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Nõukogu ühine seisukoht Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepaneku esitaja(d): <Members>Philippe Busquin + Caroline Lucas, Carl 
Schlyter, Hiltrud Breyer + Dan Jørgensen + Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 51
PÕHJENDUS 1

(1) Määrus peaks tagama inimeste tervise ja 
keskkonna kaitstuse kõrge taseme ning 
samuti ainete, nii ainetena kui valmistise või 
toote koostises esineva ainena, vaba 
ringluse, edendades samas 
konkurentsivõimet ja innovatsiooni.

(1) Määrus peaks tagama inimeste tervise ja 
keskkonna kaitstuse kõrge taseme, puhaste 
ainete ning valmistise või toote koostises 
esinevate ainete vaba liikumise, suurema 
läbipaistvuse ja mitteloomkatsete 
edendamise, edendades samas 
konkurentsivõimet ja innovatsiooni.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekuga 1.

Seotud artikli 1 lõike 1 muudatusettepanekuga. Nõukogu on välja jätnud käesoleva määruse 
need kaks komisjoni seletuskirjas esitatud eesmärki ja pidades silmas nii suurema 
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läbipaistvuse kui ka mitteloomkatsete edendamise tähtsust käesolevas määruses kõigi 
sidusrühmade ja Euroopa kodanike jaoks, tuleks need ennistada. (Busquin + Jørgensen + 
Oomen-Ruijten)

Nõukogu lisas selle põhjenduse selleks, et esitada REACHi eesmärgid, kuid unustas suurema 
läbipaistvuse ja mitteloomkatsete edendamise eesmärgid, mis on esitatud komisjoni 
ettepaneku seletuskirjas. (Lucas, Schlyter ja Breyer)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Amalia Sartori + Chris Davies + Alessandro Foglietta, 
Adriana Poli Bortone

Muudatusettepanek 52
PÕHJENDUS 4 A (uus)

(4 a) REACH tuleks koostada ja seda 
kohaldada nii, et välditakse Euroopa 
kaubanduse ja tööstuse konkurentsivõime 
nõrgestamist või kolmandate riikidega 
peetava kaubavahetuse kahjustamist. 
Määrus ei tohi Euroopa Liidu 
kaubanduspartnerite suhtes kehtestada 
muid nõudeid peale selle, et nad peaksid 
vastama vabakaubanduse põhimõtetele, mis 
kehtivad WTO sätete kohaselt.

Or. en

Selgitus

Edukas esimese lugemise muudatusettepanek, mille eesmärk on edendada Euroopa tööstuse 
konkurentsivõimet. (Davies)

Eesmärgiks on Euroopa ettevõtete toodete konkurentsivõime säilitamine kolmandatest 
riikidest pärit impordi suhtes. Esimese lugemise muudatusettepanek 416 esitatakse uuesti. 
(Foglietta ja Poli Bortone)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frédérique Ries, Chris Davies

Muudatusettepanek 53
PÕHJENDUS 7

(7) Siseturu terviklikkuse säilitamiseks ja 
inimeste, eelkõige töötajate tervise ning 
keskkonna kaitse kõrge taseme tagamiseks 
tuleb tagada, et ainete tootmine ühenduses
on vastavuses ühenduse õigusega isegi 

(7) Siseturu terviklikkuse säilitamiseks ja 
inimeste, eelkõige töötajate ja elanikkonna
haavatavate rühmade tervise ning 
keskkonna kaitse kõrge taseme tagamiseks 
tuleb tagada, et kõik ühenduses toodetud või 
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nende ekspordi korral. turule viidud ained on vastavuses ühenduse 
õigusega isegi nende ekspordi korral.

Or. en

Selgitus

Tuleb sätestada inimeste tervise kaitse standard, mis hõlmab nii neid, kes ainetega kõige 
rohkem kokku puutuvad (töötajad), kui ka neid, kes on kõige haavatavamad. Algne Euroopa 
Parlamendi muudatusettepanek 6 esitatakse uuesti.

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

Muudatusettepanek 54
PÕHJENDUS 7

(7) Siseturu terviklikkuse säilitamiseks ja 
inimeste, eelkõige töötajate tervise ning 
keskkonna kaitse kõrge taseme tagamiseks 
tuleb tagada, et ainete tootmine ühenduses 
on vastavuses ühenduse õigusega isegi 
nende ekspordi korral. 

(7) Siseturu terviklikkuse säilitamiseks ja
keskkonna ning inimeste tervise, eelkõige 
töötajate ja elanikkonna haavatavate 
rühmade tervise kaitse kõrge taseme 
tagamiseks tuleb tagada, et kõikide ainete 
tootmine ühenduses on vastavuses ühenduse 
õigusega isegi nende ekspordi korral.

Or. en

(Muudatusettepanek 6 – esimene lugemine)

Selgitus

Tuleb sätestada inimeste tervise kaitse standard, mis hõlmab neid elanikkonna rühmi, kes on 
kemikaalidega kokkupuute suhtes eriti haavatavad.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 55
PÕHJENDUS 7

(7) Siseturu terviklikkuse säilitamiseks ja 
inimeste, eelkõige töötajate tervise ning 
keskkonna kaitse kõrge taseme tagamiseks 
tuleb tagada, et ainete tootmine ühenduses 
on vastavuses ühenduse õigusega isegi 
nende ekspordi korral.

(7) Siseturu terviklikkuse säilitamiseks ja 
keskkonna ning inimeste tervise, eelkõige 
töötajate ja elanikkonna haavatavate 
rühmade tervise kaitse kõrge taseme 
tagamiseks tuleb tagada, et ainete tootmine 
ühenduses või ühenduses turule viidud 
ained on vastavuses ühenduse õigusega isegi 
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nende ekspordi korral.

Or. en

Selgitus

Tuleb sätestada inimeste tervise kaitse standard, mis hõlmab nii neid, kes ainetega kõige 
rohkem kokku puutuvad (töötajad), kui ka neid, kes on kõige haavatavamad. Euroopa 
Parlamendi muudatusettepanek 6 esitatakse uuesti.

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

Muudatusettepanek 56
PÕHJENDUS 9

(9) Nelja peamise ühenduses kemikaale 
reguleeriva õigusakti, täpsemalt nõukogu 27. 
juuni 1967. aasta direktiivi 67/548/EMÜ 
(ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja 
märgistamist käsitlevate õigus- ja 
haldusnormide ühtlustamise kohta), nõukogu 
27. juuli 1976. aasta direktiivi 76/769/EMÜ 
(liikmesriikide õigus-ja haldusnormide 
ühtlustamise kohta seoses teatavate ohtlike 
ainete ja valmististe turustamise ja 
kasutamise piirangutega), Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 31. mai 1999. aasta 
direktiivi 1999/45/EÜ (ohtlike preparaatide 
klassifitseerimist, pakendamist ja 
märgistamist käsitlevate liikmesriikide 
õigus-ja haldusnormide ühtlustamise kohta) 
ja nõukogu 23. märtsi 1993. aasta määruse 
(EMÜ) nr 793/93 (olemasolevate ainete 
ohtlikkuse hindamise ja kontrolli kohta), 
toimimise hindamisel tuvastati kemikaale 
käsitlevate ühenduse õigusaktide 
toimimisega seoses mitmeid probleeme, mis 
põhjustasid ebakõla liikmesriikide õigus- ja 
haldusnormide vahel, mõjutades otseselt 
siseturu toimimist antud valdkonnas, ning 
samuti tuvastati vajadus kaitsta rohkem
rahvatervist ja keskkonda vastavalt
ettevaatusprintsiibile.

(9) Nelja peamise ühenduses kemikaale 
reguleeriva õigusakti, täpsemalt nõukogu 27. 
juuni 1967. aasta direktiivi 67/548/EMÜ 
(ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja 
märgistamist käsitlevate õigus- ja 
haldusnormide ühtlustamise kohta), nõukogu 
27. juuli 1976. aasta direktiivi 76/769/EMÜ 
(liikmesriikide õigus-ja haldusnormide 
ühtlustamise kohta seoses teatavate ohtlike 
ainete ja valmististe turustamise ja 
kasutamise piirangutega), Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 31. mai 1999. aasta 
direktiivi 1999/45/EÜ (ohtlike preparaatide 
klassifitseerimist, pakendamist ja 
märgistamist käsitlevate liikmesriikide 
õigus-ja haldusnormide ühtlustamise kohta) 
ja nõukogu 23. märtsi 1993. aasta määruse 
(EMÜ) nr 793/93 (olemasolevate ainete 
ohtlikkuse hindamise ja kontrolli kohta), 
toimimise hindamisel tuvastati kemikaale 
käsitlevate ühenduse õigusaktide 
toimimisega seoses mitmeid probleeme, mis 
põhjustasid ebakõla liikmesriikide õigus-ja 
haldusnormide vahel, mõjutades otseselt 
siseturu toimimist antud valdkonnas, ning 
samuti tuvastati, et rahvatervist ja keskkonda
ei kaitsta ennetavalt.

Or. en
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(Muudatusettepanek 7 – esimene lugemine)

Selgitus

Tuleks tunnustada asjaolu, et REACH täidab tühikuid inimeste tervise ja keskkonna kaitse 
alastes teadmistes.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 57
PÕHJENDUS 11

(11) Toimivuse tagamiseks ja jäätmete 
ringlussevõtmise ja taaskasutamise 
soodustamiseks stiimulite säilitamiseks ei 
tuleks jäätmeid käsitleda ainetena, 
valmististena või toodetena käesoleva 
määruse tähenduses.

(11) Toimivuse tagamiseks ja jäätmete ning 
teisese toorme ringlussevõtmise ja 
taaskasutamise soodustamiseks stiimulite 
säilitamiseks ei tuleks jäätmeid käsitleda 
ainetena, valmististena või toodetena 
käesoleva määruse tähenduses. Teisese 
toorme või energiaallikana kasutatavatest 
materjalidest väärtuse loomine 
("väärtustamine") taaskasutamise käigus 
aitab kaasa Euroopa Liidu seatud 
jätkusuutliku arengu eesmärgi 
saavutamisele ja käesolev määrus ei sätesta 
nõudeid, mis vähendavad sellise 
ringlussevõtu ja taaskasutuse stiimuleid.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanek vastab esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekule 424 koos 
ühise seisukoha põhjendusega 11. Eesmärgiks on ühelt poolt arvestada praegust teiseseid 
toormeid käsitlevat arutelu jäätmete vallas ja teiselt poolet pakkuda lisastiimuleid 
jätkusuutliku arengu huvides jäätmete ringlussevõtuks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête, Anne Laperrouze, Vittorio Prodi + Ria 
Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 58
PÕHJENDUS 11 A (uus)

(11 a) Ressursside säästliku kasutamise ja 
jätkusuutliku arengu eesmärgil tuleks 
tootmis-, töötlemis- ja olmejäätmete 
ringlussevõtul saadud teisesed toormed 
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reguleerimisalast välja jätta. Väärtuse 
loomine ("väärtustamine") teisese 
toormena kasutatavatest materjalidest aitab 
kaasa ELi seatud jätkusuutliku arengu 
eesmärgi saavutamisele ja käesolev määrus 
ei tohi sätestada nõudeid, mis vähendavad 
sellise ringlussevõtu ja taaskasutuse 
stiimuleid.

Or. en

Selgitus

Teiseste toormete sisaldumine REACH-määruse reguleerimisalas võib tõsiselt kahjustada 
ringlussevõttu ja taaskasutamist ning sellega suurendada vajadust taastumatute ressursside 
järele. Tuleb teha selgeks, et REACH-määrus ei takista kuidagi ringlussevõttu ja ressursside 
säästlikku kasutamist. (Grossetête, Laperrouze ja Prodi)

Esimese lugemise muudatusettepanek 424. Teisese toorme kaasamine REACHi süsteemi võiks 
tõsiselt kahjustada materjalide kasutustsükleid ja sellest tulenevalt vältimatult suurendada 
nõudlust esmaste ressursside järele. Tuleb tagada, et REACH mingil moel ei takista 
ringlussevõttu või ressursside säästlikku kasutamist. (Oomen-Ruijten)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 59
PÕHJENDUS 11 A (uus)

(11 a) Teostatavuse eesmärgil tuleks välja 
jätta teisese toorme või energiaallikana 
kasutatavad jäätmed ja materjalid. Teisese 
toorme või energiaallikana kasutatavatest 
materjalidest väärtuse loomine 
("väärtustamine") taaskasutamise käigus 
aitab kaasa Euroopa Liidu seatud 
jätkusuutliku arengu eesmärgi 
saavutamisele ja käesolev määrus ei tohi 
sätestada nõudeid, mis vähendavad sellise 
ringlussevõtu ja taaskasutuse stiimuleid.

Or. en

Selgitus

Ennistab muudatusettepaneku 424 sellisena, nagu see võeti vastu esimesel lugemisel.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 60
PÕHJENDUS 11 A (uus)

(11 a) Käesoleva määrusega loodava uue 
süsteemi eesmärk on tegeleda 
esmajärjekorras kõige ohtlikumate 
ainetega. Ohu ja riski hinnangutes tuleb 
arvestada ka ainete mõju elanikkonna 
haavatavatele rühmadele.

Or. en

Selgitus

Selleks, et kaitsta tulevasi põlvkondi, peab inimeste tervise kaitse standard hõlmama neid, kes 
on sünteetiliste kemikaalide tervistkahjustava mõju suhtes kõige haavatavamad. Käesolevaga 
esitatakse uuesti Euroopa Parlamendi muudatusettepanek 9.

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

Muudatusettepanek 61
PÕHJENDUS 11 A (uus)

(11 a) Käesoleva määrusega loodava uue 
süsteemi eesmärk on tegeleda 
esmajärjekorras kõige ohtlikumate 
ainetega. Ohu ja riski hinnangutes tuleb 
arvestada ka ainete mõju loote arengule 
ning naiste ja laste tervisele.

