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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman

Muudatusettepanek 1161
Põhjendus 7

(7) Käesoleva määrusega loodava uue 
süsteemi oluliseks eesmärgiks on edendada 
ohtlike ainete asendamist vähemohtlike 
ainete või tehnoloogiatega, kui leidub 
sobivaid alternatiive. Käesolev määrus ei 
mõjuta töökaitse direktiivide rakendamist, 
eriti nõukogu 28. juuni 1990. aasta direktiivi 
90/394/EMÜ töötajate kaitsmise kohta tööl 
kantserogeenidega kokkupuutest tulenevate 
ohtude eest (kuues üksikdirektiiv direktiivi 
89/391/EMÜ artikli 16 lõikes 1 määratletud 
tähenduses) , mille alusel peavad tööandjad 
kõrvaldama ohtlikud ained, kui see on 
tehniliselt võimalik, või asendama ohtlikud 
ained vähemohtlike ainetega.

(7) Käesoleva määrusega loodava uue 
süsteemi oluliseks eesmärgiks on tagada 
ohtlike ainete asendamine vähemohtlike 
ainete või tehnoloogiatega, kui leidub 
sobivaid alternatiive. Käesolev määrus ei 
mõjuta töökaitse direktiivide rakendamist, 
eriti nõukogu 28. juuni 1990. aasta direktiivi 
90/394/EMÜ töötajate kaitsmise kohta tööl 
kantserogeenidega kokkupuutest tulenevate 
ohtude eest (kuues üksikdirektiiv direktiivi 
89/391/EMÜ artikli 16 lõikes 1 määratletud 
tähenduses) , mille alusel peavad tööandjad 
kõrvaldama ohtlikud ained, kui see on 
tehniliselt võimalik, või asendama ohtlikud 
ained vähemohtlike ainetega.
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Or. en

Begründung

Eine Änderung von Änderungsantrag 2 des Berichterstatters.  Der Grundsatz der Substitution 
sollte ein wichtiger Bestandteil von REACH sein. Die vorgeschlagene alternative 
Formulierung hat eine stärkere Wirkung als der Kommissionstext. Der Grundsatz der 
Substitution ist im schwedischen Recht verankert und funktioniert zu großer Zufriedenheit.
Die Erfahrung Schwedens zeigt, dass ein Ansatz, der auf der Abschätzung der Risiken jeder 
einzelnen Chemikalie beruht, nicht ausreicht, um generell eine sichere Verwendung von 
Chemikalien zu erreichen. Dieser Änderungsantrag gehört zu einem ganzen Paket von 
Änderungsanträgen, mit denen die Substitution und die Sorgfaltspflicht gestärkt werden 
sollen.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman

Muudatusettepanek 1162
Põhjendus 12

(12) Lubade andmise sätetega nähakse ette 
komisjoni poolne lubade väljastamine väga 
kõrge riskiteguriga ainete turule viimiseks ja 
kasutamiseks, kui nende kasutamisest 
tulenevad riskid on piisavalt kontrollitud 
või kasutamist on võimalik põhjendada 
sotsiaal-majanduslike vajadustega.

(12) Lubade andmise sätetega nähakse ette 
komisjoni poolne lubade väljastamine väga 
kõrge riskiteguriga ainete turule viimiseks ja 
kasutamiseks, kui ei leidu vähem ohtlikke 
alternatiive või tehnoloogiaid ja kui nende 
kasutamist on võimalik piisavalt kontrollida
ja põhjendada sotsiaal-majanduslike 
vajadustega.

Or. en

Begründung

In dieser Erwägung sollte das Ziel des Zulassungsverfahrens bekräftigt werden. Die 
Zulassungspflicht wird nur dann das geforderte hohe Schutzniveau sicherstellen können, 
wenn besonders besorgniserregende Stoffe nach Möglichkeit durch geeignete Alternativstoffe 
oder -technologien ersetzt werden. Dies entspricht vergleichbaren anderen 
Gemeinschaftsvorschriften (z.B. für Biozide, der Verordnung über die Verwendung 
bestimmter gefährlicher Stoffe sowie den Vorschriften zum Schutz der Gesundheit von 
Arbeitnehmern). Dieser Änderungsantrag gehört zu einem ganzen Paket von 
Änderungsanträgen, mit denen die Substitution und die Sorgfaltspflicht gestärkt werden 
sollen.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman

Muudatusettepanek 1163
Põhjendus 52

(52) Inimeste tervise ja keskkonnakaitse 
piisavalt kõrge taseme tagamiseks tuleb väga 

