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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 
nendes toodetes sisalduva aine kohta, kui on 
täidetud kõik 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 esineb nendes toodetes kogustes üle 
ühe tonni tootja või importija kohta aastas;
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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 võib eralduda normaalsetel ja 
mõistlikult prognoositavatel kasutus-
tingimustel.

2. Toodete tootja või importija teavitab 
agentuuri mis tahes ainest, mis sisaldub neis 
toodetes vastavalt lõikele 3, kui on täidetud 
kõik järgmised tingimused:

2. Toodete tootja või importija teavitab 
agentuuri lisas XIII a loetletud mis tahes 
ainest, mis sisaldub neis toodetes vastavalt 
lõikele 3:

a) aine esineb neis toodetes kogustes üle 
ühe tonni tootja või importija kohta aastas;

a) kui artikli 54 lõigetes d, e ja f osutatud 
ainete osas esineb seda üle 0,1% 
kontsentratsioonipiiri;

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

b) kui kõigi muude ainete osas esineb seda 
üle direktiivis 1999/45/EÜ kindlaks 
määratud ohtlikeks aineteks liigitamise 
kontsentratsioonipiiride;

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;

c) kui tootja või importija ei saa välistada 
aine kokkupuudet inimeste või 
keskkonnaga toote terve elutsükli vältel. 

d) eraldunud aine kogusel võib olla 
kahjulik mõju inimeste tervisele või 
keskkonnale.
3. Kui lõikes 2 sätestatud tingimused on 
täidetud, sisaldab agentuuri poolt vastavalt 
artiklile 108 kindlaksmääratud vormis 
edastatav teave järgmist:

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;

a) tootja või importija isiku- ja 
kontaktandmeid;

b) artikli 18 lõikes 1 viidatud 
registreerimisnumbrit 
(registreerimisnumbreid), kui need on 
olemas;

b) artikli 18 lõikes 1 viidatud 
registreerimisnumbrit 
(registreerimisnumbreid), kui need on 
olemas;

c) lisa 2. jaos kirjeldatud aine(te) määratlust; c) lisa 2. jaos kirjeldatud aine(te) määratlust;

d) aine liigitust; d) aine liigitust; 

e) toote kasutus(t)e lühikirjeldust; e) toote kasutus(t)e lühikirjeldust;

f) aine tonnaaži vahemikku, nt 1–10 tonni, 
10–100 tonni jne.

f) aine tonnaaži vahemikku, nt 1–10 tonni, 
10–100 tonni jne.
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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.

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

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

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

Lõikeid 2 ja 3 kohaldatakse toodetes 
sisalduvate ainete kohta, mis vastavad 
artikli 54 kriteeriumitele, 3 kuud pärast 
nende ainete loetlemist lisas XIII a.

6 a. Kui aine on lülitatud lisasse XIII b, 
teavitab agentuur kõiki neid aineid 
sisaldavate toodete tootjaid ja importijaid 
vastava aine lülitamisest sellesse lisasse.
Käesoleva määruse VII jaotist 
kohaldatakse mutatis mutandis vastavat 
ainet sisaldavate toodete tootja ja importija 
suhtes teavitamise kuupäevast alates.

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

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

Or. en

Justification

Covers all amendments tabled to article 6 and amendments 417 and 418.
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(20) Kuna tootjad ja importijad vastutavad 
oma toodete eest, on kohane rakendada 
registreerimisnõuet ainete suhtes, mille 
eraldumine toodetest on taotluslik. Ainetest, 
mis võivad toodetest eralduda piisavalt 
suurtes kogustes ja viisil, mis võib 
kahjustada inimeste tervisele või 
keskkonda, tuleb teavitada agentuuri ja 
viimasel peab olema õigus nõuda 
registreerimistunnistuse esitamist.

(20) Kuna tootjad ja importijad vastutavad 
oma toodete eest, on kohane rakendada 
registreerimisnõuet ainete suhtes, mille 
eraldumine toodetest on taotluslik. Ainetest, 
mis vastavad artikli 54 kriteeriumitele ja on 
seetõttu lülitatud luba vajavate ainete 
loetellu (lisa XIII a), tuleb teavitada 
agentuuri. Loa andmist käsitlevaid sätteid 
kohaldatakse vastavate ainete tootjate ja 
importijate suhtes niipea, kui need ained 
lülitatakse luba vajavate ainete loetellu 
(lisa XIII b).

Or. en

Justification

Covers amendments 126, 127 and 128.