Or. en

(Muudatusettepanek 9 – esimene lugemine)

Selgitus

Selleks, et kaitsta tulevasi põlvkondi, peab inimeste tervise kaitse standard hõlmama neid, kes 
on sünteetiliste kemikaalide tervistkahjustava mõju suhtes kõige haavatavamad.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 62
PÕHJENDUS 12

(12) Käesoleva määrusega loodava uue 
süsteemi oluliseks eesmärgiks on 
soodustada ohtlike ainete asendamist 
lõpuks vähemohtlike ainete või 
tehnoloogiatega, ning kui leidub 
majanduslikult sobivaid ja tehniliselt 
rakendatavaid alternatiive, siis selline 
asendamine tagada. Käesolev määrus ei 
mõjuta töötajate kaitset ja keskkonda 
käsitlevate direktiivide, eelkõige Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. 
aasta direktiivi 2004/37/EÜ töötajate kaitse 
kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega 
kokkupuutest tulenevate ohtude eest (kuues 
üksikdirektiiv nõukogu direktiivi 
89/391/EMÜ artikli 16 lõikes 1 tähenduses) 
ning nõukogu 7. aprilli 1998. aasta direktiivi 
98/21/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse 
kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude 
eest tööl (neljateistkümnes üksikdirektiiv 
direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 
tähenduses) kohaldamist, mille kohaselt 
peavad tööandjad kõrvaldama ohtlikud 
ained, kui see on tehniliselt võimalik, või 
asendama ohtlikud ained vähemohtlike 
ainetega.

(12) Käesoleva määrusega loodava uue 
süsteemi oluliseks eesmärgiks on tagada
ohtlike ainete asendamine vähemohtlike 
ainete või tehnoloogiatega, kui leidub 
majanduslikult sobivaid ja tehniliselt 
rakendatavaid alternatiive. Käesolev määrus 
ei mõjuta töötajate kaitset ja keskkonda 
käsitlevate direktiivide, eelkõige Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. 
aasta direktiivi 2004/37/EÜ töötajate kaitse 
kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega 
kokkupuutest tulenevate ohtude eest (kuues 
üksikdirektiiv nõukogu direktiivi 
89/391/EMÜ artikli 16 lõikes 1 tähenduses) 
ning nõukogu 7. aprilli 1998. aasta direktiivi 
98/21/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse 
kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude 
eest tööl (neljateistkümnes üksikdirektiiv 
direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 
tähenduses) kohaldamist, mille kohaselt 
peavad tööandjad kõrvaldama ohtlikud 
ained, kui see on tehniliselt võimalik, või 
asendama ohtlikud ained vähemohtlike 
ainetega.

Or. en

(Muudatusettepanek 8 – esimene lugemine)

Selgitus

Asendamise põhimõte peaks olema REACH – määruse oluline element.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frédérique Ries, Chris Davies

Muudatusettepanek 63
PÕHJENDUS 12 A (uus)

(12 a) Käesoleva määrusega loodava uue 
süsteemi eesmärk on tegeleda 
esmajärjekorras kõige ohtlikumate 
ainetega. Ohu ja riski hinnangutes tuleb 
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arvestada ka ainete mõju elanikkonna 
haavatavatele rühmadele.

Or. en

Selgitus

Selleks, et kaitsta tulevasi põlvkondi, peab inimeste tervise kaitse standard olema sätestatud 
nii, et see hõlmab neid, kes on kõige haavatavamad. Käesolevaga esitatakse uuesti Euroopa 
Parlamendi muudatusettepanek 9.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 64
PÕHJENDUS 18

(18) Autoriseeringute andmist käsitlevad 
sätted peaksid tagama siseturu hea 
toimimise, tagades seejuures väga ohtlikest 
ainetest tulenevate riskide nõuetekohase 
ohjamise. Komisjon peaks andma loa ainete 
turule viimiseks ja kasutamiseks üksnes 
juhul, kui nende kasutamisest tulenevad 
riskid on võimalusel piisavalt ohjatud või 
kui nende kasutamist on võimalik 
põhjendada sotsiaal-majanduslike 
vajadustega ning ei leidu sobivaid 
majanduslikult ja tehniliselt rakendatavaid 
alternatiive.

(18) Autoriseeringute andmist käsitlevad 
sätted näevad ette komisjoni poolt väga 
ohtlike ainete turule viimiseks ja 
kasutamiseks piiratud kestusega lubade 
andmise juhul, kui puuduvad sobivad 
alternatiivsed ained või tehnoloogiad, kui 
selliste ainete kasutamine on põhjendatud 
sotsiaalmajanduslike kaalutlustega ja kui 
nende kasutamisest tulenevad riskid on 
piisavalt ohjatud.

Or. en

(Muudatusettepanek 15 – esimene lugemine)

Selgitus

Tähtis on loa andmine siduda asendamise põhimõttega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Lena Ek

Muudatusettepanek 65
PÕHJENDUS 18

(18) Autoriseeringute andmist käsitlevad 
sätted peaksid tagama siseturu hea 
toimimise, tagades seejuures väga ohtlikest 
ainetest tulenevate riskide nõuetekohase 
ohjamise. Komisjon peaks andma loa ainete 

Autoriseeringute andmist käsitlevad sätted 
peaksid tagama siseturu hea toimimise. 
Komisjon peaks andma loa ainete turule 
viimiseks ja kasutamiseks üksnes juhul, kui 
nende kasutamisest tulenevad riskid on 
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turule viimiseks ja kasutamiseks üksnes 
juhul, kui nende kasutamisest tulenevad 
riskid on võimalusel piisavalt ohjatud või kui 
nende kasutamist on võimalik põhjendada 
sotsiaal-majanduslike vajadustega ning ei 
leidu sobivaid majanduslikult ja tehniliselt 
rakendatavaid alternatiive.

võimalusel piisavalt ohjatud ja kui nende 
kasutamist on võimalik põhjendada sotsiaal-
majanduslike vajadustega ning ei leidu 
sobivaid majanduslikult ja tehniliselt 
rakendatavaid alternatiive.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek selgitab, et lubade andmise eesmärk on lõpuks ohtlike 
kemikaalide asendamine. Seotud artikli 52 muudatusettepanekuga. Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanek 15 esitatakse uuesti.

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

Muudatusettepanek 66
PÕHJENDUS 31

(31) Liikmesriigid, agentuur ja kõik 
huvitatud isikud peaksid RIPide tulemusi 
täiel määral arvesse võtma, eelkõige seoses 
looduses esinevate ainete registreerimisega.

(31) Liikmesriigid, agentuur ja kõik 
huvitatud isikud peaksid RIPide tulemusi 
täiel määral arvesse võtma, eelkõige seoses 
looduses esinevate ainete registreerimisega, 
arvestades, et looduses esinevate ainete 
keeruline ja muutuv koostis võib teha 
vajalikuks teabele esitatavate nõuete 
kohandamise.

Or. en

(Uus muudatusettepanek – artikli 62 lõike 2 punkt c)

Selgitus

Tuleks sätestada, et looduslikele ainetele omased omadused võivad teha vajalikuks teabele 
esitatavate nõuete kohandamise.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, 
Péter Olajos, Avril Doyle + Amalia Sartori + Ria Oomen-Ruijten + Alessandro Foglietta, 

Adriana Poli Bortone + Chris Davies + Lena Ek

Muudatusettepanek 67
PÕHJENDUS 35 A (uus)
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(35 a) Arvestades VKEde konkreetset 
olukorda, peaksid liikmesriigid võtma 
meetmeid, et anda sellistele ettevõtetele 
eriabi käesoleva määruse alusel nõutava 
teabe saamiseks vajalike katsete 
sooritamiseks.

Or. en

Selgitus

Tähtis on arvestada VKEde vajadusi, pakkudes neile eraldi toetust. (Wijkman ja teised + 
Oomen-Ruijten)

Vastab esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekule 21. (Oomen-Ruijten)

'E importante assicurare, soprattutto alle PMI le appropriate misure di assistenza per 
facilitare l'applicazione del presente Regolamento. Em. 363 della prima lettura del 
Parlamento Europeo. (Foglietta ja Poli Bortone)

Edukas esimese lugemise muudatusettepanek. (Davies)

VKEd vajavad eriabi. Kattub esimese lugemise muudatusettepanekuga 363. (Ek)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek + Chris Davies + Ria Oomen-Ruijten + Alessandro 
Foglietta, Adriana Poli Bortone

Muudatusettepanek 68
PÕHJENDUS 35 B (uus)

(35 b) Selleks et äriühinguid ja eriti 
VKEsid käesoleva määruse nõuete 
järgimisel aidata, peaksid liikmesriigid 
koostöös komisjoniga looma laiaulatusliku 
tugivõrgustiku.

Or. en
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Selgitus

VKEd vajavad eriabi. Kattub esimese lugemise muudatusettepanekuga 22. (Ek)

Edukas esimese lugemise muudatusettepanek. (Davies)

Vastab esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekule 22. Ei vaja selgitust. (Oomen-
Ruijten)

Esitatakse uuesti esimese lugemise muudatusettepanek 22, eesmärgiga aidata VKEdel 
määruse rakendamisega seostuvate raskustega toime tulla. (Foglietta ja Poli Bortone)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Amalia Sartori + Frieda Brepoels, Anders Wijkman + 
Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + Alessandro Foglietta, Adriana 

Poli Bortone

Muudatusettepanek 69
PÕHJENDUS 43 A (uus)

(43 a) Mitteloomkatsete edendamiseks 
peaksid komisjon, liikmesriigid ja tööstus 
eraldama rohkem ressursse 
mitteloomkatsete väljatöötamiseks, 
kontrolliks ja heakskiitmiseks. Selleks 
tuleks eraldada osa ametile makstavatest 
lõivudest.

Or. en

Selgitus

In order to achieve the objective of this Regulation to promote non-animal testing, it is 
necessary to make available more resources for the development, validation and acceptance 
of non-animal test methods that can be used to meet the information requirements of this 
Regulation. Amendment first reading 25. (Brepoels & Wijkman)

The use of non-animal tests is preferable from both an ethical and a scientific view. To 
promote non-animal testing to meet the information requirements of this Regulation, it is 
necessary to make available more resources for the development, validation and acceptance 
of non-animal test methods. (Lucas & others)

Il contrasto alla sperimentazione sugli animali può avvenire efficacemente soltanto attraverso 
la ricerca e lo sviluppo di metodologie alternative. Reintroduce l'emendamento 25 della 
prima lettura del PE. (Foglietta & Poli Bortone)
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Amalia Sartori

Muudatusettepanek 71
PÕHJENDUS 46 A (uus)

(46 a) Kui selgroogsete loomadega 
tehtavaid katseid hõlmava uuringu või muu 
uuringu, mis võiks aidata loomkatseid 
vältida, andmete omanik ei tee uuringu 
andmeid ametile või muudele võimalikele 
registreerijatele kättesaadavaks, siis ei 
peaks tal olema võimalik ainet 
registreerida.

Or. en

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepanek 28.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Amalia Sartori

Muudatusettepanek 72
PÕHJENDUS 50 A (uus)

(50 a) Kui võimalik registreerija ja/või ainet 
käsitleval teabevahetusfoorumil (SIEF) 
osaleja ei kanna oma osa selgroogsete 
loomadega tehtavaid katseid hõlmava 
uuringu või muu uuringu, mis võiks aidata 
loomkatseid vältida, kuludest, siis ei peaks 
tal olema võimalik ainet registreerida.

Or. en

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepanek 27.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies + Amalia Sartori

Muudatusettepanek 73
PÕHJENDUS 51 A (uus)

(51 a) Kui aine või valmistise koostisaine 
tootja või importija ei kavatse ainet 
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registreerida, siis peab ta sellest teatama 
ametile ja oma allkasutajatele.

Or. en

Selgitus

Edukas esimese lugemise muudatusettepanek 34. Registreerimata jätmisest teatamine on 
oluline selleks, et teavitada allkasutajaid teatud ainete turult eemaldamisest. (Davies)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi + Chris Davies + Marie-
Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Muudatusettepanek 74
PÕHJENDUS 51 A (uus)

(51 a) Riskist teavitamine moodustab 
olulise osa inimeste teavitamisest ja 
nõustamisest potentsiaalsete riskide 
ohjamisel ning aine või valmistise ohutul ja 
tõhusal kasutamisel. Riskidest 
teavitamiseks peab tootja mõistma tarbijate 
teabevajadust ning jagama neile seda 
teavet, et aidata lõpptarbijal ainet või 
valmistist ohutult kasutada. Tuleb välja 
töötada asjakohane riskipõhine 
teavitussüsteem, mille raames näiteks 
veebilehtede ja koolituskampaaniate kaudu 
antakse täiendavat teavet, et tarbijad 
saaksid kasutada oma õigust olla teadlikud 
nende kasutatavatest ainetest ja 
valmististest. See aitab kaasa ainete ja 
valmististe ohutule kasutamisele ning 
suurendab tarbija usaldust nende vastu. 
Selline süsteem on väärtuslik 
tarbijaorganisatsioonidele raamistiku 
loomisel, mille abil lahendatakse REACHi 
kaudu tarbijate tõelisi muresid, samuti 
tööstusele tarbijate usalduse loomisel 
kemikaale sisaldavate ainete ja valmististe 
kasutamise vastu.

Or. en

Selgitus

Corresponds to Amendment 30 First Reading. 
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An appropriate and consistent communication system based on risk will provide consumers 
with the necessary information and advice to enable them to manage their risk safely and 
effectively when using a substance or preparation. (Oomen-Ruijten & Prodi)

Successful First Reading amendment. (Davies)

Lié à l'amendement au considérant 21. Un système de communication approprié et cohérent 
reposant sur le risque apportera aux consommateurs les informations et conseils nécessaires 
pour lui permettre de gérer en toute sécurité et de façon efficace les risques liées à une 
substance ou à une préparation.
Dépôt de l'amendement 30 de la première lecture du Parlement européen. (Lienemann & 
Ferreira)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, 
Åsa Westlund + Lena Ek + Urszula Krupa

Muudatusettepanek 75
PÕHJENDUS 54

(54) Üksikasjalikult tuleks sätestada ka 
nõuded kemikaaliohutuse hindamiseks 
allkasutajate poolt, et neil oleks võimalik 
oma kohustusi täita. Neid nõudeid tuleks 
kohaldada üksnes aine või valmistise 
koguste puhul, mis on suuremad kui 1 
tonn. Igal juhul peaks allkasutajad arvesse 
võtma kasutusala ning määratlema 
asjakohased riskijuhtimismeetmed ja neid 
kohaldama. Allkasutajad peaksid 
agentuurile edastama kasutamist käsitleva 
teatava põhiteabe.

