidele avaldatava mõju täiendava 
uurimise vajalikkusele. 
Asjakohane/asjakohased katse/katsed 
valitakse ohutusehindamise tulemuste 
põhjal.

7.5. Registreerija teeb ettepaneku pikaajalise 
mürgisuse katsetamise kohta, kui keskkonna 
(prognoositava) kokkupuute võrdlemine 
maismaaorganismide lühiajalise/lühiajaliste 
mürgisuse katsega/katsetega osutab 
põhjasette organismidele avaldatava mõju 
täiendava uurimise vajalikkusele.
Asjakohane/asjakohased katse/katsed 
valitakse ohutusehindamise tulemuste 
põhjal.

Or. de

Justification

The text contains an unclear reference to short-term toxicity, concerning which there are no 
requirements in any annex.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas

Muudatusettepanek 1153
VIII lisa osa 7 lõige 7.6

7.6. Lindudele mõjuv pikaajaline või 
paljunemisvõimet kahjustav mürgisus.

välja jäetud

7.6. Uuringut ei ole tarvis läbi viia, kui 
lindude otsene või kaudne kokkupuude 
ainega on ebatõenäoline.

välja jäetud
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Or. en

Justification

This test is not validated to modern standards. Studies showing scientific weaknesses of the 
test and explaining the proposed alternative strategy are cited in "Non-Animal Testing 
Strategies for REACH" (see www.reachnonanimaltests.org). As the use of non-validated 
animal tests is unacceptable ethically and scientifically, this test should not be used. Where 
uncertainties remain about the properties of a substance, it should be subject to control 
measures.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 1154
IX lisa osa 3

Katsetamise vastavalt VII ja VIII lisale võib 
ära jätta, tuginedes kemikaaliohutuse 
aruandes koostatud 
kokkupuutestsenaariumile/kokkupuutestsena
ariumitele. Igal juhul tuleb esitada piisav 
põhjendus ja dokumentatsioon.

Katsetamise vastavalt VI–VIII lisale võib 
ära jätta, tuginedes kemikaaliohutuse 
aruandes koostatud 
kokkupuutestsenaariumile/kokkupuutestsena
ariumitele. Igal juhul tuleb esitada piisav 
põhjendus ja dokumentatsioon.
Katsetamise vastavalt V lisale võib ära 
jätta, kui kokkupuude on väheoluline ning 
esitatakse piisav põhjendus ja 
dokumentatsioon.

Or. en

Justification

The aim of REACH is not to generate scientific information on all substances – regardless of 
actual risk – but to focus on information that is needed to adequately control the risks from 
the use of substances. 

Therefore also for substances between 10 and 100 tonnes, the generation of information shall 
not be required, if the exposure of humans or the environment is insignificant.

Also for substances below 10 tonnes selected as priority substances by the Agency’s 
screening, the generation of information shall not be required, if the exposure of humans or 
the environment is insignificant. (amendment linked to the amendment on Article 5, 
paragraph 5)
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 1155
XI lisa sissejuhatuse lõige 1

Käesoleva lisa eesmärk on sätestada, kuidas 
tootmisahela järgmise etapi kasutajad
peavad hindama ja dokumenteerima, et 
nende kasutatava(te)st aine(te)st tulenevad 
riskid on adekvaatselt kontrolli all aine(te) 
ohutuskaardil osutatust erineval kasutusel 
ning et tootmisahela järgmise etapi kasutajad 
suudavad riske piisavalt kontrolli all hoida. 
Hindamisel käsitletakse aine kõiki 
olelustsükli etappe alates vastuvõtust 
tootmisahela järgmise etapi kasutaja poolt 
omakasutuseks ja määratletud kasutuseks 
tootmisahela järgmistes etappides. 
Hinnatakse aine kasutamist puhtal kujul, 
valmistises või toodetes.