(52) Inimeste tervise ja keskkonnakaitse 
piisavalt kõrge taseme tagamiseks tuleb väga 
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kõrge riskiteguriga omadustega aineid 
käsitleda ennetaval viisil, nõudes neid 
kasutavatelt ettevõtetelt riskide piisavat 
kontrollimist kinnitavate 
tõendusmaterjalide esitamist lubasid 
väljastavale asutusele. Kui seda ei tehta, 
võib kasutuslube siiski väljastada, kui 
ettevõtted tõendavad, et aine kasutusest 
ühiskonnale tekkiv kasu kaalub üles selle 
kasutamisega seonduvad riskid ning sobivad 
alternatiivsed ained või tehnoloogiad 
puuduvad. Lube väljastav asutus peab 
sellisel juhul kontrollima ettevõtete taotluste 
alusel antud nõuete täitmist lubade andmise 
menetluse kaudu. Kuna load peavad tagama 
kõrge kaitsetaseme kogu siseturul, on 
asjakohane, et lube väljastavaks asutuseks 
on komisjon.

kõrge riskiteguriga omadustega aineid 
käsitleda ennetaval viisil; nende ainete 
kasutust võib lubada vaid siis, kui neid 
kasutavad ettevõtted suudavad lubasid 
väljastavale asutusele tõendada, et 
puuduvad vähem ohtlikud alternatiivid ja 
tehnoloogiad. Kui seda ei tehta, võib 
kasutuslube siiski väljastada, kui ettevõtted 
tõendavad, et aine kasutusest ühiskonnale 
tekkiv kasu kaalub üles selle kasutamisega 
seonduvad riskid ning sellest tulenevaid 
riske kontrollitakse piisavalt. Lube väljastav 
asutus peab sellisel juhul kontrollima 
ettevõtete taotluste alusel antud nõuete 
täitmist lubade andmise menetluse kaudu. 
Kuna load peavad tagama kõrge 
kaitsetaseme kogu siseturul, on asjakohane, 
et lube väljastavaks asutuseks on komisjon.

Or. en

Begründung

Das Substitutions- und das Vorsorgeprinzip sind insbesondere im Zusammenhang mit sehr 
bedenklichen Stoffen von überragender Bedeutung. Dieser Änderungsantrag gehört zu einem 
ganzen Paket von Änderungsanträgen, mit denen die Substitution und die Sorgfaltspflicht 
gestärkt werden sollen.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman

Muudatusettepanek 1164
Artikli 1 lõige 3

3. Käesoleva määruse aluseks on põhimõte, 
et tootjad, importijad ja tootmisahela 
järgmise etapi kasutajad tagavad, et nad 
toodavad, viivad turule, impordivad või 
kasutavad selliseid aineid, mis ei kahjusta 
inimeste tervist või keskkonda. Selle sätted 
põhinevad ettevaatuspõhimõttel.

3. Käesoleva määruse aluseks on 
ettevaatuspõhimõte.

Or. en

Begründung

Da viele Chemikalien potentiell von REACH ausgeschlossen sind, (etwa 70 000 Chemikalien 
in einer Menge von weniger als einer Tonne), ist es für den Schutz der menschlichen 
Gesundheit und der Umwelt wichtig, den Herstellern chemischer Stoffe und den 
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nachgeschalteten Anwendern eine allgemeine Sorgfaltspflicht aufzuerlegen, um eine sichere 
Verwendung zu dokumentieren. Dieser Änderungsantrag gehört zu einem ganzen Paket von 
Änderungsanträgen, mit denen die Substitution und die Sorgfaltspflicht gestärkt werden 
sollen.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christofer Fjellner

Muudatusettepanek 1165
Artikli 3 lõike 1 esimene a lõik (uus) 

looduses esinevad ained ja peamiselt 
sellistest ainetest koosnevad segud, mille 
puhul on pikaajaliste kogemuste olemasolu 
tõttu üheselt selge, et tervist kahjustavaid 
riske või kahjulikke keskkonnamõjusid ei 
esine või need on täiesti tühised;

Or. sv

Begründung

Um die Stoffe zu erfassen, die tatsächlich Risiken für Mensch und Umwelt mit sich bringen, 
gilt es unsere Ressourcen sinnvoll einzusetzen. Es ist nicht sinnvoll, die Stoffe zu prüfen, mit 
denen wir gute Erfahrungen haben.

