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Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kemikaalide 
registreerimist, hindamist, kasutuse lubamist ja piiramist (REACH), millega asutatakse 
Euroopa Kemikaalide Agentuur ja muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja määrust (EÜ) 
{püsivate orgaaniliste saasteainete kohta}

Ettepanek võtta vastu määrus (KOM(2003)0644 – C6-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eva-Britt Svensson

Muudatusettepanek 51
Õiguslik alus

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artiklit 95; 

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artiklit 95 ja 
artikli 175 lõiget 1 seoses VII jaotisega 
(lubade andmine) ja VIII jaotisega 
(piirangud);

Or. en

Justification

The Regulation is based on Article 95 which concerns the internal market. The primary 
objective of the titles on authorisation and restriction of the Regulation is to protect the 
environment, therefore the appropriate legal base for them is Article 175(1) of the Treaty.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Eva-Britt Svensson

Muudatusettepanek 52
Põhjendus 2 a (uus)

2 a) Määruse teatud osade peamine 
eesmärk on tagada keskkonnakaitse kõrge 
tase ning artikli 175 lõige 1 annab selleks 
õigusliku aluse.

Or. en

Justification

Article 175 (1) which concerns environmental protection  is added as a legal base and this 
needs to be reflected also in the recitals.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eva-Britt Svensson

Muudatusettepanek 53
Põhjendus 2 b (uus)

2 b) Naiste nagu ka meeste kehasse 
koguneb elu jooksul sünteetilisi kemikaale 
ja rasestumise ajaks on kehasse kogunenud 
juba mitmeid soovimatuid kemikaale, mis 
avaldavad mõju ka lootele.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marta Vincenzi

Muudatusettepanek 54
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 
komisjonipoolne piiratud kehtivusajaga 
lubade väljastamine väga kõrge riskiteguriga 
ainete turule viimiseks ja kasutamiseks, kui 
ei ole sobivaid alternatiivseid aineid ega 
tehnoloogiaid, kui nende kasutamist on 
võimalik õigustada sotsiaalmajanduslike 
vajadustega ja kui nende kasutamisest 
tulenevad riskid on piisava kontrolli all.

Or. en
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Justification

It is important for the principle of substitution to be linked to the granting of authorisation.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marta Vincenzi

Muudatusettepanek 55
Põhjendus 34 a (uus)

34 a) Ressursside parem koordineerimine 
ühenduse tasandil aitab kaasa selgroogsete 
loomadega tehtavatele katsemeetoditele 
alternatiivsete meetodite väljatöötamiseks 
vajalike teadmiste suurendamisele. Sel 
eesmärgil on oluline, et ühendus jätkab ja 
suurendab oma jõupingutusi ning 
rakendab meetmeid, mis on vajalikud 
teadusuuringute edendamiseks ja uute, 
muude kui loomadega läbiviidavate, 
alternatiivsete meetodite väljatöötamiseks, 
eelkõige seitsmenda teadusuuringute ja 
tehnoloogiaarenduse raamprogrammi 
raames.

Or. en

Justification

This recalls the Community’s duty to promote alternative methods to that of animal 
experimentation, already introduced in Directive 2003/15/EC on cosmetics.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marta Vincenzi

Muudatusettepanek 56
Põhjendus 41 a (uus)

41 a) Sobiva ja ühtse teabevahetussüsteemi 
väljatöötamine annab tarbijatele teavet ja 
nõuandeid keemiliste ainete ja neid 
sisaldavate valmististe ja toodete ohutuks ja 
tõhusaks kasutamiseks. Samuti tuleb 
hinnata võimalust pakkuda lisateavet 
veebilehtede kaudu, et vastata tarbijate 
õigusele olla teavitatud toodetest, mida nad 
kasutavad.
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Or. en

Justification

In order to ensure a correct information

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marta Vincenzi

Muudatusettepanek 57
Põhjendus 52

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

52) Inimeste, eriti ohualdiste 
elanikkonnarühmade tervise ja 
keskkonnakaitse piisavalt kõrge taseme 
tagamiseks tuleb väga kõrge riskiteguriga 
omadustega ained asendada inimestele ja 
keskkonnale ohutute ainetega. Kui seda ei 
tehta, võib väga kõrge riskiteguriga 
omadustega ainete kasutuslube väljastada
teatud ajaks vaid siis, 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.