(54) Üksikasjalikult tuleks sätestada ka 
nõuded kemikaaliohutuse hindamiseks 
allkasutajate poolt, et neil oleks võimalik 
oma kohustusi täita. Igal juhul peaks 
allkasutajad arvesse võtma kasutusala ning 
määratlema asjakohased 
riskijuhtimismeetmed ja neid kohaldama. 
Allkasutajad peavad kemikaaliohutuse 
hinnangus esile tõstetud ohtudest kõige 
tõhusamal ja asjakohasemal viisil 
teavitama aine või valmistise kasutajaid 
selles tarneahela/kasutustsükli järgus ning 
nõustama tarbijaid ohutu kasutuse suhtes.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek tagab kiire ja tõhusa teabe liikumise tarneahelas ning toodete tarbijatele 
ja kasutajatele nende ohutu käitlemise, sh neile, kes kasutavad aineid töökohal.

Asjakohane osa Euroopa Parlamendi muudatusettepanekust 33 esitatakse uuesti.

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

Muudatusettepanek 76
PÕHJENDUS 54
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(54) Üksikasjalikult tuleks sätestada ka 
nõuded kemikaaliohutuse hindamiseks 
allkasutajate poolt, et neil oleks võimalik 
oma kohustusi täita. Neid nõudeid tuleks 
kohaldada üksnes aine või valmistise 
koguste puhul, mis on suuremad kui 1 
tonn. Igal juhul peaks allkasutajad arvesse 
võtma kasutusala ning määratlema 
asjakohased riskijuhtimismeetmed ja neid 
kohaldama. Allkasutajad peaksid agentuurile 
edastama kasutamist käsitleva teatava 
põhiteabe.

(54) Üksikasjalikult tuleks sätestada ka 
nõuded kemikaaliohutuse hindamiseks 
allkasutajate poolt, et neil oleks võimalik 
oma kohustusi täita. Igal juhul peaks 
allkasutajad arvesse võtma kasutusala ning 
määratlema asjakohased 
riskijuhtimismeetmed ja neid kohaldama. 
Allkasutajad peaksid kemikaaliohutuse 
hinnangus esile tõstetud ohtudest kõige 
tõhusamal ja asjakohasemal viisil 
teavitama aine või valmistise kasutajaid 
selles tarneahela/kasutustsükli järgus ning 
nõustama tarbijaid ohutu kasutuse suhtes. 
Allkasutajad peaksid agentuurile edastama 
kasutamist käsitleva teatava põhiteabe.

Or. en

(Uus muudatusettepanek – artikli 62 lõike 2 punkt c ja muudatusettepanek 33 – esimene 
lugemine)

(Seotud artikli 36 lõike 4 punktiga c)

Selgitus

Allkasutajate kemikaaliohutuse aruandele lävendi kehtestamine looks tootjatele moonutatud 
stiimuli alla ühetonniste koguste kasutamise aruandest väljajätmiseks, kuna sellest ei tuleneks 
allkasutajatele mingeid kohustusi. See tekitab väikeste koguste kasutuse korral ohutusteabesse 
tõsise lünga.

Lisaks sellele kajastab muudatusettepanek allkasutajate kohustust teavitada nii tarneahelat 
kui ka tarbijaid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt 
+ Frieda Brepoels, Anders Wijkman + Dan Jørgensen

Muudatusettepanek 77
PÕHJENDUS 58 A (uus)

(58 a) Loomkatsete vältimiseks ja kulude 
kokkuhoidmiseks peaks selgroogsete 
loomadega tehtavate katsete ettepanekute 
suhtes konsulteerima Euroopa 
alternatiivsete meetodite valideerimise 
keskusega (ECVAM).

Or. en



AM\629993ET.doc 17/109 PE 378.589v01-00
Freelance-tõlge

ET

(Muudatusettepanek 37 – esimene lugemine)

Selgitus

Euroopa alternatiivsete meetodite valideerimise keskus (ECVAM) on Euroopa Liidu juhtiv 
asutus alternatiivsete katsemeetodite alal. Kuna pidevalt töötatakse välja uusi alternatiivseid 
katsemeetodeid, siis tuleks ECVAMiga konsulteerida selgroogsete loomadega katsetamise 
ettepanekute osas, et tagada uusima teabe kasutamine. (Lucas ja teised)

Arvestades alternatiivsete katsemeetodite alal toimuvat pidevat arendust, peaks amet 
konsulteerima ekspertidega, kes alternatiivsete katsete osas omavad uusimaid teadmisi, 
kogemusi ja teavet. Esimese lugemise muudatusettepanek 37. (Brepoels ja Wijkman + 
Jørgensen)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 78
PÕHJENDUS 63

(63) Inimeste tervise (pöörates sealhulgas 
tähelepanu asjakohastele 
elanikkonnarühmadele ja vajadusel 
elanikkonna teatavatele haavatavatele 
alarühmadele) ning keskkonna kaitse 
piisavalt kõrge taseme tagamiseks tuleks 
väga ohtlikke aineid käsitleda vastavalt 
ettevaatusprintsiibile, pöörates neile erilist 
tähelepanu. Autoriseering tuleks anda, kui 
autoriseerimist taotlev füüsiline või 
juriidiline isik suudab autoriseeringut 
väljastavale asutusele tõendada, et aine 
kasutamisest tulenevad ohud inimeste 
tervisele ja keskkonnale on piisavalt 
ohjatud. Sellegipoolest võib kasutamist 
siiski lubada, kui on võimalik näidata, et 
aine kasutamisest tulenev sotsiaal-
majanduslik kasu kaalub üles aine 
kasutamisega seotud ohud, ning puuduvad 
sobivad majanduslikult ja tehniliselt 
otstarbekad alternatiivsed ained või 
tehnoloogiad. Võttes arvesse siseturu 
tõrgeteta toimimist, on asjakohane, et lube 
väljastavaks asutuseks oleks komisjon.

(63) Inimeste, eriti elanikkonna 
haavatavate rühmade, tervise ja keskkonna 
kaitse piisavalt kõrge taseme tagamiseks 
tuleb väga ohtlike omadustega aineid 
käsitleda ettevaatlikult ja neid tuleks 
lubada ainult juhul, kui neid kasutavad 
ettevõtted tõendavad autoriseeringut 
väljastavale asutusele, et puuduvad sobivad 
alternatiivsed ained või tehnoloogiad, et 
aine kasutamisest ühiskonnale tulenev 
kasu kaalub üles aine kasutamisega seotud 
ohud ning et ohud on piisavalt ohjatud. 
Lube väljastav asutus peaks seejärel 
ettevõtete taotluste alusel loa väljastamise 
menetluse käigus kontrollima, et need 
nõuded on täidetud. Kuna load peaksid 
tagama kaitse kõrge taseme siseturu 
kõikides osades, siis on asjakohane, et lube 
väljastavaks asutuseks oleks komisjon.

Or. en
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(Muudatusettepanek 41 – esimene lugemine)

Selgitus

Väga kõrge riskitasemega ained tuleb asendada, kui see on vähegi võimalik, muude 
ohutumate ainetega ja ainete kasutamisel tuleb arvestada sotsiaalmajanduslikku kasu ning 
risk peab olema "piisavalt ohjatud".

Lubade andmisel tuleb elanikkonna haavatavatele rühmadele pöörata konkreetset 
tähelepanu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies + Lena Ek

Muudatusettepanek 79
PÕHJENDUS 63

(63) Inimeste tervise (pöörates sealhulgas 
tähelepanu asjakohastele 
elanikkonnarühmadele ja vajadusel
elanikkonna teatavatele haavatavatele 
alarühmadele) ning keskkonna kaitse 
piisavalt kõrge taseme tagamiseks tuleks 
väga ohtlikke aineid käsitleda vastavalt 
ettevaatusprintsiibile, pöörates neile erilist 
tähelepanu. Autoriseering tuleks anda, kui 
autoriseerimist taotlev füüsiline või 
juriidiline isik suudab autoriseeringut 
väljastavale asutusele tõendada, et aine 
kasutamisest tulenevad ohud inimeste 
tervisele ja keskkonnale on piisavalt 
ohjatud. Sellegipoolest võib kasutamist 
siiski lubada, kui on võimalik näidata, et 
aine kasutamisest tulenev sotsiaal-
majanduslik kasu kaalub üles aine 
kasutamisega seotud ohud, ning puuduvad 
sobivad majanduslikult ja tehniliselt 
otstarbekad alternatiivsed ained või 
tehnoloogiad. Võttes arvesse siseturu 
tõrgeteta toimimist, on asjakohane, et lube 
väljastavaks asutuseks oleks komisjon.

(63) Inimeste tervise (pöörates sealhulgas 
tähelepanu asjakohastele 
elanikkonnarühmadele ja vajaduse korral
elanikkonna teatavatele haavatavatele 
alarühmadele) ning keskkonna kaitse 
piisavalt kõrge taseme tagamiseks tuleks 
väga ohtlikke aineid käsitleda vastavalt 
ettevaatusprintsiibile, pöörates neile erilist 
tähelepanu. Autoriseering tuleks anda, kui 
autoriseerimist taotlev füüsiline või 
juriidiline isik suudab autoriseeringut 
väljastavale asutusele tõendada, et 
puuduvad sobivad alternatiivsed ained või 
tehnoloogiad, et aine kasutamisest 
ühiskonnale tulenev kasu kaalub üles aine
kasutamisega seotud ohud ning et ohud on 
piisavalt ohjatud. Võttes arvesse siseturu 
tõrgeteta toimimist, on asjakohane, et lube 
väljastavaks asutuseks oleks komisjon.

Or. en

Selgitus

Proaktiivsed äriühingud, kes investeerivad ohutumatesse lahendustesse, on praegu turul 
ebasoodsamas olukorras. Alati tuleks kõigepealt kontrollida sobivate ohutumate 
alternatiivide olemasolu, edendades seega konkurentsivõimet, uuenduslikkust ja ohtlike 
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kemikaalide asendamist.

Asjakohane osa Euroopa Parlamendi muudatusettepanekust 41 esitatakse uuesti.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frédérique Ries, Chris Davies

Muudatusettepanek 80
PÕHJENDUS 63

(63) Inimeste tervise (pöörates sealhulgas 
tähelepanu asjakohastele 
elanikkonnarühmadele ja vajadusel 
elanikkonna teatavatele haavatavatele 
alarühmadele) ning keskkonna kaitse 
piisavalt kõrge taseme tagamiseks tuleks 
väga ohtlikke aineid käsitleda vastavalt 
ettevaatusprintsiibile, pöörates neile erilist 
tähelepanu. Autoriseering tuleks anda, kui 
autoriseerimist taotlev füüsiline või 
juriidiline isik suudab autoriseeringut 
väljastavale asutusele tõendada, et aine 
kasutamisest tulenevad ohud inimeste 
tervisele ja keskkonnale on piisavalt 
ohjatud. Sellegipoolest võib kasutamist 
siiski lubada, kui on võimalik näidata, et 
aine kasutamisest tulenev sotsiaal-
majanduslik kasu kaalub üles aine 
kasutamisega seotud ohud, ning puuduvad 
sobivad majanduslikult ja tehniliselt 
otstarbekad alternatiivsed ained või 
tehnoloogiad. Võttes arvesse siseturu 
tõrgeteta toimimist, on asjakohane, et lube 
väljastavaks asutuseks oleks komisjon. 

(63) Inimeste, eriti elanikkonna 
haavatavate rühmade, tervise ja keskkonna 
kaitse piisavalt kõrge taseme tagamiseks 
tuleb väga ohtlike omadustega aineid 
käsitleda ettevaatlikult ja neid tuleks 
lubada ainult juhul, kui neid kasutavad 
ettevõtted tõendavad autoriseeringut 
väljastavale asutusele, et puuduvad sobivad 
alternatiivsed ained või tehnoloogiad, et 
aine kasutamisest ühiskonnale tulenev 
kasu kaalub üles aine kasutamisega seotud 
ohud ning et ohud on piisavalt ohjatud. 
Võttes arvesse siseturu tõrgeteta toimimist, 
on asjakohane, et lube väljastavaks 
asutuseks oleks komisjon. Lube väljastav 
asutus peaks seejärel ettevõtete taotluste 
alusel loa väljastamise menetluse käigus 
kontrollima, et need nõuded on täidetud.
Kuna load peaksid tagama kaitse kõrge 
taseme siseturu kõikides osades, siis on 
asjakohane, et lube väljastavaks asutuseks 
oleks komisjon.

Or. en

Selgitus

Inimeste tervise kaitse piisavalt kõrge taseme tagamine nõuab kaitse seadmist tasemele, mis 
on piisav elanikkonna haavatavate rühmade jaoks. Nõukogu versioon on selgelt nõrgem kui 
käesolev muudatusettepanek, millega esitatakse uuesti algne Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanek 41.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi + Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna 
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Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle + Chris Davies

Muudatusettepanek 81
PÕHJENDUS 64

(64) Kantserogeensete ja mutageensete 
ainete jaoks võib välja töötada 
künniskoguste kindlaksmääramise 
metoodika, võttes arvesse RIPde tulemusi. 
Nimetatud metoodika alusel võib muuta 
asjakohast lisa, et vajadusel oleks võimalik 
künniskoguseid kasutada seoses 
kantserogeensetele ja mutageensetele 
ainetele kasutuslubade andmisega. 

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Deletes a new provision in the common position, since one single procedure should be used 
for the authorisation of substances of high concern. (Sacconi) 

For substances, substitution should always be the first option, taking social economic aspects 
and adequate control into account. The Coucil focuses to a too large degree upon adequate 
control. It is not advisable to start to try to develop "safe" threshold levels for continued use 
of substances that can lead to cancer and change the DNA. (Wijkman & others)

The European Parliament should be involved in any decision to agree ‘acceptable death 
limits’ from chemicals that cause cancer and/or damage DNA. Such a change to the definition 
of ‘adequate control’ would allow almost all substances of high concern to claim ‘adequate 
control’, thereby fundamentally undermining REACH and the European Parliament’s view. 
(Davies)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi + Marie-Noëlle 
Lienemann, Anne Ferreira

Muudatusettepanek 82
PÕHJENDUS 85

(85) Agentuuri struktuur peaks olema sobiv 
talle pandud ülesannete täitmiseks. Selles 
osas annavad kogemused sarnaste ühenduse 
asutustega teatud suuniseid, ent struktuur 
tuleks kohandada vastavaks käesolevast 
määrusest tulenevate konkreetsete 
vajadustega.