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

Muudatusettepanek 1166
Artikli 3 lõige 29 a (uus)

29 a. Kasutus- ja kokkupuutekategooriad 
(KKK) võtavad kokku 
kokkupuutestsenaariumid, mida 
iseloomustavad võrreldavad kasutused 
artikli 3 lõigete 12 ja 25 tähenduses. Need 
kirjeldavad kõiki kokkupuudet 
määratlevaid tingimusi. KKK määratlevad 
elemendid on valdkonnast sõltumata:
- peamised kasutusvaldkonnad

- tööstuslik kasutus
- professionaalne kasutus
- tarbijakasutus

- kokkupuute viisid 
- peamised neeldumise viisid

inimeste puhul (suu kaudu, 



AM\566816ET.doc 5/19 PE 357.888v01-00

ET

sissehingamisel,
naha kaudu)

- keskkonda kandumise viisid
(õhu, vee, pinnase,
elustiku kaudu)

- kokkupuute kestus 
- ühekordne/lühiajaline
- juhuslik
- alatine/pikaajaline

Kasutus- ja kokkupuutekategooriad on 
võrreldavate riskide maandamise meetmete 
aluseks.

Or. de

Begründung

Verwendungs- und Expositionskategorien sollen die Prozesse unter REACH in erheblichem 
Umfang vereinfachen, so z.B. den Registrierungsprozess genauso wie die Kommunikation in 
der Kette und die Durchführung der Chemikaliensicherheitsbeurteilung, ohne dabei die Ziele 
von REACH zu beeinträchtigen.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christofer Fjellner

Muudatusettepanek 1167
Artikli 4 lõike 2 punkt a)

a) II lisas käsitletavad ained; a) II lisas käsitletavad ained;

i) määratlus
Käesolev lisa sisaldab aineid, mis on 
registreerimise kohustusest välja jäetud. 
See hõlmab looduses esinevad aineid ja 
peamiselt sellistest ainetest koosnevaid 
segusid, mille puhul on pikaajaliste 
kogemuste olemasolu tõttu üheselt selge, et 
tervist kahjustavaid riske või kahjulikke 
keskkonnamõjusid ei esine või need on 
täiesti tühised.
ii) kontrollimine

i) Agentuur kannab seoses 
eelregistreerimisega lisasse ained, mis 
vastavad määratlusele.
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ii) Pärast hindamist kannab 
agentuur lisasse ained, mis tema arvamuse 
kohaselt ei too endaga kaasa tervist 
kahjustavaid riske ega kahjulikke 
keskkonnamõjusid või need on tühised. 

Or. sv

Begründung

bislang gibt es keine Definition für die Stoffe, die in Anhang II aufgeführt sind, beispielsweise 
Wasser und Ascorbinsäure. Durch Aufnahme einer Definition wird der Text klarer. Außerdem 
wird eine Revision möglich.

Auch wenn wir im Rechtsetzungsverfahren Stoffe zusätzlich in Anhang II aufnehmen, sind wir 
sicher, dass der Anhang nicht alles abdecken wird. Wir wünschen deshalb eine frühzeitige 
Überprüfung, die aber laufend vor sich geht, während wir zusätzliche Erkenntnisse gewinnen.
Ohne unsere Änderungen werden bestimmte Stoffe noch lange registrierungspflichtig bleiben, 
obwohl die zuständigen Behörden wissen, dass bei diesen Stoffen kein Risiko besteht.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jutta D. Haug, Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 1168
Artikli 5 lõige 4 a (uus)

4 a. Valmistise importija registreerib 
agentuuris regsitreerimata valmistises 
sisalduva(d) aine(d), kui   
a) aine(te) sisaldus valmistises ulatub 
vähemalt ühe massiprotsendini või 
ületatakse ohtlike ainete jaoks direktiivis 
1999/45/EÜ ette nähtud olulised 
piirmäärad   
b) iga registreerimata aine üldkogus aastas 
ulatub ühe tonnini või üle selle.   

Or. de

Begründung

Um die Ziele der Registrierung zu erreichen, insbesondere die Kenntnisse über Chemikalien
zu verbessern, bedürfen nur die Stoffe in einer Zubereitung (Gemenge, Gemisch oder Lösung, 
bestehend aus zwei oder mehreren Stoffen) der Registrierung, die noch nicht registriert sind.
Die entsprechende Pflicht zu registrieren hat die Mengenschwellen der Zubereitungsrichtlinie 
und auch die Mengenschwelle von einer Tonne dieses Titel des Verordnungsentwurfs zu 
berücksichtigen. Die Pflicht, Substanzen, die in Zubereitungen enthalten sind, zu registrieren, 
gilt im Übrigen nur für Importeure von Zubereitungen. Denn Formulierer (Produzenten von 
Zubereitungen), die innerhalb der EU residieren, müssen überhaupt nicht registrieren.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jutta D. Haug, Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 1169
Artikli 10 lõige 2 a (uus)