Käesoleva lisa eesmärk on sätestada, kuidas 
tootmisahela järgmise etapi kasutajad 
peavad hindama ja dokumenteerima, et 
nende kasutatava(te)st aine(te)st tulenevad 
riskid on adekvaatselt kontrolli all aine(te) 
ohutuskaardil osutatust erineval kasutusel 
ning et tootmisahela järgmise etapi kasutajad 
suudavad riske piisavalt kontrolli all hoida. 
Hindamisel käsitletakse aine kõiki 
olelustsükli etappe alates vastuvõtust 
tootmisahela järgmise etapi kasutaja poolt 
omakasutuseks ja määratletud kasutuseks 
tootmisahela järgmistes etappides 
ühetonnises või suuremas koguses aastas. 
Hinnatakse aine kasutamist puhtal kujul, 
valmistises või toodetes.

Or. en

Justification

Improves workability by limiting uses that have to be considered in the chemical safety report 
to those in one tonne and more. According to the Commission proposal a use would have to 
be dealt with even in very small quantities.

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

Muudatusettepanek 1156
XI lisa 2. etapi lõige 3

Kui tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
leiab, et tootja esitatule on kemikaali 
ohutusaruande koostamiseks vaja lisateavet, 
kogub järgmise etapi kasutaja sellist teavet. 
Kui seda teavet on võimalik hankida üksnes 
selgroogsetel loomadel, esitab ta agentuurile 
vastavalt artiklile 35 ettepaneku 
katsestrateegia kohta. Ta selgitab, miks ta 
peab lisateavet oluliseks. Täiendavate 
katsete tulemusi oodates paneb ta kirja 

Kui tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
leiab, et tootja esitatule on kemikaali 
ohutusaruande koostamiseks vaja lisateavet, 
kogub järgmise etapi kasutaja sellist teavet. 
Kui seda teavet on võimalik hankida üksnes 
selgroogsetel loomadel katsetades, esitab ta 
agentuurile vastavalt artiklile 35 ettepaneku 
katsestrateegia kohta. Ta selgitab, miks ta 
peab lisateavet oluliseks. Kui VKE-lt 
nõutakse lisakatseid, saadetakse katsed 
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kasutatud riskijuhtimismeetmed. agentuuri, kui need on olemas, vastasel 
juhul teeb agentuur ettevõtte liikmesriigile 
ülesandeks võtta vastutus selliste katsete 
tegemise eest vastavalt artiklile 35a.
Täiendavate katsete tulemusi oodates paneb 
kasutaja kirja kasutatud 
riskijuhtimismeetmed.

Or. it

Justification

Consideration should be given to an ad hoc procedure enabling SMEs to benefit from 
simplifications, through the offices of the Agency, even during the review of the risk 
evaluation performed by the supplier.

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

Muudatusettepanek 1157
XI lisa 2. etapi lõige 3

Kui tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
leiab, et tootja esitatule on kemikaali 
ohutusaruande koostamiseks vaja lisateavet, 
kogub järgmise etapi kasutaja sellist teavet. 
Kui seda teavet on võimalik hankida üksnes 
selgroogsetel loomadel, esitab ta agentuurile 
vastavalt artiklile 35 ettepaneku 
katsestrateegia kohta. Ta selgitab, miks ta 
peab lisateavet oluliseks. Täiendavate 
katsete tulemusi oodates paneb ta kirja 
kasutatud riskijuhtimismeetmed.

Kui tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
leiab, et tootja esitatule on kemikaali 
ohutusaruande koostamiseks vaja lisateavet, 
kogub järgmise etapi kasutaja sellist teavet. 
Kui seda teavet on võimalik hankida üksnes 
selgroogsetel loomadel katsetades, esitab ta 
agentuurile vastavalt artiklile 35 ettepaneku 
katsestrateegia kohta. Ta selgitab, miks ta 
peab lisateavet oluliseks. Kui agentuur 
nõuab VKE määratlusele vastava 
tootmisahela järgmise etapi kasutajalt 
lisateavet, võtab agentuur vastutuse teabe 
hankimise eest olemasolevate katsete põhjal 
või palub ettevõtte asukohaliikmesriigil 
teha vastavalt artiklile 35a vajalikud katsed. 
Täiendavate katsete tulemusi oodates paneb 
kasutaja kirja kasutatud 
riskijuhtimismeetmed.