Or. en

Justification

In order to encourage substitution rules should be clear to companies and users.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 58
Põhjendus 79

79) Agentuuris tuleb moodustada 
apellatsiooninõukogu, et tagada seaduslik 

79) Agentuuris tuleb moodustada 
apellatsiooninõukogu, et tagada 
apelleerimisõigus õigustatud huviga 
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apelleerimis-õigus ettevõtjatele, keda 
agentuuri poolt vastuvõetud otsused
mõjutavad.

poolele, keda agentuuri poolt vastuvõetud 
otsused mõjutavad.

Or. el

Justification

The term 'any party with a legal interest' is broader than 'economic operators'.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marta Vincenzi

Muudatusettepanek 59
Põhjendus 90 a (uus)

90 a) REACH peab võimaldama kodanikel, 
töötajatel ja tarbijatel olla kindel, et kõik 
ühenduse turule toodud tooted on ohutud 
ega tekita ohtlikes kogustes eraldumisel või 
segudes ohtu inimestele, eriti ohualdistele 
ühiskonnarühmadele, ega keskkonnale.

Or. en

Justification

Products on sale should be safe for consumers. That is the guarantee REACH has to give.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marta Vincenzi

Muudatusettepanek 60
Põhjendus 91 a (uus) 

91 a) Komisjon peab kaaluma, kas on 
soovitav luua Euroopa kvaliteedimärk, mis 
on mõeldud nende toodete 
kindlakstegemiseks ja reklaamimiseks, 
mille tootmise iga etapp on kooskõlas 
käesolevast määrusest tulenevate nõuetega.

Or. en



PE 359.876v01-00 6/26 AM\568623ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Justification

A mark to be stamped on articles would make it possible to identify and promote those 
involved in the production procedure who have complied with the requirements stemming 
from this Regulation.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 61
Põhjendus 93

93) Selleks et käesoleva määrusega loodud 
süsteem saaks tõhusalt toimida, tuleb tagada 
hea jõustamisalane koostöö ja 
koordineerimine liikmesriikide, agentuuri ja 
komisjoni vahel.

93) Selleks et käesoleva määrusega loodud 
süsteem saaks tõhusalt toimida, tuleb tagada 
hea jõustamisalane koostöö ja 
koordineerimine pädevate asutuste, 
liikmesriikide, agentuuri ja komisjoni vahel.

Or. el

Justification

Close cooperation between the Agency, the Commission and the competent authorities is 
essential for effective enforcement of the legislation.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 62
Põhjendus 101 a (uus)

101 a) Määrust kohaldatakse nii, et see ei 
mõjuta nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta 
ülddirektiivi 92/85/EMÜ rasedate, hiljuti 
sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate 
tööohutuse ja töötervishoiu parandamise 
meetmete kehtestamise kohta (kümnes 
üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 
16 lõike 1 tähenduses)1 ja nõukogu 7. 
aprilli 1998. aasta eridirektiivi 98/24/EÜ 
töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta 
keemiliste mõjuritega seotud ohu eest tööl 
(neljateistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 
89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 
tähenduses)2. Direktiiv 98/24/EÜ on 
jätkuvalt olulisim juriidiline instrument 
töötajate tervise ja ohutuse kaitsmisel 
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keemiliste mõjuritega seotud ohu eest tööl. 
Liikmesriikidelt ja sotsiaalpartneritelt 
nõutakse tungivalt direktiivi 98/24/EÜ 
tõhusaima rakendamise ja jõustamise 
tagamist.
1 EÜT L 348, 28.11.1992, lk 1.
2 EÜT L 131, 5.5.1998, lk 11.