(85) Agentuuri struktuur peaks olema sobiv 
talle pandud ülesannete täitmiseks. Selles 
osas annavad kogemused sarnaste ühenduse 
asutustega teatud suuniseid, ent struktuur 
tuleks kohandada vastavaks käesolevast 
määrusest tulenevate konkreetsete 
vajadustega. Selles osas tuleb agentuuris 
luua tippkeskus, mis tegeleb teatavate 
ainete ja valmististega seonduvate riskide ja 
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ohtude alase teavitusega.

Or. en

Selgitus

Vastab esimese lugemise muudatusettepanekule 45. (Oomen-Ruijten ja Prodi)

Seotud põhjenduse 84 muudatusettepanekuga. Esitatakse arutamiseks esimese lugemise 
muudatusettepanek 45 . (Lienemann ja Ferreira)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frieda Brepoels, Anders Wijkman + Chris Davies

Muudatusettepanek 83
PÕHJENDUS 88 A (uus)

(88 a) Kooskõlas eesmärgiga edendada 
mitteloomkatseid, tuleb osa sellest tasust 
suunata loomkatsete alternatiivsete 
katsemeetodite arendamisele.

Or. en

Selgitus

In order to achieve the objective of this Regulation to promote non-animal testing, it is 
necessary to make available more resources through the Agency for the development of non-
animal test methods that can be used to meet the information requirements of this Regulation, 
also in view of the current lack of resources, the fact that companies have much to gain from 
alternative methods in terms of costs and accuracy, and that much research still needs to be 
done that companies are unable or unwilling to fund. Amendment first reading 47. (Brepoels 
& Wijkman)

Reducing non-animal tests. Successful first reading amendment. Development of non-animal 
testing methods has been often delayed by the refusal of companies to contribute towards the 
costs, even though the alternatives may prove cheaper and more accurate. (Davies)

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

Muudatusettepanek 84
PÕHJENDUS 92

(92) Agentuuri ja liikmesriikide pädevate 
ametiasutuste vahel on vaja tagada tihe 
koostöö, et riskihindamise komitee ja

(92) Agentuuri ja liikmesriikide pädevate 
ametiasutuste vahel on vaja tagada tihe 
koostöö, et riskihindamise komitee, sotsiaal-
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sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee 
teaduslikud arvamused põhineksid 
ühenduses olemasolevatel kõige 
ulatuslikumatel teaduslikel ja tehnilistel 
ekspertteadmistel. Samal eesmärgil peaks 
komiteedel olema võimalik kasutada 
täiendavaid erialaseid ekspertteadmisi.

majandusliku analüüsi komitee ja
alternatiivsete katsemeetodite komisjoni
teaduslikud arvamused põhineksid 
ühenduses olemasolevatel kõige 
ulatuslikumatel teaduslikel ja tehnilistel 
ekspertteadmistel. Samal eesmärgil peaks 
komiteedel olema võimalik kasutada 
täiendavaid erialaseid ekspertteadmisi.

Or. en

(Uus muudatusettepanek, et saavutada kooskõla raportööri muudatusettepanekuga 27 (Lucas 
ja teised))

Selgitus

Kooskõla saavutamiseks seotud raportööri muudatusettepanekuga 27. Kui agentuuri juures 
luuakse selline uus komisjon, siis tuleks seda ka siin nimetada, sest käesoleva põhjenduse 
sätted on samavõrd asjakohased ka alternatiivsete katsemeetodite komisjoni töö seisukohalt. 
(Lucas ja teised)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 85
PÕHJENDUS 92 A (uus)

(92 a) Mitteloomkatsete edendamiseks peab 
agentuuril olema ülesanne töötada välja ja 
rakendada poliitikat, mis tagab käesoleva 
määruse nõuete täitmiseks vajaliku riski 
hinnangu teostamise jaoks vajalike 
andmete saamise mitteloomkatsete abil. Sel 
eesmärgil peaks agentuur tegema tihedat 
koostööd olemasolevate üksustega, näiteks 
Euroopa Alternatiivsete Meetodite 
Valideerimise Keskuse (ECVAM) ja selle 
teadusliku nõuandekomiteega (ESAC) ning 
Euroopa partnerlusprogrammiga 
loomkatsetele alternatiivide leidmiseks 
(EPAA), selleks et tagada endale 
juurdepääs kõige ulatuslikumatele 
ühenduses olemasolevatele teaduslikele ja 
tehnilistele ekspertteadmistele.

Or. en
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Selgitus

Põhineb esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekul 361. Muudatusettepaneku 
sõnastust on muudetud, võimaldamaks selle heakskiitu nõukogus. Lisaks on arvesse võetud 
viimaseid arenguid Euroopa partnerlusprogrammi loomkatsetele alternatiivide leidmiseks 
(EPAA) ellurakendamisel, eesmärgiga vältida struktuuride dubleerimist. Seotud sama esitaja 
muudatusettepanekuga artiklile 76.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Philippe Busquin

Muudatusettepanek 86
PÕHJENDUS 104

(104) Liikmesriikide ja agentuuri esitatavad 
regulaarsed aruanded käesoleva määruse 
toimimise kohta on asendamatuks 
vahendiks, mille abil seirata käesoleva 
määruse rakendamist ning antud valdkonna 
suundumusi. Aruannete põhjal tehtud 
kokkuvõtted on kasulikud ja praktilised 
abivahendid käesoleva määruse 
läbivaatamisel ja vajaduse korral 
muudatusettepanekute koostamisel.

(104) Liikmesriikide ja agentuuri esitatavad 
regulaarsed aruanded käesoleva määruse 
toimimise kohta on asendamatuks 
vahendiks, mille abil seirata käesoleva 
määruse rakendamist ning antud valdkonna 
suundumusi. Aruannete põhjal tehtud 
kokkuvõtted on kasulikud ja praktilised 
abivahendid käesoleva määruse 
läbivaatamisel ja vajaduse korral 
muudatusettepanekute koostamisel. Selleks 
teeb komisjon määruse mõjude 
järelhindamise viie aasta möödudes selle 
rakendamisest, et hinnata, kas algselt 
seatud eesmärgid on täidetud ning kas 
siseturu toimimine ja konkurents siseturul 
on säilitatud.

Or. en

Selgitus

Arvestades REACHiga loodava regulatiivse süsteemi tähtsust, on vajalik hinnata rakendamise 
esimestel aastatel saavutatud tulemusi, et kontrollida, kas esialgseid sihte on võimalik 
saavutada ja kui ei ole, siis teha vajalikud muudatused. Esimese lugemise muudatusettepanek 
51.

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

Muudatusettepanek 87
PÕHJENDUS 104 A (uus)

(104 a) Oma 10. märtsi 2006. aasta 
arvamuses nanotehnoloogiate abil 
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plaanipäraselt saadud ja kaasneda võivate 
toodetega seonduvate võimalike riskide 
hindamise meetodite kohta osutas tekkivate 
ja hiljuti avastatud terviseriskide 
teaduskomitee (SCENIHR) suurtele 
lünkadele riski hindamiseks vajalikes 
teadmistes, sh teadmistes nanoosakeste 
omaduste, tuvastamise ja mõõtmise kohta, 
doosi ja vastusreaktsiooni seose, 
inimorganismis ja keskkonna käitumise ja 
säilivuse, ning kõigi nanoosakestega 
seonduvate toksikoloogia ja 
keskkonnatoksikoloogia aspektide kohta.
Komitee järeldas, et praegused riski 
hindamise meetodid vajavad mõnes osas 
muutmist, et vastata nanotehnoloogiaga 
seotud ohtudele, eriti olemasolevad 
toksikoloogilised ja ökotoksikoloogilised 
meetodid ei tarvitse olla piisavad selleks, et 
tegeleda kõigi nanoosakestega seonduvate 
küsimustega. Käesoleva määruse sätted 
peaks tagama nanoosakeste ohutuse 
piisava hindamise nende tootmise ja 
turuleviimise eeltingimusena.

Or. en

(Uus muudatusettepanek – artikli 62 lõike 2 punkt, et võtta arvesse SCENIHRi 10. märtsi 
2006. aasta arvamust)

Selgitus

SCENIHRi osutatud suured lüngad nanoosakeste riski hindamiseks vajalikes teadmistes, 
samuti nende järeldused, mille kohaselt on vaja muuta olemasolevaid meetodeid, peavad 
olema selgesõnaliselt sätestatud. Sellest tulenevad tagajärjed nanoosakeste ohutuse 
hindamisele ja see peaks viima konkreetsete erisätete kehtestamiseni ning nanoosakeste 
temaatika konkreetse läbivaatamiseni käesoleva määruse kontekstis.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 88
PÕHJENDUS 112 A (uus)

(112 a) Looduses esinevad ained, mida 
saadakse tootmisprotsessiga, tuleks lugeda 
identseks oma looduses esinevate 
ekvivalentidega, tingimusel, et ainete 
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puhtuse aste, lisandid ja toksilised 
omadused on sarnased.

Or. en

Selgitus

Teostatavuse eesmärgil selgitab see põhjendus, et looduslikke aineid ja samaväärseid 
sünteetilisi aineid tuleks kohelda võrdselt, kuna nad on keemilistelt ja füüsilistelt omadustelt 
identsed. Pole vahet – eriti tervise või keskkonna kaitse seisukohalt –, kas näiteks lubjakivi 
(s.o kaltsiumkarbonaat) pärineb looduslikust maardlast või on toodetud keemilise protsessi 
abil. Tootmisprotsessi ennast reguleerivad muud õigusaktid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 89
PÕHJENDUS 113 A (uus)

(113 a) Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 5. juuni 2001. aasta direktiivi 
2001/37/EÜ tubakatoodete valmistamist, 
esitlemist ja müüki käsitlevate 
liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise 
kohta1 artikliga 12 peaks komisjon ...* 
esitama ettepaneku, millega nähakse ette 
tubakatoodetes lubatud koostisainete ühine 
loetelu. 
* Kuus kuud pärast käesoleva määruse 
jõustumist.
1 EÜT L 194, 18.7. 2001, lk 26. 

Or. en

Selgitus

Tubakatoodete lisaained on juba mitme aasta jooksul olnud allutatud tubakatoodete 
raamdirektiivis 2001/37/EÜ sätestatud registreerimis- ja loamenetlusele. Komisjon pidi 
esitama 2004. aasta lõpuks loetelu tubakatoodete lubatud koostisainetest, lähtuvalt 
liikmesriikide antud teabest. Komisjon pole ikka veel loetelu esitanud. Komisjoni kutsutakse 
nüüd üles lõpuks ometi liikmesriikidelt tungivalt nõudma tubakatoodete direktiivi täielikku 
rakendamist ja neile Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga pandud kohustuste täitmist.



PE 378.589v01-00 26/109 AM\629993ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone

Muudatusettepanek 90
PÕHJENDUS 114 a (uus)

(114 a) Selleks, et aidata tarbijatel aineid ja 
valmistisi ohutult ja jätkusuutlikult 
kasutada, peavad tootjad tegema tarbijatele 
müügiks turule viidud iga kaubaartikli 
pakendil kättesaadavaks, riski suurusest 
lähtuva teabe, milles tuvastatakse kaupade 
soovitatava kasutusega ja ettenähtavates 
olukordades valesti kasutamisega 
seonduvad ohud. Pakendite märgistuse 
kaudu teavitamist täiendatakse vajaduse 
korral ka muude teavitamise viisidega, 
näiteks veebilehtedega, selleks et anda 
sama aine või valmistisise ohutu 
kasutamise kohta üksikasjalikumat teavet. 
Direktiive 1999/45/EÜ ja 67/548/EMÜ 
muudetakse vastavalt.

Or. it

Selgitus

Asjakohase ja järjekindla riski suurusest lähtuva teavitussüsteemi väljaarendamine võimalda 
tarbijatel saada vajalikku teavet ja nõuandeid, mille abil nad saavad kemikaale ja kemikaale 
sisaldavaid valmistisi ohutult ja efektiivselt kasutada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer + Dan 
Jørgensen + Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 91
ARTIKLI 1 LÕIGE 1

1. Käesoleva määruse eesmärgiks on tagada 
inimeste tervise ja keskkonna kaitstuse 
kõrge tase ning samuti ainete vaba ringlus 
siseturul, edendades samas 
konkurentsivõimet ja innovatsiooni.

1. Käesoleva määruse eesmärgiks on tagada 
inimeste tervise ja keskkonna kaitstuse 
kõrge tase, ainete vaba ringlus siseturul, 
suurem läbipaistvus ja mitteloomkatsete 
edendamine, edendades samas 
konkurentsivõimet ja innovatsiooni.

Or. en
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(Uus muudatusettepanek vastav põhjenduse muudatusettepanekuga kooskõlla viimiseks 
(Lucas ja teised))

Selgitus

Seotud samade esitajate muudatusettepanekuga põhjendusele 1. (Lucas ja teised)

Seotud põhjenduse 1 muudatusettepanekuga. Nõukogu on välja jätnud käesoleva määruse
need kaks komisjoni seletuskirjas esitatud eesmärki ja pidades silmas nii suurema 
läbipaistvuse kui ka mitteloomkatsete edendamise tähtsust käesolevas määruses kõigi 
sidusrühmade ja Euroopa kodanike jaoks, tuleks need ennistada. (Jørgensen + Oomen-
Ruijten)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 92
ARTIKLI 1 LÕIGE 1

1. Käesoleva määruse eesmärgiks on tagada 
inimeste tervise ja keskkonna kaitstuse 
kõrge tase ning samuti ainete vaba ringlus 
siseturul, edendades samas 
konkurentsivõimet ja innovatsiooni.

1. Käesoleva määruse eesmärgiks on tagada 
inimeste tervise ja keskkonna kaitstuse 
kõrge tase, ainete vaba ringlus siseturul, 
läbipaistev otsuste langetamine ja 
mitteloomkatsete edendamine, edendades 
samas konkurentsivõimet ja innovatsiooni.