Or. it

Justification

SMEs as defined in Article 3(30) must be able to benefit from a simplified procedure so as to 
avoid these entities being penalised by the REACH system.
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This amendment is linked to the amendments to Articles 3(30) and 35a.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 1158
XII a lisa (uus)

XII a LISA
PÜSIVUSE, BIOAKUMULEERUVUSE JA (ÖKO)TOKSILISUSE TASEME 

KRITEERIUMID
Aine püsivuse tase esitatakse järgmise nelja kategooria kasutamise abil:
P1: “mitte iseenesest biolagunev” ja kiire biolagundatavus ei ole omane;
P2: “iseenesest biolagunev”, aeglane biolagundatavus;
P3: “iseenesest biolagunev”, adaptiivne või mittetäielik biolagundatavus;
P4: “täielikult biolagunev” või muul viisil kiiresti biolagundatav.

Aine bioakumuleeruvus esitatakse järgmise viie kategooria kasutamise abil:
B1: BCF ≥ 5000;
B2: BCF ≥ 2000;
B3: BCF ≥ 500;
B4: BCF ≥ 100;
B5: BCF ≥ 100;

Aine (öko)toksilisus esitatakse järgmise nelja kategooria kasutamise abil:
T1: NOEC ≤ 0,01 mg/L
T2: NOEC ≤ 0,1 mg/L
T3: NOEC ≤ 1,0 mg/L
T4: NOEC ≤ 1,0 mg/L

Or. nl

Justification

Annex XII a lays down the conditions for classifying substances in terms of persistence, 
bioaccumulativity and (eco)toxicity. These conditions determine the classification by degree 
of concern (Blokland priority package).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 1159
XII a lisa (uus)
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Võimalike püsivate, bioakumuleeruvate ja 
mürgiste või väga püsivate ja väga 
bioakumuleeruvate ainete nimekiri
Järgmiste kasutuselevõetavate ainete puhul 
esitatakse registreerimistaotlus 3 aastat 
pärast jõustumist:
[lõpetada] 

Or. en

Justification

This Annex provides legal certainty as to which PBT and vPvB substances will have to be 
registered at an early stage. An Annex is necessary as otherwise registrants might be in 
breach of the regulation because they missed the registration deadline. This could be the case 
if they find out at a later stage - after having generated information - that their substance is a 
PBT or vPvB substance. (amendment linked to the amendment on article 21, paragraph 1 
(c).)

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

Muudatusettepanek 1160
XIII lisa 

XIII LISA XIII LISA

A. KASUTUSLOA KRITEERIUMIDELE 
VASTAVATE AINETE NIMEKIRI
XVI lisa punktides 28, 29 ja 30 loetletud 
ained.
Direktiivi 67/548/EMÜ kohaselt 
sensibiliseerivaks liigitatud ained.
Direktiivi 67/548/EMÜ kohaselt ohtlikuks 
ja kroonilisel sissehingamisel väga 
mürgiseks T, R 48 liigitatud ained.
Direktiivi 2000/60/EÜ kohaselt 
prioriteetselt ohtlikuks või läbivaatamisel 
olevaks prioriteetselt ohtlikuks liigitatud 
ained.

LUBA VAJAVATE AINETE NIMEKIRI B. LUBA VAJAVATE AINETE 
NIMEKIRI

Or. en
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Justification

Linked to the amendments inserting a new article 53a and to (parts of) the amendments to 
article 54 and 56 introducing annexes XIII(a) and XIII(b). 

In order to increase transparency, stimulate voluntary measures by downstream users and 
innovation towards safer alternatives, all substances that meet the criteria of very high 
concern should be added immediately to a candidate list for authorisation (=Annex XIII (a)). 

Subsequently, following the priority setting by the agency, substances will be moved to Annex 
XIII(b), in which sunset dates and deadlines for applications for authorisation would be set.