Or. el

Justification

This Regulation should also take account of the general Directive on  the safety and health at 
work of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eva-Britt Svensson

Muudatusettepanek 63
Artikli 1 lõige 3 a (uus)

3 a. Määruse eesmärk on kõrge kaitstuse 
tase põhimõttel, et rakendada tuleb 
ennetusmeetmeid, keskkonnakahjud tuleb 
heastada nende tekkimise kohas ja saastaja 
maksab.

Or. en

Justification

This text is similar to that found in the Treaty establishing the European Community, Article 
174.2 which lays down the basic principles of environmental legislation. REACH is an 
important part of this legislation.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eva-Britt Svensson

Muudatusettepanek 64
Artikli 2 lõike 2 punkt d a (uus)

d a) ühenduse keskkonnaalased õigusaktid.

Or. en
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Justification

REACH does not aim to harmonise the provisions concerning the protection of workers (see 
points (a), (b) and (c)) and community legislation on the transportation of dangerous 
substances. REACH provides information on substances that will support the operation of 
worker protection and transport legislation, which operate unchanged. The same is true for 
environmental legislation which should therefore be added.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Amalia Sartori

Muudatusettepanek 65
Artikli 2 lõige 2 a (uus)

2 a. Määrus kehtib kõikide Euroopa Liidu 
territooriumile imporditavate ainete, 
toodete ja valmististe kohta.
Määrus ei aita mingil moel kaasa Euroopa 
Liidus toodetud ja kolmandatest riikidest 
pärit ainete, toodete ja valmististe erinevale 
kohtlemisele liidus.
Komisjon koostab suunised käesoleva sätte 
kohaldamiseks.

Or. it

Justification

The REACH system as proposed by the Commission offers a low level of protection for 
European production against unfair competition from countries outside Europe. The existing 
EU rules lay down much more strict parameters for European producers of chemical  
substances. Importers of articles into the European Union should be subject to the same rules 
as European producers. The proposed amendment calls for the establishment of a balanced 
legislative framework for both European and non-European producers.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 66
Artikli 3 lõige 29 a (uus)

29 a. Ohualtid elanikkonnarühmad –
tundlikud inimesed, nagu vastsündinud, 
väikelapsed, lapsed, rasedad, hiljuti 
sünnitanud ja/või imetavad emad, eakad ja 
puuetega inimesed.
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Or. el

Justification

Women who have recently given birth should also be added to the definition of 'vulnerable 
populations'.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marta Vincenzi

Muudatusettepanek 67
1. jaotise 2. peatüki artikli 3 lõige 29 a (uus)

29 a. Ohualtid elanikkonnarühmad –
tundlikud inimesed, sh vastsündinud, 
väikelapsed, lapsed, rasedad, imetavad 
emad, põdurad, immuunsusprobleemidega, 
eakad, geneetiliselt kõrgendatud 
tundlikkusega inimesed ja teised ohualtid 
inimesed.

Or. en

Justification

A definition of vulnerable population is essential to ensure that susceptible populations are 
identified and that measures can be taken accordingly to reduce the risks and exposures to 
these populations.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Amalia Sartori

Muudatusettepanek 68
Artikli 3 punkt 29 a (uus)

29 a. Väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete määratlus on toodud komisjoni 6. 
mai 2003. aasta soovituses 2003/361/EC1.
_______________
1 ELT L 124, 20.5.2003, lk 36.

Or. it

Justification

In the interests of correct application of the legislation it is considered necessary to insert the 
definition of ‘small and medium-sized enterprise’, since they are particularly affected by the 
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procedure. This amendment is linked to the other amendments tabled to the articles contained 
in Title I: General Issues.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Amalia Sartori

Muudatusettepanek 69
Artikli 5 lõike 4 lõik 1 a (uus)

Tasu suurus peab sõltuma 
registreerimistoimiku tüübist.

Or.it

Justification

In order to make things easier for SMEs, the fee set by the Agency for the registration should 
be  commensurate with the information supplied for the purposes of registering the substance.
This amendment is linked to the other amendments tabled to the articles contained in Title II:
Registration of substances.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 70
Artikli 5 lõige 4 a (uus)

4 a) Kõiki registreeritavaid andmeid 
kontrollib sõltumatu organ, et tagada 
nende täielikkus ja kvaliteet enne 
agentuurile esitamist ning kontrolli 
aruanne esitatakse agentuurile koos 
registreerimistaotlusega.