Or. en

Selgitus

Nõukogu jättis välja määruse need kaks eesmärki ja need tuleks ennistada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Amalia Sartori + Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi + Chris 
Davies + Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Muudatusettepanek 93
ARTIKLI 1 LÕIGE 3

3. Käesoleva määruse aluseks on põhimõte, 
et tootjad, importijad ja allkasutajad peavad 
tagama, et nad toodavad, viivad turule või 
kasutavad selliseid aineid, mis ei kahjusta 
inimeste tervist või keskkonda. Määruse 
sätted põhinevad ettevaatuspõhimõttel.

3. Käesoleva määruse aluseks on põhimõte, 
et tootjad, importijad ja allkasutajad peavad 
tagama, et nad toodavad, viivad turule või 
kasutavad selliseid aineid, mis kasutuse 
tavaliste või mõistlikult ennustatavate 
tingimuste juures ei kahjusta inimeste 
tervist või keskkonda. Määruse sätted 
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põhinevad ettevaatuspõhimõttel.

Or. en

Selgitus

Vastab esimese lugemise muudatusettepanekule 60.

Muudatusettepanek on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2001/95/EÜ 
üldise tooteohutuse kohta sätestatud "ohutu toote" määratlusega ja on vajalik selleks, et 
määrata, millistes piirides käesolevat määrust kohaldatakse. (Oomen-Ruijten ja Prodi)

Edukas esimese lugemise muudatusettepanek. (Davies)

Muudatusettepanek on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2001/95/EÜ 
üldise tooteohutuse kohta sätestatud "ohutu toote" määratlusega ja on vajalik selleks, et 
määrata, millistes piirides käesolevat määrust kohaldatakse.

Arutamiseks esitatakse esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanek 60 (Lienemann ja 
Ferreira)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland, Jens-Peter Bonde

Muudatusettepanek 94
ARTIKLI 1 LÕIGE 3 A (uus)

3 a. Käesolev määrus ei keela 
liikmesriikidel säilitada või kehtestada 
rangemaid kaitsemeetmeid.

Or. en

Selgitus

Praegused liikmesriikidevahelised erinevused kemikaalidega saaste taseme kontrolli 
meetmetes loovad vajaduse anda liikmesriikidele võimalus säilitada ja kehtestada karmimaid 
meetmeid inimeste tervise ja keskkonna kaitse kõrge taseme tagamiseks. Sellega täidetakse 
asutamislepingu artikli 95 lõiget 3, artikli 152 lõiget 1 ja artikli 153 lõiget 2.

Kui määrust rakendada ilma selle tagatiseta, siis saavad mõned liikmesriigid võrreldes neil 
praegu kehtivaga madalama kaitsetaseme.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies + Amalia Sartori

Muudatusettepanek 95
ARTIKLI 1 LÕIGE 3 A (uus)
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3 a. Käesoleva määruse sätete 
rakendamine ja toimimine ei tohi mitte 
mingil juhul suurendada väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete bürokraatia-
ja halduskoormust.

Or. en

Selgitus

Edukas esimese lugemise muudatusettepanek 63, millega taotletakse ettevõtetele, eriti 
VKEdele mittevajalike piirangute vältimist. (Davies)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, 
Péter Olajos, Avril Doyle

Muudatusettepanek 96
ARTIKLI 1 LÕIKED 3 A, 3 B JA 3 C (uus)

3 a. Kõik tootjad, importijad ja tarneahela 
järgmise etapi kasutajad, kes tegelevad või 
kavatsevad tegeleda ainete, neid sisaldavate 
valmististe või toodetega, k.a nende 
tootmise, importimise või kasutamisega, ja 
kes teavad või võiksid eeldada, et selline 
tegevus võib kahjustada inimeste tervist või 
keskkonda, peavad rakendama kõiki 
meetmeid, et sellist mõju vältida, piirata ja 
heastada, soovitavalt asendusprogrammi 
kaudu. Tootjad ja tarneahela järgmise etapi 
kasutajad valivad tootmiseks ja 
kasutamiseks aine kõige ohutumate 
kättesaadavate ainete põhjal. Kui 
alternatiivid pole kättesaadavad, siis 
jätkavad nad tööd inimeste tervisele või 
keskkonnale kahjulikku mõju omavate 
ainete asendamiseks.
3 b. Kõik tootjad, importijad või 
tootmisahela järgmise etapi kasutajad, kes 
oma kutse- või äritegevuse raames pakuvad 
ainet või valmistist või sellist valmistist 
sisaldavat valmistist või toodet tootjale, 
importijale või tootmisahela järgmise etapi 
kasutajale, peavad, kuivõrd see on 
mõistlikult nõutav, tagama piisava 
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teavitamise ja teabevahetuse, sealhulgas 
asjakohasel juhul tehnilise abi, mis on 
mõistlikult vajalik, et piirata või korvata 
kahjulikku mõju inimeste tervisele või 
keskkonnale.
3 c. See hõlmab kohustust kirjeldada, 
dokumenteerida ja teatada asjakohasel ja
läbipaistval viisil ohtudest, mis tulenevad 
iga aine tootmisest, kasutamisest ja 
kõrvaldamisest. 

Or. en

Selgitus

Vajalik on üldine vastutuskohustuse põhimõte. Esimese lugemise muudatusettepanek 364. 
Pisut ümber sõnastatud, et oleks rohkem kooskõlas muude asendamisele viitavate 
muudatusettepanekutega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek

Muudatusettepanek 97
ARTIKLI 1 LÕIKED 3 A JA 3 B (uus)

3 a. Kõik tootjad, importijad või 
tootmisahela järgmise etapi kasutajad, kes:
a) tegelevad või kavatsevad tegeleda ainete, 
neid sisaldavate valmististe või toodetega, 
k.a nende tootmise, importimise või 
kasutamisega, ja kes teavad või võiksid 
eeldada, et selline tegevus võib kahjustada 
inimeste tervist või keskkonda, peavad:
i) tegema kõik endast oleneva, mida neilt 
võib mõistlikult nõuda, et sellist mõju 
vältida, piirata või heastada, ja
ii) kirjeldama, dokumenteerima ja teatada 
asjakohasel ja läbipaistval viisil ohtudest, 
mis tulenevad iga aine tootmisest, 
kasutamisest ja kõrvaldamisest;
b) kes oma erialal või tegevusalal tarnivad 
aineid või valmistisi või selliseid aineid või 
valmistisi sisaldavaid tooteid, tootjatele, 
importijatele või allkasutajatele, peavad 
mõistlikult nõutavas ulatuses:
i) tagama piisava suhtluse ja teabevahetuse, 
sh vajaduse korral tehnilise abi, mis on 
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mõistlikus ulatuses vajalik selleks, et 
vältida, piirata või heastada kahjulikku 
mõju inimeste tervisele või keskkonnale, ja
ii) kirjeldama, dokumenteerima ja teatada 
asjakohasel ja läbipaistval viisil ohtudest, 
mis tulenevad iga aine tootmisest, 
kasutamisest ja kõrvaldamisest.
3 b. Tootjad ja tarneahela järgmise etapi 
kasutajad valivad tootmiseks ja 
kasutamiseks aine kõige ohutumate 
kättesaadavate ainete põhjal.

Or. en

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 364 olulised osad esitatakse uuesti. Vastutuskohustus 
on väga tähtis osa Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanekust ja tuleks 
seepärast uuesti esitada. Siiski on muudatusettepanek ümber tehtud, muutes selle selgemaks 
ja lihtsamini mõistetavaks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone + 
Amalia Sartori

Muudatusettepanek 98
ARTIKLI 1 LÕIGE 3 C (uus)

3 c) Käesoleva määruse rakendamisel 
kehtestab Euroopa Liit mehhanismid 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele abi ja toetuse andmiseks.

Or. en

Selgitus

VKEd on rahaliselt ja tehniliselt halvemas olukorras kui suurettevõtted ja vajavad eraldi 
toetust. Kattub esimese lugemise muudatusettepanekuga 64. (Ek)

On oluline, et REACH-määruse rakendusosas võetaks samuti arvesse VKEde eriomadusi, 
mille tõtte nad vajavad lisaabi REACH-määruse järgimisel. Esimese lugemise 
muudatusettepanek 64. (Foglietta ja Poli Bortone)

Esimese lugemise muudatusettepanek 64. (Sartori)
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 99
ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKT C A (uus)

c a) akudes sisalduvad ained, v.a need, 
mille suhtes on tehtud erand vastavalt 
[direktiivi 2006/xx/EÜ] artikli 4 lõigetele 2 
ja 3;

Or. en

Selgitus

Eesmärgiks on kooskõla patareisid ja akusid käsitleva direktiiviga, milles on põhimõtteliselt 
tunnistatud põhimõtteliselt kaadmium ja elavhõbe kahjulikud ained.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Georgs Andrejevs, Mojca Drčar Murko, Holger Krahmer, 
Anne Laperrouze, Marios Matsakis, Vittorio Prodi + Ria Oomen-Ruijten 

Muudatusettepanek 100
ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKT C A (uus)

c a) patareides sisalduvad ained, mis jäävad 
direktiivi 91/157/EMÜ (muudetud
direktiividega 91/86/EÜ ja 98/101/EÜ) 
reguleerimisalasse;

Or. en

Selgitus

A directive on batteries has just been adopted and will come into force soon. Therefore, there 
is no need for REACH to cover it. We need to avoid double legislation. (Andrejevs & others + 
Krahmer & Laperrouze)

Corresponds to Amendment 464 adopted in First Reading.

Nach der Einigung im Vermittlungsausschuss zur Revision der Batterierichtlinie liegt der 
Hauptzweck der Batterierichtlinie nun auf dem Vermarktungsverbot von Batterien, die 
gefährliche Substanzen enthalten (Artikel 1 (1) Batterierichtlinie). Bisher lag der Fokus nur 
auf den Schwermetallen Quecksilber, Cadmium und Blei. Mit dieser neuen Zielrichtung der
Batterierichtlinie können zukünftig alle Aspekte hinsichtlich der stofflichen Risiken, der 
Risiken beim Umgang und der Substitutionsmöglichkeiten bei allen Batterieinhaltsstoffen bei 
Bedarf im Rahmen weiterer Revisionen der Batterierichtlinie geregelt werden. 
Bei der Ausnahme geht es ausschließlich um die Verwendung von Stoffen in Batterien nicht
um die Herstellung. Die Herstellung von heutigen und zukünftigen Batterieinhaltsstoffen 
unterliegt in jedem Fall der kommenden REACH-Verordnung. Das heißt, die Hersteller 
(inklusive Importeure) von Batterieinhaltsstoffen (dies kann auch die Batterieindustrie selbst 
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sein) sind in jedem Fall verpflichtet, diese Stoffe unter REACH zu registrieren und 
hinsichtlich ihrer intrinsischen Eigenschaften zu bewerten, so dass hier keine Lücken 
entstehen. Die tatsächlichen Risiken bei der Verwendung werden dann unter der 
Batterierichtlinie geprüft. Sofern die Stoffe einer anderen Verwendung als in Batterien 
zugeführt werden, gilt die REACH-Verordnung in vollem Umfang. (Oomen-Ruijten)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten + Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 101
ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKT D A (uus)

d a) õhusõidukid, tingimusel, et selline 
erand on vajalik tagamaks 
tsiviillennunduses lennukõlblikkust ja 
reisijate ohutust käsitlevate oluliste nõuete 
täitmist, mis on sätestatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2002 
aasta määruses (EÜ) nr 1592/2002, mis 
käsitleb tsiviillennunduse valdkonna 
ühiseeskirju ning Euroopa 
Lennundusohutusameti loomist 1.
1 EÜT L 240, 7.9.2002, lk 1. Määrust on 
muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 
1701/2003 (ELT L 243, 27.9.2003, lk 5).

Or. en

Selgitus

Ettepanekus sisalduvaid erandeid õhusõidukitele lubatakse ainult siis, kui saab tõestada, et 
need on vajalikud ühenduse tsiviillennunduse valdkonna ohutusnõuete järgimiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 102
ARTIKLI 2 LÕIGE 2

2. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivis 2006/12/EÜ määratletud jäätmeid
ei loeta aineks, valmistiseks või tooteks 
käesoleva määruse artikli 3 tähenduses.

2. Käesolevat määrust ei kohaldata Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
2006/12/EÜ määratletud jäätmete suhtes.
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Or. en

Selgitus

Osaliselt ennistab järgnevalt esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepaneku 55. Paljud 
jäätmed on tähtis toore mitmetes tööstusharudes. Jäätmete hõlmamine REACHiga võiks 
tõsiselt ohustada ringlussevõtu sektorit.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud 
Breyer, Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 103
ARTIKLI 2 LÕIGE 3

3. Liikmesriigid võivad konkreetsetel 
juhtudel kehtestada teatavate ainete ning 
valmistise või toote koostises esinevate 
ainete suhtes erandeid käesolevast 
määrusest, kui see on vajalik riigikaitse 
huvides.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See lõige on vastuolus võrdsete võimaluste põhimõttega. Kui liikmesriigid saavad ise 
otsustada oma erandite üle, siis viib see siseturu moonutusteni. Lisaks sellele on töötajate ja 
keskkonna kaitse riigikaitse sektoris toodetud ainete eest võrdselt oluline kaitsega mis tahes 
muude ainete eest. (Krupa)

Sellisele ebamäärasele ja laiaulatuslikule erandile puudub põhjendus. Töötajaid, tarbijaid ja 
keskkonda on vaja kaitsta ka riigikaitse sektoris kasutatavate kahjulike ainete eest. (Schlyter 
ja teised)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Philippe Busquin, Vittorio Prodi + Chris Davies

Muudatusettepanek 104
ARTIKLI 2 LÕIGE 4

4. Käesoleva määruse kohaldamine ei piira 
töökohta käsitlevate ja keskkonnaalaste 
ühenduse õigusaktide, sealhulgas nõukogu 
12. juuni 1989. aasta direktiivi 89/391/EMÜ 
(töötajate töötervishoiu ja tööohutuse 

4. Käesoleva määruse kohaldamine ei piira 
töökohta käsitlevate ja keskkonnaalaste 
ühenduse õigusaktide, sealhulgas nõukogu 
12. juuni 1989. aasta direktiivi 89/391/EMÜ 
(töötajate töötervishoiu ja tööohutuse 
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parandamist soodustavate meetmete 
kehtestamise kohta), nõukogu 24. septembri 
1996. aasta direktiivi 96/61/EÜ (saastuse 
kompleksse vältimise ja kontrolli kohta), 
direktiivi 98/24/EÜ, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 
2000/60/EÜ (millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik) ja direktiivi 2004/37/EÜ 
kohaldamist.

parandamist soodustavate meetmete 
kehtestamise kohta), nõukogu 24. septembri 
1996. aasta direktiivi 96/61/EÜ (saastuse 
kompleksse vältimise ja kontrolli kohta), 
direktiivi 98/24/EÜ, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 
2000/60/EÜ (millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik) ja direktiivi 2004/37/EÜ 
kohaldamist ega piira määruse (EÜ) nr 
1592/2002 kohaldamist, kui see on vajalik 
Euroopas ühtlaselt kõrge tsiviillennunduse 
ohutuse taseme loomiseks ja säilitamiseks.