2 a. a) Konsortsiumis, kes esitab andmeid 
aine kohta, mille tootmis- või imporditav 
kogus jääb eranditult alla kümne tonni, 
maksab iga liige osa kuludest vastavalt 
konsortsiumi liikmete arvule.  
b) Konsortsiumis, kes esitab andmeid aine 
kohta, mille tootmis- või imporditav kogus 
jääb eranditult ühte ja samasse tonnaaži 
vahemikku – 10 kuni 100 tonni või 100 
kuni 1000 tonni –, maksab iga liige osa 
kuludest vastavalt tema enda kogusele.    
c) Konsortsiumis, kes peab esitama 
andmeid aine kohta, mille tootmis- või 
imporditava koguse tonnaaži vahemik on 
erinev, maksavad liikmed osa kuludest 
järgmiselt:   

i) andmete edastamise kulud tonnaaži 
vahemiku puhul 1-10 tonni maksab iga 
liige vastavalt konsortsiumi liikmete arvule;  

ii) andmete edastamise kulud tonnaaži 
vahemiku puhul 10-100 tonni maksab iga 
liige, kelle tootmis- või imporditav kogus 
asub samas tonnaaži vahemikus vastavalt 
tema enda kogusele;

iii) andmete edastamise kulud tonnaaži 
vahemiku puhul 100-1000 tonni maksab 
iga liige, kelle tootmis- või imporditav 
kogus asub samas tonnaaži vahemikus 
vastavalt tema enda kogusele;

iv) andmete edastamise kulud tonnaaži 
vahemiku puhul üle 1000 tonni maksab iga 
liige, kelle tootmis- või imporditav kogus 
asub samas tonnaaži vahemikus vastavalt 
tema enda kogusele. 
d) Kulude jagamise aluseks olev kogus iga 
konsortsiumi liikme kohta määratakse 
esialgselt kindlaks koguse põhjal, mis 
kehtib konsortsiumi siduval loomisel iga 
üksiku liikme puhul. Seetõttu tuleb 
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vajadusel teha seoses andmete kogumisega 
ettemaksu.
Lõplik kulude jagamine järgneb vastavalt 
kogustele, mis on aluseks eeskirjade 
kohaselt läbiviidud registreerimisele. 
Kulude jagamise alused vaadatakse uuesti 
läbi pärast kolme aasta möödumist 
registreerimisest. Seejuures tuleb võtta 
aluseks tootjate poolt  kolme aasta jooksul 
keskmiselt toodetud või imporditud 
kogused. Kui kulude jagamisel aluseks 
olevad summad erinevad registreerimisel 
välja arvestatutest, siis tuleb sooritada 
kompenseerivaid makseid. Kulude jagamise 
aluseks olevate summade läbivaatamisest 
võib kõikide liikmete nõusolekul loobuda. 
e) Kulude jagamise peab läbi viima 
agentuur või tema poolt nimetatud 
sõltumatu institutsioon või institutsioon, 
mille suhtes on kõik konsortsiumi liikmed 
kokku leppinud. 
f) Vastavalt ülalmainitud eeskirjadele 
jaotatavate kulude hulka kuuluvad ka kõik 
need kulud, mis tekivad seoses 
konsortsiumi tegevuse korraldamisega. 
g) Kui andmeid vajatakse vaid eriliste 
kasutuste tõttu või muudel erilistel 
asjaoludel, siis kannab sellega seoses 
tekkinud kulud see liige, kes erilised 
kasutused registreerib või muid erilisi 
asjaolusid põhjustab.  Kui erilisi andmeid 
peavad esitama mitu liiget, siis toimub 
kulude jagamine vastavalt lõigetes 1–3 
sätestatud eeskirjadele.  
h) Kui konsortsiumi liikmed esitavad 
andmeid, mida teised liikmed ei oma, kuid  
mis on registreerimiseks vajalikud ja mida 
agentuur tunnustab, siis selliste 
konsortsiumi moodustamise hetkel esitatud 
andmete fiktiivsed kulud hüvitatakse 
asjaomastele liikmetele. Hüvitamine toimub 
lõpliku või muudetud kulude jagamise 
raames, kui eelnevalt nimetatud ajahetkel 
on veel ebaselge, kas neid andmeid 
tunnustatakse või mitte.  
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i) Pärast seda, kui konsortsium on aine 
registreerinud, võivad edasised tootjad või 
importijad konsortsiumiga liituda, kes 
osalevad kulude jagamisel nagu oleksid 
nad kuulunud konsortsiumi juba 
registreerimise hetkel lisatingimusega, et 
nad saavad 10% suuruse soodustuse nende 
poolt makstavast fiktiivsest kulude osast iga 
aasta kohta, mis jääb registreerimise ja 
nende konsortsiumi liikmeks saamise 
vahele.   