Or. el

Justification

Since, at present, there is no mandatory assessment of the quality and comprehensiveness of 
the contents of the registration file, it is of vital importance to require an independent review 
before the documents are submitted in order to ensure that the registration file is accurate.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marta Vincenzi

Muudatusettepanek 71
Artikkel 5 a (uus)
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Artikkel 5 a
Väikeses koguses ainetest teavitamine
1. Tootja või importija, kes käitleb aastas 
kümme kilogrammi kuni üks tonn ainet, 
esitab agentuurile teatise selle aine kohta.
2. Aastas kümme kilogrammi kuni üks tonn 
käideldava aine kohta esitatud teatis peab 
sisaldama järgmist teavet agentuuri poolt 
kooskõlas artikliga 108 määratletud 
vormis, kui tootja ei pea tegema selleks 
mingeid lisakatseid:
a) tootja nimi vastavalt IV lisa 1. jaole;
b) aine määratlus vastavalt IV lisa 2.1. 
jaole;
c) aine liigitus;
d) olemasolev teave aine füüsikalis-
keemilisest mõjust inimeste tervisele ja 
keskkonnale.

Or. en

Justification

A simple notification requirement for substances between 10 kg and 1 tonne per year should 
be added to REACH so as to finally have an understanding about the total of existing 
substances that are actually being produced and the knowledge available on them. Under 
REACH in its current form, we would only know about ca. 30,000 substances that are 
produced in quantities above 1 tonne. However, EINECS lists more than 100,000 existing 
substances.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Esther Herranz García

Muudatusettepanek 72
Artikli 6 lõike 1 punkt a

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

a) aine esineb nendes toodetes kogustes üle 
ühe tonni tootja või importija kohta aastas, 
ja

Or.en
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Justification

As the definition of article type is missing, the inclusion of this term only creates legal 
uncertainty.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Esther Herranz García

Muudatusettepanek 73
Artikli 6 lõike 1 punkt c

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

c) aine eraldumine normaalsetel ja 
mõistlikult prognoositavatel 
kasutustingimustel ongi toote ülesanne;

Or. en

Justification

The alternative wording is more clearly defining the scope of the provision.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Esther Herranz García

Muudatusettepanek 74
Artikli 6 lõike 1 punkt d (uus)

d) aine sisaldus tootes on võrdne järgmiste 
alammääradega või ületab neid:

direktiivi 67/548/EÜ I lisas sätestatud sisaldus;
– kui aine sisaldust ei ole loetletud 
direktiivi 67/548/EÜ I lisas, siis direktiivi 
1999/45/EÜ II lisa A ja B osades sätestatud 
sisaldus;
– 0,1%, kui aine vastab XII lisa 
kriteeriumitele.

Or. en

Justification

The lack of any quantitative criteria implies that the presence of trace amounts  of a classified 
substance has to be considered. Authorities could not check trace amounts of substances in 
the articles imported into the EC. The introduction of a threshold is a must for workability.
Declarations are limited to substances whose concentration is above the threshold. This is in 
line with the Directive on preparations (1999/45/EC) and with the REACH project (article 
13.2 and Art 53.7). Article 13.2 and 53.7 already utilise the proposed thresholds.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): María Esther Herranz García

Muudatusettepanek 75
Artikli 6 lõige 5

5. Lõikeid 1–4 ei kohaldata ainete suhtes, 
mida turustusahelas ülalpool asuv tegutseja 
on antud kasutuseks juba registreerinud.

5. Lõikeid 1–4 ei kohaldata ainete suhtes, 
mida turustusahelas ülalpool asuv tegutseja 
on antud kasutuseks juba registreerinud või 
mis on vabastatud 
registreerimiskohustusest vastavalt III 
lisale.