Or. en

Selgitus

The words "without prejudice to" must be understood as meaning "shall not affect" 
Community legislation. In other words, the implementation of REACH shall not prevent the 
achievement of objectives laid down by the Community legislation that is referred to in 
provision. In that respect, it must be noted that the main objective pursued by the EC 
Regulation 1592/2002 is to establish and maintain a high uniform level of civil aviation safety
in Europe. In implementing REACH, the Commission and Member States' national competent 
authorities shall take account of the obligation incumbent to aircraft manufacturers to comply 
with safety standards established by the EASA, in particular with regard to suitable 
alternatives and maintenance constraints. (Busquin & Prodi) 

The words “without prejudice to” must be understood as meaning “shall not affect” 
Community legislation. In implementing REACH account must be taken of the obligation 
incumbent to aircraft manufacturers to comply with safety standards established by the 
European Aviation Safety Agency, in particular with regard to suitable alternatives and 
maintenance constraints. This amendment should be read in parallel with the proposed 
amendment to Article 59§8. (Davies)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman

Muudatusettepanek 105
ARTIKLI 2 LÕIGE 4

4. Käesoleva määruse kohaldamine ei piira 
töökohta käsitlevate ja keskkonnaalaste 
ühenduse õigusaktide, sealhulgas nõukogu 
12. juuni 1989. aasta direktiivi 
89/391/EMÜ (töötajate töötervishoiu ja 
tööohutuse parandamist soodustavate 
meetmete kehtestamise kohta), nõukogu 24. 

4. Käesoleva määruse kohaldamine ei piira 
töökohta käsitlevate ja keskkonnaalaste 
ühenduse õigusaktide, sealhulgas:
a) nõukogu direktiiv 89/391/EMÜ,

b) nõukogu direktiiv 90/394/EMÜ,
c) nõukogu direktiiv 98/24/EÜ,
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septembri 1996. aasta direktiivi 96/61/EÜ 
(saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli 
kohta), direktiivi 98/24/EÜ, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. 
aasta direktiivi 2000/60/EÜ (millega 
kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik) ja direktiivi 2004/37/EÜ 
kohaldamist.

d) nõukogu direktiiv 96/61/EÜ,
e) nõukogu direktiiv 2000/60/EÜ,
f) direktiiv 2004/37/EÜ,
ja neid õigusakte rakendavate, 
liikmesriikide rangemate sätete 
kohaldamist.

Or. en

Selgitus

Teiste seas näiteks Rootsis kehtivad töötajate ohutusele rangemad nõuded ja 
muudatusettepaneku sõnastus selgitab võimalust nende rangemate nõuete säilitamiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Muudatusettepanek 106
ARTIKLI 2 LÕIGE 4

4. Käesoleva määruse kohaldamine ei piira 
töökohta käsitlevate ja keskkonnaalaste 
ühenduse õigusaktide, sealhulgas nõukogu 
12. juuni 1989. aasta direktiivi 
89/391/EMÜ (töötajate töötervishoiu ja 
tööohutuse parandamist soodustavate 
meetmete kehtestamise kohta), nõukogu 24. 
septembri 1996. aasta direktiivi 96/61/EÜ 
(saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli 
kohta), direktiivi 98/24/EÜ, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. 
aasta direktiivi 2000/60/EÜ (millega 
kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik) ja direktiivi 2004/37/EÜ 
kohaldamist.

4. Käesoleva määruse kohaldamine ei piira 
töökohta käsitlevate ja keskkonnaalaste 
ühenduse õigusaktide, sealhulgas:
a) nõukogu direktiiv 89/391/EMÜ
b) nõukogu direktiiv 90/394/EMÜ
c) nõukogu direktiiv 98/24/EÜ
d) nõukogu direktiiv 96/61/EÜ
e) nõukogu direktiiv 2000/60/EÜ

ja neid õigusakte rakendavate, 
liikmesriikide rangemate sätete 
kohaldamist.

Or. en

Selgitus

Need töökoha tingimusi reguleerivad nõukogu direktiivid põhinevad Rooma lepingu artiklil 
137. Artiklis 137 on öeldud, et rakendatavad miinimumnõudeid sisaldavad direktiivid ei tohi 
takistada ühelgi liikmesriigil säilitada või luua rangemaid töökohta või keskkonda käsitlevaid 
õigusnorme.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies + Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, 
Jonas Sjöstedt + Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 107
ARTIKLI 2 LÕIGE 4 A (uus)

4 a. Käesoleva määruse kohaldamine ei 
piira keelde ja piiranguid, mis on sätestatud 
nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiivis 
76/768/EMÜ liikmesriikides 
kosmeetikatoodete kohta vastu võetud 
õigusaktide ühtlustamise kohta1, mis 
käsitlevad:
i) valmis kosmeetikatoodete ja nende 
koostisainete või koostisainete 
kombinatsioonide loomkatsete keeldu ning
ii) selliste kosmeetikatoodete turustamist, 
mille kõiki koostisaineid või mõnda 
koostisainet või lõplikku koostist on 
katsetatud loomadel.
Selles ulatuses, kui käesolev määrus 
hõlmab ainult kosmeetikatoodete 
koostisainetena kasutatavaid aineid, on 
käesoleva määrusega nende ainete jaoks 
nõutud sama hindamise eesmärgil keelatud 
vastavalt direktiivi 76/768/EMÜ kehtivale 
redaktsioonile keelatud loomkatsed.
1 EÜT L 262, 27.7.1976, lk 169. Direktiivi 
on muudetud direktiiviga 2003/15/EÜ (ELT 
L 66, 11.3.2003, lk 26) ja viimati muudetud 
komisjoni direktiiviga 2006/65/EÜ (ELT L 
198, 20.7.2006)

Or. en

Selgitus

Successful First Reading amendment 65. Ensures that relevant provisions of the Cosmetics 
Directive, intended to curb animal testing, will still apply under this Regulation. (Davies)

Cosmetic products and ingredients are covered by Council Directive 76/768/EEC. Article 4a 
of Directive 2003/15/EC of the European Parliament and of the Council, amending Directive 
76/768/EEC, prohibits animal testing of cosmetic ingredients in the Community after 11 
March 2009 and restricts the marketing in the Community of cosmetic products that have 
been tested on animals. This amendment ensures that the provisions of Directive 76/768/EEC 
as amended will apply under this Regulation. (Lucas & others)
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Partly reinstates amendment 65 as adopted in first reading. The 7th amendment to the 
Cosmetic Directive aims at stepwise removing animal testing from the Cosmetic sector. This 
should not be undermined by REACH. (Roth-Behrendt)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 108
ARTIKLI 2 LÕIKE 5 PUNKTID B A, B B JA B C (uus)

b a) direktiivi 91/414/EMÜ 
reguleerimisalas olevates 
taimekaitsevahendites;
b b) direktiivi 91/414/EMÜ 
reguleerimisalas olevates 
taimekaitsevahendites;
b c) direktiivi 98/8/EÜ reguleerimisalas 
olevates biotsiidides;

Or. en

Selgitus

Vastab esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekule 466.

Parandab ja viib lõpule nõukogu seisukoha ning kajastab esimese lugemise hääletustulemust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Philippe Busquin

Muudatusettepanek 109
ARTIKLI 2 LÕIKE 5 PUNKT B A (uus)

b a) õhusõidukid, et täita tsiviillennunduses 
lennukõlblikkust ja reisijate ohutust 
käsitlevaid olulisi nõudeid, mis on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
15. juuli 2002 aasta määruses (EÜ) nr 
1592/2002, mis käsitleb tsiviillennunduse 
valdkonna ühiseeskirju ning Euroopa 
Lennundusohutusameti loomist.

Or. en

Selgitus

Ettepanekus sisalduvaid erandeid õhusõidukitele lubatakse ainult siis, kui saab tõestada, et 
need on vajalikud ühenduse tsiviillennunduse valdkonna ohutusnõuete järgimiseks.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Mojca Drčar Murko + Holger Krahmer + Dagmar Roth-
Behrendt

Muudatusettepanek 110
ARTIKLI 2 LÕIKE 5 PUNKT B A (uus)

b a) direktiivide 90/385/EMÜ, 93/42/EMÜ 
või 98/79/EÜ reguleerimisalas olevates 
meditsiiniseadmetes;

Or. en

Selgitus

Arvestades konkreetsete direktiivide ja nende riski hindamise või haldamise vahendite 
olemasolu, tuleks meditsiiniseadmed REACHi kohaldamisalast välja jätta. Sellel seisukohal 
oli esimesel lugemisel Euroopa Parlamendi enamus. (Drčar Murko)

Osaliselt ennistab esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepaneku 466. (Roth-Behrendt)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt + Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 111
ARTIKLI 2 LÕIKE 5 PUNKT B A (uus)

b a) direktiivi [2006/…/EÜ] 
reguleerimisalas olevates akudes.

Or. en

Selgitus

Partly reinstates amendment 464 as adopted in first reading. Other than the amendment
adopted in first reading, this amendment excludes the recently revised batteries directive not 
from the entire scope of the Regulation. This should open the way to a compromise with 
Council. (Roth-Behrendt)

Nach der Einigung im Vermittlungsausschuss zur Revision der Batterierichtlinie liegt der 
Hauptzweck der Batterierichtlinie nun auf dem Vermarktungsverbot von Batterien, die 
gefährliche Substanzen enthalten (Artikel 1 (1) Batterierichtlinie). Bisher lag der Fokus nur 
auf den Schwermetallen Quecksilber, Cadmium und Blei. Mit dieser neuen Zielrichtung der
Batterierichtlinie können zukünftig alle Aspekte hinsichtlich der stofflichen Risiken, der 
Risiken beim Umgang und der Substitutionsmöglichkeiten bei allen Batterieinhaltsstoffen bei 
Bedarf im Rahmen weiterer Revisionen der Batterierichtlinie geregelt werden.

Bei der Ausnahme geht es ausschließlich um die Verwendung von Stoffen in Batterien nicht
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um die Herstellung. Die Herstellung von heutigen und zukünftigen Batterieinhaltsstoffen 
unterliegt in jedem Fall der kommenden REACH-Verordnung. Das heißt, die Hersteller 
(inklusive Importeure) von Batterieinhaltsstoffen (dies kann auch die Batterieindustrie selbst 
sein) sind in jedem Fall verpflichtet, diese Stoffe unter REACH zu registrieren und 
hinsichtlich ihrer intrinsischen Eigenschaften zu bewerten, so dass hier keine Lücken 
entstehen. Die tatsächlichen Risiken bei der Verwendung werden dann unter der 
Batterierichtlinie geprüft. Sofern die Stoffe einer anderen Verwendung als in Batterien 
zugeführt werden, gilt die REACH-Verordnung in vollem Umfang. (Oomen-Ruijten)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 112
ARTIKLI 3 LÕIGE 2

2. valmistis – kahest või enamast ainest 
koosnev segu või lahus;

2. valmistis – kahest või enamast ainest 
koosnev segu või lahus; erivalmistised 
(näiteks sulamid) on valmistised, mida võib 
hinnata nende endi spetsiifiliste omaduste 
alusel;

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanek esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekule 67. On vajalik 
selleks, et lülitada õigusakti teksti kavatsus, mida on väljendatud ühise seisukoha põhjenduses 
27 ja võtta rohkem arvesse erivalmististe (näiteks sulamite, kuid võimalik, et ka klaasi) 
omadusi.

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

Muudatusettepanek 113
ARTIKLI 3 PUNKT 3

3. toode – ese, millele antakse tootmise 
käigus teatud kuju, pinnaviimistlus või 
kujundus, mis määrab tema funktsiooni 
suuremal määral kui tema keemiline koostis;

3. toode – tehislik ese, mis koosneb ühest 
või enamast osast, milledest igaüks koosneb 
ühest või enamast homogeensest 
materjalist, mis sisaldavad ainet või aineid 
ja/või valmistist või valmistisi, millele 
antakse tootmise käigus teatud kuju, 
pinnaviimistlus või kujundus, mis määrab 
tema funktsiooni suuremal määral kui tema 
keemiline koostis;

Or. en
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(Muudatusettepanekute 479/läbivaadatud ja 352 – esimene lugemine ja uus 
muudatusettepanek, artikli 62 lõike 2 punkt d – RIP 3.8 26. mail 2006 vastu võetud 

lõpparuanne toodetes sisladuvate ainete nõuete kohta, on uus asjaolu)

Selgitus

Toote määratlus peaks selgesõnaliselt viitama sellele, et toode koosneb ühest või enamast 
osast, millest igaüks koosneb ühest või enamast homogeensest materjalist, mis omakorda 
võivad sisaldada aineid või valmistisi, eriti pidades silmas artikli 7 lõikes 2 sätestatud 
piirmäära 0,1%. See on vajalik RIP 3.8 täiendamiseks. Kooskõlas muude ühenduse 
õigusaktidega (näiteks direktiiv 2002/95/EÜ) tuleks piirmäära kohandada toote 
homogeensetes materjalides sisalduvate ainete suhtes ja mitte kogu toote suhtes. Vastasel 
korral kaotaks artikli 7 lõige 2 peaaegu täiesti oma tähenduse ja looks ELi tootjate ja 
importijate vahel ebavõrdse konkurentsi olukorra.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa + Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne 
Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Muudatusettepanek 114
ARTIKLI 3 PUNKT 3

3. toode – ese, millele antakse tootmise 
käigus teatud kuju, pinnaviimistlus või 
kujundus, mis määrab tema funktsiooni 
suuremal määral kui tema keemiline koostis;

3. toode – homogeensest materjalist ese, 
millele antakse tootmise käigus teatud kuju, 
pinnaviimistlus või kujundus, mis määrab 
tema funktsiooni suuremal määral kui tema 
keemiline koostis;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek tagab kehtivate ELi õigusaktide järgimise (direktiiv 76/769/EMÜ, 
direktiiv 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta ja direktiiv 2002/95/EÜ). Lisaks 
sellele kahjustaks nõukogu ettepanek ELi tööstust, kuna looks ELi keeruliste toodete tootjatele 
ebasoodsa konkurentsiolukorra võrreldes keeruliste toodete importijatega.