Or. de

Begründung

Klarheit bei der Kostenteilung erleichtert Unternehmen die Konsortialbildung.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman

Muudatusettepanek 1170
Artikli 11 lõike 1 punkt a)

a) V lisas määratletud teavet ainete kohta, 
mida toodetakse või imporditakse vähemalt 
üks tonn aastas tootja või importija kohta;

a) V lisas määratletud teavet ainete kohta, 
mida toodetakse või imporditakse vähemalt 
üks tonn aastas tootja või importija kohta;

Lisada tuleb vastavalt VI lisale määratletud 
teave. Komisjon võib esimesel 
kontrollimisel vastavalt artikli 133 lõikele 3 
otsustada, et VI lisas sätestatud nõuete 
asemel peavad kehtima muudetud teabe 
nõuded vastavalt V lisale, eelkõige nende 
ainete osas, millele osutatakse artikli 21 
lõikes 3.  

Or. en

Begründung

Die Auflagen für Stoffe von geringem Volumen sind zu niedrig. Es ist nicht feststellbar, 
welche Gefahr sie für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut 
Kuhne, Mechtild Rothe

Muudatusettepanek 1171
Artikli 13 lõike 4 teine lõik

Kokkupuute hindamises ja riski kirjelduses 
käsitletakse kõiki tootja või importija 
määratletud kasutusi.

Kokkupuute hindamises ja riski kirjelduses 
käsitletakse kõiki tootja või importija 
määratletud kasutusi artikli 3 lõike 25 
tähenduses, kasutus- ja 
kokkupuutekategooriate vormis artikli 3 
lõike 29 a tähenduses.

Or. de

Begründung

Verwendungs- und Expositionskategorien sollen die Prozesse unter REACH im erheblichen 
Umfang vereinfachen, so z.B. den Registrierungsprozess genauso wie die Kommunikation in 
der Kette und die Durchführung der Chemikaliensicherheitsbeurteilung, ohne dabei die Ziele 
von REACH zu beeinträchtigen.

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

Muudatusettepanek 1172
Artikkel 21 a (uus)

Teade kavatsuse kohta mitte registreerida 
eelnevalt registreeritud aineid
1. Kui puhasaine või valmistises sisalduva 
aine tootja või importija ei kavatse 
kõnealuse aine registreerimist taotleda, 
teavitab ta sellest vastavalt agentuuri ja 
tootmisahela järgmise etapi kasutajaid.  
2. Lõikes 1 nimetatud teade edastatakse  
hiljemalt järgmisteks tähtaegadeks:  
a) 12 kuud enne tähtaega vastavalt 
artikli 21 lõikele 1 järkjärguliselt 
registreeritavate ainete puhul, mida 
toodetakse või imporditakse aastas koguses 
1000 tonni või rohkem; 
b) 24 kuud enne tähtaega vastavalt 
artikli 21 lõikele 2 järkjärguliselt 
registreeritavate ainete puhul, mida 
toodetakse või imporditakse aastas koguses 
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100 tonni või rohkem; 
c) 36 kuud enne tähtaega vastavalt artikli 
21 lõikele 3 järkjärguliselt registreeritavate 
ainete puhul, mida toodetakse või 
imporditakse aastas koguses 1 tonn või 
rohkem.
3. Kui tootja või importija ei ole teatanud 
agentuurile või tootmisahela järgmise etapi 
kasutajatele oma kavatsusest ainet mitte 
registreerida, siis esitab ta taotluse 
kõnealuse aine registreerimiseks. 

Or. en

Begründung

Die derzeitigen Bestimmungen von REACH haben unter den nachgeschalteten Anwendern 
(NA) zu der Besorgnis geführt, dass einige oder viele Stoffe aus wirtschaftlichen Gründen 
nicht registriert werden könnten. Sollte dies der Fall sein, machen es die derzeitigen 
Bestimmungen für die NA schwierig, sich auf die neue Situation vorzubereiten, da sie 
möglicherweise erst Gewissheit haben, nachdem die Fristen für die Registrierung abgelaufen 
sind. Es sollte ein neuer Artikel eingefügt werden, der die Hersteller und Importeure 
verpflichtet, die NA vorab zu informieren. Damit hätten die NA die Möglichkeit, mit den 
Herstellern bzw. Importeuren zu verhandeln. Die NA könnten sich bereit erklären, einen 
höheren Preis zu akzeptieren, um noch höhere Kosten für die Änderung der 
Zusammensetzung ihrer Erzeugnisse zu vermeiden und so die Nichtregistrierung des Stoffes 
zu vermeiden.

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

Muudatusettepanek 1173
Artikli 49 lõige 6

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

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

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

Kui liikmesriikide komitee ei jõua 
kokkuleppele, esitab ta 60 päeva pärast oma 
tegevusse astumist arvamuse kooskõlas 
artikli 81 lõiguga 8. Agentuur edastab 
kõnealuse arvamuse komisjonile.