Or. en

Justification

Brings the provision in line with the registrations requirements for substances and substances 
in preparations that are applicable to EU Article producers.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Esther Herranz García

Muudatusettepanek 76
Artikli 6 lõiked 2, 3 ja 4

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 
kontaktandmeid;

kustutatud
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b) artikli 18 lõikes 1 viidatud 
registreerimisnumbrit 
(registreerimisnumbreid), kui need on 
olemas;
c) IV lisa 2. jaos kirjeldatud aine(te) 
määratlust;
d) aine liigitust;
e) toote kasutus(t)e lühikirjeldust;
f) aine tonnaaþi 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.

Or. en

Justification

Paragraphs 2 to 4 are neither practicable nor enforceable.  The requirements are too vague 
(e.g. "is made known" and "likely to be released".

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marta Vincenzi

Muudatusettepanek 77
Artikkel 6 b (uus)

Artikkel 6 b
Euroopa kvaliteedimärk

“…”* esitab Komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule raporti ja 
vajaduse korral õigusloome ettepaneku 
Euroopa kvaliteedimärgi loomiseks, mis on 
mõeldud selliste toodete kindlakstegemiseks 
ja reklaamimiseks, mille igal tootmisetapp 
on kooskõlas käesolevast määrusest 
tulenevate nõuetega.
* Kaks aastat pärast määruse jõustumist.

Or. en

Justification

A mark to be stamped on articles would make it possible to identify and promote those 
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involved in the production procedure who have complied with the requirements stemming 
from this Regulation.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Amalia Sartori

Muudatusettepanek 78
Artikli 10 lõike 1 esimene lõik

Kui kaks või enam tootjat kavatsevad ainet 
ühenduses toota ja/või kaks või enam 
importijat kavatsevad ainet ühendusse 
importida, võivad nad registreerimiseks 
moodustada konsortsiumi. Registreerimise 
osad esitab üks tootja või importija, kes 
tegutseb teiste tootjate ja/või importijate 
nõusolekul nende nimel vastavalt teisele, 
kolmandale ja neljandale lõigule.

Kui kaks või enam tootjat kavatsevad ainet 
ühenduses toota ja/või kaks või enam
importijat kavatsevad ainet ühendusse 
importida, võivad nad registreerimiseks 
moodustada konsortsiumi. Andmete 
ühiskasutuse kohustus kehtib nii 
selgroogsete loomadega tehtud katsete 
tulemuste kui kõikide teiste 
registreerimiseks vajalike katsete tulemuste
kohta.
Samuti soodustatakse avalike 
konsortsiumide ning avaliku ja erasektori 
konsortsiumide loomist, et võimaldada 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
ning nende ühenduste juurdepääsu.

Or. it

Justification

This amendment is justified by the need to simplify the registration process, especially in 
order to reduce and rationalise the costs incurred by SMEs, and aims to ensure access to 
consortia for them and their associations, not least in order to prevent the abuse of dominant  
positions.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Amalia Sartori

Muudatusettepanek 79
Artikli 10 lõige 2

2. Iga registreerija, kes on konsortsiumi 
liige, maksab ainult ühe kolmandiku
registreerimistasust.

2. Iga registreerija, kes on konsortsiumi 
liige, maksab agentuuri poolt määratud 
kriteeriumite alusel ainult proportsionaalse 
osa registreerimistasust.
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Or. it

Justification

The Agency should establish the criteria of proportionality for the registration fee, not least in 
order to make things easier for SMEs hard hit by the impact of the new legislation, and the 
amount of the registration fee should also be based on the size of the registrants and the 
quantities produced/imported.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Amalia Sartori

Muudatusettepanek 80
Artikli 17 lõige 2

2. Iga registreerija, kes on konsortsiumi 
liige, maksab ainult ühe kolmandiku
registreerimistasust.

2. Iga registreerija, kes on konsortsiumi 
liige, maksab ainult kohase osa 
registreerimistasust.

Makstav tasu on proportsionaalne ja 
põhineb agentuuri poolt seatud 
kriteeriumitel, ning selle määramisel 
võetakse arvesse ka toodetavaid või 
imporditavaid koguseid.