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

Muudatusettepanek 115
ARTIKLI 3 PUNKT 5 A (uus)

5 a. nanoosake – tehislik aine, mille üks või 
mitu mõõtu on 100 nanomeetrit või vähem;

Or. en
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(Uus muudatusettepanek – artikli 62 lõike2 punkt d, et võtta arvesse tekkivate ja hiljuti 
avastatud terviseriskide teaduskomitee (SCENIHR) 10. märtsi 2006. aasta muudetud 

arvamust pealkirjaga "Nanotehnoloogiate abil plaanipäraselt saadud ja kaasneda võivate 
toodetega seonduvate võimalike riskide hindamise meetodite sobivus")

Selgitus

Seotud samade esitajate muudatusettepanekutega artiklitele 14,56, 57 ja III lisale. 
Nanoosakeste määratlus on vajalik on vajalik, et selgitada äsja lisatud nanoosakesei 
käsitlevate sätete reguleerimisala.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 116
ARTIKLI 3 PUNKT 22

22. teaduslik uurimis-ja arendustegevus –
ainega koguses alla 1 tonni aastas ohjatud 
tingimustes korraldatud teaduslikud 
katsetused, analüüsid või keemilised 
uuringud;

22. teaduslik uurimis-ja arendustegevus –
ainega ohjatud tingimustes korraldatud 
teaduslikud katsetused, analüüsid või 
keemilised uuringud;

Or. en

Selgitus

Vastab esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekule 75.

Ühetonnine ülempiir piirab asjatult vabadust teaduse ja uuringute alal.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek

Muudatusettepanek 117
ARTIKLI 3 PUNKT 23 A (uus)

23 a. Mitte ettenähtud kasutus –
tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
poolne kasutus, mida registreerija ei 
soovita, esitades sellise kasutuse ohutuse 
vastu käivaid teaduslikke põhjendusi;

Or. en

Selgitus

Tuleks esitada põhjendused, miks kasutus ei ole ette nähtud. Vastab esimese lugemise 



AM\629993ET.doc 43/109 PE 378.589v01-00
Freelance-tõlge

ET

muudatusettepanekutele 76-77.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 118
ARTIKLI 3 PUNKT 25

25. kindlaksmääratud kasutusala –
tarneahelas tegutseja poolt ettenähtud
aine otstarbekohane kasutamine nii 
ainena või valmistise koostisainena või 
valmistise kasutamine, kaasa arvatud 
omakasutus, või kasutusala, millest 
vahetult järgmine allkasutaja on teda 
kirjalikult teavitanud;

25. kindlaksmääratud kasutusala –
tarneahelas tegutseja poolt ette nähtud aine 
otstarbekohane kasutamine nii ainena või 
valmistise koostisainena või valmistise 
kasutamine, kaasa arvatud omakasutus, või 
kasutusala, millest vahetult järgmine 
allkasutaja on teda kirjalikult teavitanud ja 
millest asjaomast allkasutajat on 
teavitatud;

Or. en

Selgitus

Tootjatele ja tarnijatele peab kehtima kohustus teavitada allkasutajat sellest, millised 
kasutused on või ei ole ette nähtud, vastasel korral ei tea allkasutaja, kas ta peab ennast 
registreerima.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek + Amalia Sartori

Muudatusettepanek 119
ARTIKLI 3 PUNKT 29

29) aasta – kui ei ole sätestatud teisiti, siis 
kalendriaasta;

29) aasta – kui ei ole sätestatud teisiti, siis 
kalendriaasta. Kui uued ained välja arvata 
ja kui ei ole teisiti sätestatud, arvutatakse 
aastased kogused kolme vahetult eelneva 
aasta keskmise tootmismahu põhjal, mil 
tootja on tegelikult ainet tootnud;

Or. en

Selgitus

Tuleks arvesse võtta turu kõikumisi, et need ei saaks mõjutada registreerimise, hindamise ja 
lubamise tingimusi (olemasolevad ained). Kattub esimese lugemise muudatusettepanekuga 
78. (Ek)
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt 
+ Frédérique Ries, Chris Davies + Urszula Krupa

Muudatusettepanek 120
ARTIKLI 3 PUNKT 30 A (uus)

30 a. Elanikkonna haavatavad rühmad –
tundlikud inimesed, sh vastsündinud, 
väikelapsed, lapsed, rasedad, imetavad 
emad, põdurad, immuunsusprobleemidega, 
eakad, geneetiliselt kõrgendatud 
tundlikkusega inimesed ja teised ohualtid 
inimesed;

Or. en

(Muudatusettepanek 80 – esimene lugemine)

Selgitus

The Council wording of Article 3 has no definition of the term vulnerable populations 
although is used in the text. A definition is essential to ensure that susceptible populations are 
identified and that measures can be taken accordingly to reduce the risks to and exposures of 
these populations. (Schlyter & others)

The Council wording of Article 3 has no definition of the term 'vulnerable populations' which 
is used in the text. The EP amendment adopted at 1st reading (Am. 80) specifies the meaning 
of this term, and this amendment simply retables the Parliament's definition. (Ries, Davies) 

The Council wording of Article 3 has no definition of the term ’vulnerable populations’ 
although it is used in the text. EP amendment 80 providing this definition is re-tabled. 
(Krupa)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 121
ARTIKLI 3 PUNKT 35

35. kokkupuutestsenaarium – tingimuste 
kogum, mis kirjeldab aine valmistamist või 
kasutamist selle elutsükli vältel ning seda, 
kuidas tootjad või importijad ohjavad või 
soovitavad allkasutajatel ohjata selle 
kokkupuudet inimeste ja keskkonnaga. 
Kokkupuutestsenaariumid võivad hõlmata 
ühte konkreetset protsessi või kasutusala või 
vajadusel mitmeid protsesse ja 

35. kokkupuutestsenaarium – tingimuste, sh 
riskijuhtimismeetmete kogum, mis kirjeldab 
aine valmistamist või kasutamist selle 
elutsükli vältel ning seda, kuidas tootjad ja 
importijad ohjavad või annavad 
allkasutajatele soovitusi, et viimased 
saaksid ohjata selle kokkupuudet inimeste ja 
keskkonnaga. Kokkupuutestsenaariumid 
võivad hõlmata ühte konkreetset protsessi 
või kasutusala või vajaduse korral mitmeid 
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kasutusalasid; protsesse ja kasutusalasid, kusjuures neid 
protsesse või kasutusalasid võidakse 
kirjeldada kasutuse ja kokkupuute 
kategooriates, nii nagu need on 
määratletud.

Or. en

Selgitus

Vastab esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekule 376.

Määratlus selgitab, et riskijuhtimine on I LISAS sätestatud kokkupuutestsenaariumi tähtis 
osa. Samuti selgitab see, et mitmeid kasutusalasid ja protsesse saab samuti kirjeldada 
kasutuse ja kokkupuute kategooriates.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 122
ARTIKLI 3 PUNKT 36

36. kasutus- ja kokkupuutekategooria –
suurt hulka protsesse ja kasutusalasid 
hõlmav kokkupuutestsenaarium;

36. kasutus- ja kokkupuutekategooria –
peamised kasutuskategooriad (näiteks 
tööstuslik kasutus, erialane kasutus, 
tarbijapoolne kasutus) ja olulised 
kokkupuute viisid (näiteks suu kaudu, naha 
kaudu, sisse hingates, keskkonnaga) ja 
kokkupuute sagedused (näiteks sage, 
juhuslik, aeg-ajalt, pidevalt).

Or. en

Selgitus

Vastab esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekule 377.

Määratlus kirjeldab VI lisas sätestatud kasutus- ja kokkupuutekategooriate struktuuri.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 123
ARTIKLI 3 LÕIKED 36 a ja 36 b (UUS)

36 a. kasutuskategooriad – kasutuste 
liigitus, milles eristatakse: tööstuslik 
kasutamine, kutsealane kasutamine ja 
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tarbijapoolne kasutamine;
36 b. kokkupuutekategooriad –
kokkupuudete liigitus vastavalt inimestega 
kokkupuute viisidele, keskkonda sattumise 
viisidele ning kokkupuute kestusele ja 
sagedusele;

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanek vastab esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekutele 434 ja 
435. Muudatusettepanek selgitab täiendina ühise seisukoha artikli 3 lõikele 36, mida 
tähendavad mõisted kasutuse kategooria ja kokkupuute kategooria. Selge määratlus määruse 
tekstis võib ühest küljest olla vajalik ainete eelregistreerimisel, nii et allkasutajad saavad 
lihtsalt otsustada, kas eelnev tarnija kavatseb samuti ettenähtud kasutuse registreerida. 
Teiselt poolt on selge ja lihtne määratlus vajalik ka kokkupuute hinnanguks ja tarneahelas 
teabe levikuks laiendatud ohutuskaardi abil ja konkreetsemalt on seda vaja allkasutajatele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 124
ARTIKLI 3 PUNKT 39 A (uus)

39 a. Mineraal – anorgaaniliste 
komponentide kombinatsioon maapõues 
leiduval kujul, millel on iseloomulik 
keemiliste koostiste, kristalliliste vormide 
ning füüsikalis-keemiliste omaduste 
kogum.

Or. en

Selgitus

Ennistab esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepaneku 676.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 125
ARTIKLI 6 LÕIGE 1

1. Kui käesolevas määruses ei sätestata 
teisiti, esitab aine või valmistise koostisaine 
tootja või importija agentuurile 

1. Kui käesolevas määruses ei sätestata 
teisiti, esitab aine või valmistise koostisaine 
tootja või importija agentuurile 
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registreerimistaotluse, kui aine või ühe või 
mitme valmistise koostises oleva aine kogus 
on vähemalt üks tonn aastas.

registreerimistaotluse, kui aine või ühe või 
mitme valmistise koostises oleva aine kogus 
on vähemalt üks tonn aastas. Selle asemel, et 
esitada mitu registreerimistaotlust teatud 
valmistise iga aine kohta, võib valmistise 
tootja või importija esitada
registreerimistaotluse valmistise kohta; 
sellisel juhul kohaldatakse ainega seotud 
nõudeid valmistise suhtes.

Or. en

Selgitus

Valmistised on konkreetsete toodete tootmiseks möödapääsmatult vajalikud. Kuna ühes 
valmistises on tihti rohkem kui kümme erinevat ainet, siis peaks olema võimalik konkreetsetel 
juhtudel registreerida valmistis tervikuna. Pole eriti mõistlik kõigepealt katsetada ja 
registreerida kõik tundmatud ained eraldi (koos ulatuslike loomkatsetega), ainult selleks, et
koondada hiljem kogu teave valmistise jaoks ühte hinnangusse. Uus sõnastus võimaldab 
loomkatseid oluliselt vähendada. Tihti on äriühingutel juba teave ja andmed valmistise kohta, 
kuid mitte eraldi iga valmistises sisalduva aine kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 126
ARTIKLI 6 LÕIGE 1

1. Kui käesolevas määruses ei sätestata 
teisiti, esitab aine või valmistise koostisaine
tootja või importija agentuurile 
registreerimistaotluse, kui aine või ühe või 
mitme valmistise koostises oleva aine kogus 
on vähemalt üks tonn aastas.

1. Kui käesolevas määruses ei sätestata 
teisiti, esitab aine tootja või importija 
agentuurile registreerimistaotluse, kui aine 
kogus on vähemalt üks tonn aastas.

Välja arvatud juhul, kui käesolevas 
määruses sätestatakse teisiti, esitavad kõik 
ühes või mitmes valmistises sisalduva aine 
tootjad või importijad, kes pole juba 
registreeritud vastavalt esimesele lõigule, 
alates ühest tonnist aastas, agentuurile 
registreerimistaotluse.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on mõeldud nõukoguga kompromissi leidmiseks, ennistades selle 
tulemusena osaliselt esimese lugemise ettepaneku.
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Praegune sõnastus tekitab valmististe tootjates ja importijates nende kohustuste osas 
segadust. Pole selge, kas on kohustuslik esitada valmististe kohta registreerimistaotlused 
sõltumata sellest, kas ained eraldi on juba registreeritud ja vastupidi. See selgitus on vajalik 
õiguskindluse huvides.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer

Muudatusettepanek 127
ARTIKLI 6 LÕIGE 3

3. Polümeeri tootja või importija esitab 
registreerimistaotluse agentuurile 
tarneahelas oleva tegutseja poolt veel 
registreerimata monomeeraine(te) või muu 
(muude) aine(te) kohta, kui on täidetud 
mõlemad järgmised tingimused:

3. Polümeeri tootja või importija esitab 
teatise agentuurile tarneahelas ülevalpool
oleva tegutseja poolt veel registreerimata 
monomeeraine(te) või muu (muude) 
registreerimata aine(te) kohta, välja arvatud 
juhul, kui sellised monomeerained tekivad 
sünteesil ja neid ei saa isoleerida, kui on 
täidetud mõlemad järgmised tingimused:

a) polümeer sisaldab sellist monomeerainet 
(selliseid monomeeraineid) või muud ainet 
(muid aineid) monomeerühikute ja 
keemiliselt seotud aine(te) kujul vähemalt 2 
massiprotsenti;

a) polümeer sisaldab sellist monomeerainet 
(selliseid monomeeraineid) või muud ainet 
(muid aineid) vähemalt 2 massiprotsenti;

b) sellise monomeeraine (selliste 
monomeerainete) või muu aine (muude 
ainete) koguseks on vähemalt üks tonn 
aastas.

b) sellise monomeeraine (selliste 
monomeerainete) või muu aine (muude 
ainete) koguseks on vähemalt üks tonn 
aastas.