Or. de
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Begründung

Die Ersetzung des Einstimmigkeitserfordernisses durch eine Mehrheitsentscheidung dient der 
Verfahrensvereinfachung und -beschleunigung.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 1174
Artikli 64 lõige 1

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

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

Or. de

Begründung

Eine Höchstmenge ist nicht sachgerecht. Mengenbegrenzungen sollten am 
Verwendungszweck orientiert werden.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman

Muudatusettepanek 1175
Artikli 72 lõike 1 punkt c

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

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

Or. en
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Begründung

Entspricht den Änderungsanträgen, in denen es vorrangig um die Substitution geht. Dieser 
Änderungsantrag gehört zu einem ganzen Paket von Änderungsanträgen, mit denen die 
Substitution und die Sorgfaltspflicht gestärkt werden sollen.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 1176
Artikli 73 lõige 1 a (uus)

1 a. Agentuur täidab talle vastavalt VI 
lisale antud ülesandeid eelkõige 
riskianalüüsi komitee kaudu. 

Or. de

Begründung

Steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 38. Der Ausschuss für 
Risikobeurteilung ist das vorrangig mit den Aufgaben der Agentur in Zusammenhang mit der 
Stoffbewertung zu befassende Gremium.

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

Muudatusettepanek 1177
Artikli 75 lõige 1

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

1. Haldusnõukogu koosneb üheksast
nõukogu poolt nimetatud liikmesriikide 
esindajast ja üheksast komisjoni poolt 
nimetatud esindajast, kellest vähemalt kolm 
esindavad tööstust.

Or. de

Begründung

Die Zusammensetzung des Verwaltungsrates muss sorgfältig ausgewogen sein. Es gibt keinen 
Grund dafür, dass sechs Kommissionsvertreter in den Verwaltungsrat berufen werden, aber 
nicht ein einziger stimmberechtigter Vertreter interessierter Kreise. Da der Verwaltungsrat 
keine Entscheidungen über einzelne Fälle trifft, ist es nicht hinnehmbar, dass die 
interessierten Kreise kein Stimmrecht haben.

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

Muudatusettepanek 1178
Artikkel 78
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Juhatus kehtestab hääletamise korra, kaasa 
arvatud tingimused, mille puhul saab liige 
teise liikme nimel hääletada. Juhatus 
langetab otsused kõikide oma 
hääleõiguslike liikmete kahekolmandikulise 
häälteenamusega.

Juhatus kehtestab hääletamise korra, kaasa 
arvatud tingimused, mille puhul saab liige 
teise liikme nimel hääletada. Juhatus 
langetab otsused kõikide oma liikmete 
kahekolmandikulise häälteenamusega.

Or. de

Begründung

Die Änderung steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 75 Absatz 1.

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

Muudatusettepanek 1179
Artikli 81 lõige 1

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

1. Iga liikmesriik võib esitada kuni kolm 
kandidaati riskianalüüsi komitee liikme 
kohale. Tegevdirektor koostab kandidaatide 
nimekirja, mis avaldatakse agentuuri 
võrgulehel.  Juhatus määrab nimekirja alusel 
ametisse komitee liikmed ja tagab seejuures 
võimalikult laiaulatusliku geofraafilise 
jaotuse. Liikmeid agentuuri nimetades 
võetakse arvesse nende kohustusi ja 
kogemusi kemikaalide reguleerimise 
valdkonnas ja/või nende tehnilisi ja 
teaduslikke ekspertteadmisi ainete 
riskianalüüside läbivaatamisel.

Or. de

Begründung

Der Verwaltungsrat muss eine gewisse Verfügungsgewalt bei der Auswahl der Mitglieder des 
Ausschusses für Risikobeurteilung haben. Eine Begrenzung der Zahl der Mitglieder auf 25 
wie beim Ausschuss für sozioökonomische Analysen ist hier nicht sinnvoll, da der Ausschuss 
für Risikobeurteilung wesentlichen Aufgaben der Stoffbewertung nach Titel VI wahrnehmen 
soll.

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

Muudatusettepanek 1180
Artikli 81 lõige 2

2. Iga liikmesriik võib üles seada 
kandidaate sotsiaal-majandusliku analüüsi 

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

komitee liikme kohale. Tegevdirektor 
koostab kandidaatide nimekirja, mis 
avaldatakse agentuuri võrgulehel.  Juhatus 
määrab nimekirja alusel ametisse 25 komitee 
liiget ja tagab seejuures võimalikult 
laiaulatusliku geofraafilise jaotuse.
Liikmeid ametisse nimetades võetakse 
arvesse nende kohustusi ja kogemusi 
kemikaalide reguleerimise valdkonnas ja/või 
nende ekspertteadmisi sotsiaal-majandusliku 
analüüsi valdkonnas.