Or. it

Justification

In order to make things easier for SMEs the Agency should also take account of the size of the 
registrants and the quantities produced/imported when setting the amount of the registration 
fee.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marta Vincenzi

Muudatusettepanek 81
Artikli 21 lõike 1 punkt a

a) kantserogeenseteks, mutageenseteks või 
teratogeenseteks aineteks liigitatud järk-
järgult registrisse kantavad, 1. ja 
2. kategooria ained vastavalt direktiivile 
67/548/EMÜ, mida on toodetud ühenduses 
või imporditud ühendusse vähemalt üks tonn
aastas tootja või importija kohta vähemalt 
üks kord pärast käesoleva määruse 
jõustumist;

a) vastavalt direktiivile 67/548/EMÜ 1. ja 2. 
kategooriasse kuuluvateks 
kantserogeenseteks, mutageenseteks või 
teratogeenseteks aineteks liigitatud järk-
järgult registrisse kantavad või teadaolevalt 
püsivad ja bioakumuleeruvad ained, mida 
toodetakse ühenduses või imporditakse 
ühendusse vähemalt üks tonn aastas tootja 
või importija kohta vähemalt üks kord pärast 
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käesoleva määruse jõustumist;

Or. en

Justification

The first deadline for registration of phase-in substances as suggested under REACH applies 
to chemicals produced in quantities over 1000 tonnes and CMR substances in categories 1 
and 2. In order to tackle all of the most problematic substances first, substances that are 
persistent and bioaccumulative should be added to this first phase. These properties could 
easily be identified as part of pre-registration.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marta Vincenzi

Muudatusettepanek 82
Artikkel 31 a (uus)

Artikkel 31 a
Toodetes sisalduvatest ainetest teavitamise 
kohustus
Tarneahela järgmise etapi kasutajad, kes 
lisavad tootesse ainet või valmistist, mille 
kohta on sisse viidud ohutuskaart, ning 
need, kes seda toodet käitlevad või 
töötlevad, edastavad ohutuskaardi kõigile 
toote või selle derivaadi saajatele. Tarbija ei 
ole saaja.
Tarbijatel on õigus paluda tootjalt või 
importijalt teavet tema toodetud või 
imporditud tootes sisalduvate ainete kohta. 
Tootja või importija vastab 15 tööpäeva 
jooksul.

Or. en

Justification

Producers of articles, retailers and consumers should be able to find out whether specific 
substances are present in the final article and look for safer alternatives if necessary. A time 
limit of fifteen days is set by reference to the standard response time in Regulation 1049/2001, 
which provides for access to documents of the Community institutions.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 83
Artikkel 52

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

Käesoleva jaotise eesmärgiks on tagada 
siseturu hea toimimine, tagades seejuures 
ka:
a) väga kõrge riskiteguriga ainete 
asendamise sobivate tunduvalt ohutumate 
ainete või tehnoloogiatega;
b) sagedase kontrolli ja uurimistöö ohtlike 
ainete asendamiseks tulevikus, kui neid ei 
saa asendada ja kasu ühiskonnale kaalub 
üles kõik kahjud.

Or. el

Justification

Neither human health nor the environment can be protected if the aim of the Title is not to 
replace substances of very high concern. In the event of replacing particularly dangerous 
substances with suitable alternatives, it must be demonstrated that the risk they pose is 
smaller. The natural outcome of the need for preventive action is the substitution of the 
dangerous chemical substances.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Amalia Sartori

Muudatusettepanek 84
Artikli 58 lõike 3 teine lõik

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

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

Or. it

Justification

There are no criteria for determining a serious and immediate risk and it is therefore 
appropriate that it should be the Commission that establishes, on the basis of criteria 
commensurate with the actual circumstances, when to suspend, modify or revoke 
authorisation during the review.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Eva-Britt Svensson

Muudatusettepanek 85
Artikli 70 lõige 3 (uus)