Or. de

Begründung

Der Verwaltungsrat muss eine gewisse Verfügungsgewalt bei der Auswahl der Mitglieder des 
Ausschusses für sozioökonomische Analysen haben. Ferner muss eine Höchstzahl von 
Mitgliedern dieser Ausschüsse festgelegt werden, die jedoch für jeden Mitgliedsstaat die 
Möglichkeit einräumen sollte, mindestens einen Vertreter einzubringen.

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

Muudatusettepanek 1181
Artikli 85 lõige 3

3. Haldusnõukogu määrab komisjoni poolt 
vastu võetud kvalifitseeritud kandidaatide 
nimekirjast ametisse esimehe, teised liikmed 
ja asendusliikmed nende asjakohaste 
ekspertteadmiste ja -kogemuste alusel, mida 
nad evivad kemikaaliohutuse, 
loodusteaduste või regulatiiv- ja 
kohtumenetluse valdkonnas.

3. Haldusnõukogu määrab ametisse 
esimehe, teised liikmed ja asendusliikmed. 
Haldusnõukogu valib ka komisjoni poolt 
esitatud kvalifitseeritud kandidaatide 
nimekirjast, mis koostati Euroopa Liidu 
Teatajas, pressis ja internetis 
huviavalduskutse avaldamisele järgnenud 
avaliku konkursi tulemuste põhjal. 
Apellatsiooninõukogu liikmed valitakse  
komisjoni poolt vastu võetud kvalifitseeritud 
kandidaatide nimekirjast nende asjakohaste 
ekspertteadmiste ja -kogemuste alusel, mida 
nad evivad kemikaaliohutuse, 
loodusteaduste või regulatiiv- ja 
kohtumenetluse valdkonnas. Vähemalt üks 
apellatsiooninõukogu liige peab näitama, et 
tal on asjakohased kogemused õiguslike 
menetluste valdkonnas. 

Or. de
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Begründung

In Anbetracht des Aufgabenbereichs der Widerspruchskammer muss mindestens ein Mitglied 
einschlägige Erfahrung im Bereich Rechtsverfahren aufweisen. Angesichts des Charakters 
der Aufgaben der Widerspruchskammer sollte ein transparentes Verfahren für die 
Einreichung der Bewerbungen eingeführt werden.

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

Muudatusettepanek 1182
Artikkel 106

Läbipaistvuse tagamiseks võtab 
haldusnõukogu tegevdirektori ettepanekul ja 
komisjoni nõusolekul vastu eeskirjad, mille 
eesmärgiks on teha avalikkusele 
kättesaadavaks kemikaaliohutust puudutav 
mittesalajane regulatiivne, teaduslik või 
tehniline teave.

Läbipaistvuse tagamiseks võtab 
haldusnõukogu tegevdirektori ettepanekul ja 
komisjoni nõusolekul vastu eeskirjad ja 
koostab registri, mille eesmärgiks on 
vastavalt määrusele (EÜ) nr 1049/2001
teha avalikkusele kättesaadavaks 
kemikaaliohutust puudutav regulatiivne, 
teaduslik või tehniline teave.

Agentuuri kodukorra, komiteed ja 
töörühmad teeb agentuur üldsusele 
teatavaks ja agentuuri veebilehel 
elektrooniliselt kättesaadavaks.  

Or. de

Begründung

Die Transparenz der Arbeit der Agentur sollte präziser gefasst werden.

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

Muudatusettepanek 1183
Artikli 116 lõike 1 punkt c

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

välja jäetud

Or. de

Begründung

Angaben zu Stoffen auf der EINECS-Liste sind bereits öffentlich zugänglich. Sie sollten nicht 
in eine weitere Datenbank übernommen werden. Doppelarbeiten werden dadurch vermieden.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer
Muudatusettepanek 433/rev.

Artikkel 6

1. Toodete tootja või importija esitab 
agentuurile registreerimistaotluse mis tahes 
nendes toodetes sisalduva aine kohta, kui on 
täidetud kõik järgmised tingimused:

1. Toodete tootja või importija esitab 
agentuurile registreerimistaotluse mis tahes
toodetes sisalduva aine kohta, kui iga aine 
puhul on täidetud järgmised tingimused:

a) aine esineb nendes toodetes kogustes üle 
ühe tonni tootja või importija kohta aastas, 
kusjuures iga tootetüübi kohta peetakse 
eraldi arvestust;  

a) aine kogus igas tootes ületab ühe tonni 
tootja või importija kohta aastas;

a a) aine kontsentratsioon kõikide toodete  
iga komponendi puhul on suurem kui 0,1% 
selle massist;  

b) aine vastab ohtlikuks aineks liigitamise 
kriteeriumitele vastavalt direktiivile 
67/548/EMÜ; 

b) aine vastab ohtlikuks aineks liigitamise 
kriteeriumitele vastavalt direktiivile 
67/548/EMÜ; 

c) aine võib eralduda normaalsetel ja 
mõistlikult prognoositavatel kasutus-
tingimustel.

c) aine ei ole registreerimise kohustusest 
välja jäetud.