3. Kui artiklis 65 sätestatud tingimused on 
täidetud, koostab komisjon XVI lisas juba 
reguleeritud aine puhul XVI lisa 
muudatuse eelnõu kolme kuu jooksul 
alates sotsiaalmajandusliku analüüsi 
komitee arvamuse laekumisest või artikli 68 
alusel kehtestatud tähtajaks, kui kõnealune 
komitee ei esita oma arvamust, olenevalt 
sellest, kumb on varasem.
Kui muudatuse eelnõu ei ole kooskõlas 
agentuuri mis tahes arvamusega, lisab 
komisjon üksikasjaliku selgituse erinevuste 
põhjuste kohta.
XVI lisas varem reguleerimata aine puhul 
esitab komisjon seatud aja jooksul Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule XVI lisa 
muutmise ettepaneku.

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja(d): Amalia Sartori

Muudatusettepanek 86
Artikli 73 lõige 1

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

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

Or. it
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Justification

The aim of the amendment is to clarify the role of the Agency as a regulatory body that takes 
decisions as described in the Commission Communication on the operating framework for the 
European Regulatory Agencies, COM(2002) 718. The amendment is also needed to fill a 
possible legal vacuum that would lead to a situation of legal uncertainty.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Amalia Sartori

Muudatusettepanek 87
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 neljast 
komisjoni poolt nimetatud esindajast ja 
kümnest nõukogu poolt koostöös 
parlamendiga nimetatud esindajast, kellest 
neli valitakse nende kogemuse alusel 
tarbijaid, ohualteid ühiskonnarühmi, 
tööstuse ning väikese ja keskmise 
suurusega ettevõtteid esindavates 
ühendustes.

Or. it

Justification

The composition of the Management Board should be carefully balanced. Involvement of all 
the institutions should be guaranteed, including consultation of the European Parliament, and 
there should also definitely be members chosen on a basis of equality from among consumer 
organisations, those representing the interests of vulnerable sections of the population, 
industry (large-scale industry) and SMEs: in other words all the entities concerned by the 
impact of the legislation. The reference to vulnerable sections of the population takes its lead 
from the amendments tabled by Hiltrud Breyer, and identifies groups particularly exposed, 
such as: babies, small children, pregnant women, nursing mothers and the elderly.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Amalia Sartori

Muudatusettepanek 88
Artikkel 117

Olenemata artiklitest 115 ja 116, võib 
agentuuri poolt käesoleva määruse alusel 
saadud teavet avalikustada mis tahes 
kolmanda riigi valitsusele või asutusele või 
rahvusvahelisele organisatsioonile vastavalt 

Olenemata artiklitest 115 ja 116, võib 
agentuuri poolt käesoleva määruse alusel 
saadud teavet avalikustada mis tahes 
kolmanda riigi valitsusele või 
rahvusvahelisele valitsusorganisatsioonile 
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lepingule, mis on sõlmitud ühenduse ja 
asjaomase kolmanda riigi vahel vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 
(EÜ) nr 304/20031 või asutamislepingu 
artikli 181a lõikele 3, eeldusel, et on täidetud 
mõlemad järgmised tingimused:

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

b) kolmas osapool kaitseb 
konfidentsiaalset teavet vastavalt 
vastastikusele kokkuleppele.

vastavalt lepingule, mis on sõlmitud 
ühenduse ja asjaomase kolmanda riigi vahel 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusele (EÜ) nr 304/20032 või 
asutamislepingu artikli181a lõikele 3, 
eeldusel, et on täidetud mõlemad järgmised 
tingimused:
a) lepingu eesmärgiks on 

valitsustevaheline koostöö 
käesoleva määrusega reguleeritud 
kemikaale käsitlevate õigusaktide 
rakendamise või haldamise osas;

b) kolmas osapool kaitseb 
konfidentsiaalset teavet vastavalt 
vastastikusele kokkuleppele.

EÜT L 63, 6.3.2003, lk 1. EÜT L 63, 6.3.2003, lk 1.