2. Toodete tootja või importija teavitab 
agentuuri mis tahes ainest, mis sisaldub 
neis toodetes vastavalt lõikele 3, kui on 
täidetud kõik järgmised tingimused:
a) aine esineb neis toodetes kogustes üle 
ühe tonni tootja või importija kohta aastas;   
b) aine vastab ohtlikuks aineks liigitamise 
kriteeriumitele vastavalt direktiivile 
67/548/EMÜ; 
c) tootja või importija teab või teda 
teavitatakse, et aine võib tõenäoliselt 
eralduda normaalsetel ja mõistlikult 
prognoositavatel kasutustingimustel, kuigi 
eraldumine ei ole toote puhul ette nähtud;    
d) eraldunud aine kogusel võib olla 
kahjulik mõju inimeste tervisele või kesk-
konnale.
3. Kui lõikes 2 sätestatud tingimused 
on täidetud, sisaldab agentuuri poolt 
vastavalt artiklile 108 kindlaksmääratud 
vormis edastatav teave järgmist:
a) tootja või importija isiku- ja 
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kontaktandmeid; 
b) artikli 18 lõikes 1 viidatud 
registreerimisnumbrit(registreerimisnumbr
eid), kui need on olemas;
c) IV lisa 2. jaos kirjeldatud aine(te) 
määratlust;
d) aine liigitust; 
e) toote kasutus(t)e lühikirjeldust; 
f) aine tonnaaži vahemikku, nt 1–10 
tonni, 10–100 tonni jne.
4. Agentuur võib võtta vastu otsuseid, mis 
näevad ette, et toodete tootjatel või 
importijatel tuleb vastavalt käesolevale 
jaotisele registreerida mis tahes neis 
toodetes sisalduv aine, millest neid on 
teavitatud vastavalt lõikele 3. 
5. Lõikeid 1–4 ei kohaldata ainete suhtes, 
mida turustusahelas ülalpool asuv tegutseja 
on antud kasutuseks juba registreerinud.

5. Lõiget 1 ei kohaldata ainete suhtes, mida 
turustusahelas ülalpool asuv tegutseja on 
antud kasutuseks toote valmistamise 
eesmärgil juba registreerinud.

5a. Tooteid, mis ei vasta lõike 1 nõuetele, ei 
ole lubatud ei toota ega ka importida.

6. Lõikeid 1–4 kohaldatakse 3 kuud pärast 
artikli 21 lõikes 3 kindlaksmääratud 
tähtaega.

6. Lõike 1 puhul kohaldatakse artikli 21 
lõigetes 1-3 ettenähtud tähtaegu.

7.  Lõigete 1–6 rakendamise mis tahes 
meetmed võetakse vastu vastavalt artikli 
130 lõikes 3 osutatud menetlusele.

Or. de

Begründung

Artikel 6 in der Fassung des Kommissionsvorschlags bietet nur geringen Schutz der in der 
Europäischen Union ansässigen verarbeitenden Industrie gegenüber unfairem Wettbewerb 
von außerhalb der EU. Da ein gleichartiges importiertes Erzeugnis geringere Anforderungen 
erfüllen muss, wird es nicht nur billiger sein; es wird zudem möglicherweise unter 
Verwendung einer breiteren Palette von Rohstoffen hergestellt.

Die Änderungsvorschläge führen gerechte Rahmenbedingungen für Unternehmen innerhalb 
und außerhalb der EU ein und gewährleisten ein Höchstmass an Schutz der menschlichen 
Gesundheit und der Umwelt.
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PARANDUS

ESITATI KA JÄRGMISED MUUDATUSED ALLPOOL NIMETATUD ISIKUTE 
POOLT:

Muudatusettepanek 184 (artikli 1 lõige 3 a (uus)) Anders Wijkman
Muudatusettepanek 740 (artikli 37 lõige -1 (uus)) Anne Laperrouze
Muudatusettepanek 403 (artikli 4 lõige 1) Anne Laperrouze
Muudatusettepanek 565 (artikkel 18) Erna Hennicot-Schoepges