Or. it

Justification

In order to prevent fraudulent use of information and ensure security in the transmission of 
data, it should be clearly stated that Article 117 - Cooperation - only concerns national and 
international governmental institutions.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Amalia Sartori

Muudatusettepanek 89
Artikli 122 lõik 1 a (uus)

Liikmesriigid lubavad agentuuril 
korraldada kontrolle ja rakendada 
meetmeid ning agentuur koostab 
kontrollisüsteemi ühtlustamise suunised 
ning muudab selle tõhusamaks.

Or. it
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Justification

Management of the REACH system depends on harmonised implementation of its provisions 
throughout the common market and on an efficient system of controls. For this reason the 
Agency should be in a position to ask Member States to carry out controls or other activities.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Amalia Sartori

Muudatusettepanek 90
Artikli 123 lõige 1

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

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

Or. it

Justification

Leaving the system of sanctions to the discretion of the Member States would lead to a series 
of differing sanction systems within the EU. Only harmonised sanction systems and their 
implementation will help to attain the objectives of REACH and guarantee that the sanctions 
are effective.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eva-Britt Svensson

Muudatusettepanek 91
Artikkel 125

Liikmesriigid ei tohi keelata, piirata või 
takistada käesoleva määruse 
kohaldamisalasse kuuluva oleva aine 
tootmist, importi, turuleviimist ega 
kasutamist puhasainena, valmistise või toote 
koostises, mis vastab käesolevale määrusele 

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

käesoleva määruse rakendamisel vastu 
võetud ühenduse seadustele.

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Esther Herranz García

Muudatusettepanek 92
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 ja neist mineraloogiliste protsesside 
(vastavalt nõukogu direktiivile 
2003/96/EÜ1) või füüsikalise muundamise 
teel saadud ained.ELT L 283/51, 31.10.2003, lk 
51.

Or. en

Justification

The basic raw materials for the organic chemicals sector (natural gas, crude oil, coal) are 
exempt from the obligation to register. If classified as dangerous according to 67/548, the 
need for a registration is disproportionate in respect of minerals, ores and substances 
occurring in nature.
The handling of ores is exclusively professional and they are never encountered by the 
general public. Potential risks to the environment arising from minerals and ores are 
addressed under the IPPC Directive, and potential health risks under existing EU workplace 
legislation.
Mineralogical and physical transformation processes of minerals and ores do not change the 
chemical composition of these materials. The materials derived from these processes are 
other mineral based materials and should be exempted from registration as well.  The term 
“Chemically modified” is not defined and therefore leads to legal uncertainty.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Eva-Britt Svensson

Muudatusettepanek 93
V lisa punkt 6.4.1.a (uus)

1. VEERG
6.4.1.a. Imetajate rakkude in vitro
tsütogeensusuuring
2. VEERG
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 reintroduction 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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eva-Britt Svensson

Muudatusettepanek 94
V lisa punkti 7.1.1.a (uus) artikli 3 kolmas taane (uus)

1. VEERG
7.1.1 a. Kasvu pidurdumise katse vetikatega

2. VEERG
7.1.1. a. Uuringuid ei ole tarvis läbi viia, 
kui:
– aine on väga halvasti lahustuv 
(lahustuvus vees väiksem kui10 μg/l) või
– on ebatõenäoline, et aine võiks läbida 
bioloogilisi membraane (MW on suurem 
kui 800 või molekuli läbimõõt on suurem 
15 Å).

Or. en
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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 reintroduction of this test gives a better 
indication about the acute toxicity of the substance. The wording is taken directly from Annex 
VI. If this amendment is adopted, the corresponding part in Annex VI needs to be deleted.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eva-Britt Svensson

Muudatusettepanek 95
V lisa punkt 7.1.1.a (uus)

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

2. VEERG
7.1a. Registreerija teeb ettepaneku 
simulatsioonuuringute (VII lisa punktid 
7.2.1.2–7.2.1.4) 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. Katse(te) valik sõltub 
ohutushindamise tulemustest.
7.1a.1.1. Uuringuid ei ole vaja läbi viia, kui 
aine on anorgaaniline.

Or. en

Justification

Reintroduction of a test on biodegradability 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.