Teatis monomeeri/aine kohta peab 
sisaldama järgmist teavet agentuuri poolt 
vastavalt artiklile 110 kindlaks määratud 
vormis:
i) tootja või importija isiku- ja 
kontaktandmed;
ii) monomeeri/aine määratlus vastavalt VI 
lisa 2. jaole;
iii) aine liigitus;

iv) polümeeri kasutuse lühikirjeldus;

Käesoleva jaotise kohaselt registreeritakse 
registreerimata monomeerainet, mida 
toodetakse või imporditakse kogustes üle 
1000 tonni aastas. See 
registreerimisdokument sisaldab lisaks 
eespool nõutud teabele VII lisas kirjeldatud 
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teavet.
Registreerimata monomeerained või muud 
registreerimata ained on ained, mida ei ole 
registreerinud tootja, kes tarnib selliseid 
aineid polümeeri tootjale.
Kui algne tootja või tema määratud 
esindaja siiski registreeris registreerimata 
monomeerained või muud ained, võib 
polümeeri tootja ära kasutada käesolevat 
registreerimist, tingimusel, et registreerija 
on näidanud, et seda kasutatakse 
polümeeride tootmisel.

Or. en

en

Selgitus

Re-tabling of Amendment 433 / 584 (first reading). Importers/manufacturers of polymers do 
not place monomer substances or other substances used to make polymers on the EU market. 
The purpose of monomers is to react with other monomers to form polymers. As a result, 
monomers no longer exist in the end-product, i.e. the polymer. Polymers, which are 
temporarily exempted from REACH, are recognised as being generally safe, posing limited 
risks to human health and the environment.

Requiring full registration of reacted monomers, or of substances that no longer exist in 
polymers, is therefore disproportionate to the potential risks that these monomers may 
present to health or the environment. To ensure proportionality and consistency with 
provisions on Substances in Articles, a notification of the monomer substances used to make 
polymers should be submitted to the Agency. The Agency may, in turn, require manufacturers 
or importers of polymers to submit a registration for any residual monomers or monomers 
that have only incompletely reacted to form the polymer if they present a risk to health and/or 
the environment.
In addition, and consistent with the underlying tonnage/exposure philosophy of REACH, 
where the 1000 tonne threshold is exceeded, manufacturers and importers should register 
monomer substances used to make polymers in accordance with the set conditions.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Holger Krahmer, Anne Laperrouze, Vittorio 
Prodi

Muudatusettepanek 128
ARTIKLI 6 LÕIGE 3

3. Polümeeri tootja või importija esitab 
registreerimistaotluse agentuurile 

3. Polümeeri tootja või importija esitab 
agentuurile teatise monomeeraine(te) või 
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tarneahelas oleva tegutseja poolt veel 
registreerimata monomeeraine(te) või muu 
(muude) aine(te) kohta, kui on täidetud 
mõlemad järgmised tingimused:

muu (muude) aine(te) kohta, mille kohta 
pole veel teatist esitatud või mis on 
registreerimata kui on täidetud mõlemad 
järgmised tingimused:

a) polümeer sisaldab sellist monomeerainet 
(selliseid monomeeraineid) või muud ainet 
(muid aineid) monomeerühikute ja 
keemiliselt seotud aine(te) kujul vähemalt 2 
massiprotsenti;

a) polümeer sisaldab sellist monomeerainet 
(selliseid monomeeraineid) või muud ainet 
(muid aineid) monomeerühikute ja 
keemiliselt seotud aine(te) kujul vähemalt 2 
massiprotsenti;

b) sellise monomeeraine (selliste 
monomeerainete) või muu aine (muude 
ainete) koguseks on vähemalt üks tonn 
aastas.

b) sellise monomeeraine (selliste 
monomeerainete) või muu aine (muude 
ainete) koguseks on vähemalt üks tonn 
aastas.

Teatis sellis(t)e monomeeriaine(te) või 
muude ainete kohta peab sisaldama 
järgmist teavet agentuuri poolt vastavalt 
artiklile 110 kindlaks määratud vormis:
i) polümeeri tootja või importija isiku- ja 
kontaktandmed;
ii) monomeeraine(te) või muude ainete 
määratlus vastavalt IV lisa 2. jaole;
iii) aine liigitus;

iv) polümeeri(de) kasutuse lühikirjeldus;

v) teave selle kohta, kas aine esineb 
polümeeris lisandina kontsentratsiooniga 
0,1 massiprotsenti või enam.
3 a. Agentuur võib võtta vastu otsuseid, mis 
näevad ette, et polümeeride tootjad või 
importijad peavad esitama 
registreerimistaotluse mis tahes 
monomeeraine(te) või muu(de) aine(te) 
kohta, mille kohta on vastavalt artikli 6 
lõikele 3 esitatud teatis, kui on täidetud 
kõik järgmised tingimused:
a) monomeeraine või muu aine esineb 
lisandina pärast polümeeri tekkimise 
reaktsiooni;
b) sellise lisandi kontsentratsioon on üle 
0,1 massiprotsendi;
c) agentuuril on põhjust kahtlustada, et 
lisand eraldub polümeerist ja et eraldumine 
kujutab ohtu inimeste tervisele või 
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keskkonnale.

Or. en

Selgitus

(Arvestades kompromissi nõukoguga)

Monomeeride otstarve on reageerida teiste monomeeridega, et moodustada polümeere. 
Pärast reaktsiooni monomeere polümeeris enam ei esine. Arvestades võimalikku ohtu, mida 
monomeerid tervisele ja keskkonnale kujutavad, on nõue reageerivad monomeerid 
täiemahuliselt registreerida ebaproportsionaalne. Tagamaks proportsionaalsust ja kooskõla 
artikliga 7, tuleks polümeeride valmistamiseks kasutatavate monomeeride kohta agentuurile 
esitada teatis. Agentuur võib seejärel nõuda polümeeride tootjatelt või importijatelt 
registreerimistaotluse esitamist võimalike lisandmonomeeride kohta, kui viimased on ohuks 
tervisele või keskkonnale.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 129
ARTIKLI 6 LÕIGE 3

3. Polümeeri tootja või importija esitab 
registreerimistaotluse agentuurile 
tarneahelas oleva tegutseja poolt veel 
registreerimata monomeeraine(te) või muu 
(muude) aine(te) kohta, kui on täidetud 
mõlemad järgmised tingimused:

3. Polümeeri tootja või importija esitab 
registreerimistaotluse agentuurile 
tarneahelas oleva tegutseja poolt veel 
registreerimata monomeeraine(te) või muu 
(muude) aine(te) kohta, v.a juhul, kui 
selliseid sünteesi käigus tekkinud 
monomeeraineid ei saa isoleerida, kui on 
täidetud mõlemad järgmised tingimused:

a) polümeer sisaldab sellist monomeerainet 
(selliseid monomeeraineid) või muud ainet 
(muid aineid) monomeerühikute ja 
keemiliselt seotud aine(te) kujul vähemalt 2 
massiprotsenti;

a) polümeer sisaldab sellist monomeerainet 
(selliseid monomeeraineid) või muud ainet 
(muid aineid) monomeerühikute ja 
keemiliselt seotud aine(te) kujul vähemalt 2 
massiprotsenti;

b) sellise monomeeraine (selliste 
monomeerainete) või muu aine (muude 
ainete) koguseks on vähemalt üks tonn 
aastas.

b) sellise monomeeraine (selliste 
monomeerainete) või muu aine (muude 
ainete) koguseks on vähemalt üks tonn 
aastas.

Teatis sellise monomeeri(de) või muu(de) 
aine(te) kohta peab sisaldama järgmist 
teavet agentuuri poolt vastavalt artiklile 
110 kindlaks määratud vormis:
i) tootja või importija isiku- ja 
kontaktandmed;
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ii) monomeeri/aine määratlus vastavalt VI 
lisa jaole 2;
iii) aine liigitus;
iv) polümeeri kasutuse lühikirjeldus.
Käesoleva jaotise kohaselt registreeritakse 
registreerimata monomeeri/monomeere, või 
muid aineid, mida toodetakse või 
imporditakse kogustes üle 1000 tonni 
aastas. See registreerimisdokument 
sisaldab lisaks eespool nõutud teabele VII 
lisas kirjeldatud teavet.

Or. en

Selgitus

In line with Amendments 584 ja 433 adopted in First Reading.

Polymers, which are temporarily exempted from REACH, are recognised as being generally 
safe.

Requiring full registration of reacted monomers, is therefore disproportionate to the potential 
risks that these monomers may present to health or the environment once they have been 
converted into polymers. To ensure proportionality and consistency with provisions on 
Substances in Articles, a notification of the monomer substances used to make polymers 
should be submitted to the Agency.

In addition, and consistent with the underlying tonnage/exposure philosophy of REACH, 
where the 1000 tonne threshold is exceeded, manufacturers and importers should register 
monomer substances used to make polymers in accordance with the set conditions.
Further, some monomers are formed in the production process and immediately continue to 
react. Registration is thus impossible except at an indefensibly high cost.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek + Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-
Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle +Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan 

Jørgensen, Åsa Westlund

Muudatusettepanek 130
ARTIKKEL 7

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

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

a) aine esineb neis toodetes kogustes üle ühe a) aine esineb neis toodetes kogustes üle ühe 
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tonni tootja või importija kohta aastas; tonni tootja või importija kohta aastas;
b) aine eraldumist tootest normaalsetel või 
mõistlikult prognoositavatel 
kasutustingimustel võib ette näha.

b) aine eraldumist tootest normaalsetel või 
mõistlikult prognoositavatel 
kasutustingimustel võib ette näha.

Registreerimistaotluse esitamisel tuleb 
maksta tasu, mida nõutakse vastavalt IX 
jaotisele.

Registreerimistaotluse esitamisel tuleb 
maksta tasu, mida nõutakse vastavalt IX 
jaotisele.

2. Toodete tootja või importija teavitab 
agentuuri vastavalt käesoleva artikli lõikele 
4, kui aine vastab artikli 56 kriteeriumitele 
ning on määratletud vastavalt artikli 58 
lõikele 1, kui on täidetud mõlemad 
järgmised tingimused:

2. Toodete tootja või importija teavitab 
agentuuri vastavalt käesoleva artikli lõikele 
4, kui aine vastab artikli 56 kriteeriumitele 
ning on määratletud vastavalt artikli 58 
lõikele 1, kui:

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

välja jäetud

b) aine sisaldus neis toodetes on üle 0,1 
massiprotsendi.

b) aine sisaldus mõnes nende toodete 
homogeenses osas on üle 0,1 
massiprotsendi.

b a) kooskõlas artikli 130 lõikes 3 osutatud 
menetlusega võidakse konkreetse aine 
kohta vastu võtta madalamaid 
kontsentratsiooni piirmäärasid kui 0,1%;
b b) tootja või importija ei suuda välistada 
inimeste või keskkonna mis tahes 
kokkupuudet ainega kogu toote olelustsükli 
jooksul.

3. Lõiget 2 ei kohaldata, kui tootja või 
importija võib välistada inimeste või 
keskkonna kokkupuute ainega 
normaalsetel või mõistlikult 
prognoositavatel kasutustingimustel, 
sealhulgas kõrvaldamisel. Sellistel juhtudel 
edastab tootja või importija toote saajale 
asjakohased kasutamisjuhised vastavalt 
artikli 32 lõikele 4.

välja jäetud

4. Teatamisel esitatav teave sisaldab 
järgmist:

4. Teatamisel esitatav teave sisaldab 
järgmist:

a) tootjat või importijat identifitseerivad 
andmed ja kontaktandmed vastavalt VI lisa 
punktile 1, välja arvatud neile kuuluvad 
kasutuskohad;

a) tootjat või importijat identifitseerivad 
andmed ja kontaktandmed vastavalt VI lisa 
punktile 1, välja arvatud neile kuuluvad 
kasutuskohad;

b) artikli 20 lõikes 1 osutatud 
registreerimisnumber või -numbrid, kui need 

b) artikli 20 lõikes 1 osutatud 
registreerimisnumber või -numbrid, kui need 
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on olemas; on olemas;
c) aine määratlus vastavalt VI lisa punktidele 
2.1–2.3.4;

c) aine määratlus vastavalt VI lisa punktidele 
2.1–2.3.4;

d) aine(te) klassifikatsioon vastavalt VI lisa 
punktidele 4.1 ja 4.2;

d) aine(te) klassifikatsioon vastavalt VI lisa 
punktidele 4.1 ja 4.2;

e) toote koostisesse kuuluva(te) aine(te) 
kasutusala(de) lühikirjeldus vastavalt VI lisa 
punktile 3.5 ja toote või toodete 
kasutusalade lühikirjeldus;

e) toote koostisesse kuuluva(te) aine(te) 
kasutusala(de) lühikirjeldus vastavalt VI lisa 
punktile 3.5 ja toote või toodete 
kasutusalade lühikirjeldus;

5. Agentuur võib võtta vastu otsuseid, mis 
näevad ette, et toodete tootjatel või 
importijatel tuleb vastavalt käesolevale 
jaotisele registreerida neis toodetes sisalduv 
mis tahes aine, kui täidetud on kõik 
järgmised tingimused:

5. Agentuur võib võtta vastu otsuseid, mis 
näevad ette, et toodete tootjatel või 
importijatel tuleb vastavalt käesolevale 
jaotisele registreerida neis toodetes sisalduv 
mis tahes aine, kui täidetud on kõik 
järgmised tingimused:

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

välja jäetud

b) agentuuril on põhjust arvata, et: b) agentuuril on põhjust arvata, et:

i) aine eraldub toodetest, ning i) aine eraldub toodetest, ning
ii) aine eraldumine toodetest kujutab endast 
riski inimeste tervisele või keskkonnale;

ii) aine eraldumine toodetest kujutab endast 
riski inimeste tervisele või keskkonnale;

c) aine ei kuulu lõike 1 reguleerimisalasse. c) aine ei kuulu lõike 1 reguleerimisalasse.

Registreerimistaotluse esitamisel tuleb 
maksta tasu, mida nõutakse vastavalt IX 
jaotisele.

Registreerimistaotluse esitamisel tuleb 
maksta tasu, mida nõutakse vastavalt IX 
jaotisele.

6. Lõikeid 1 kuni 5 ei kohaldata nende ainete 
suhtes, mis on selleks kasutusalaks juba 
registreeritud.

6. Lõikeid 1 kuni 5 ei kohaldata nende ainete 
suhtes, mis on selleks kasutusalaks juba 
registreeritud, kui kasutuse maht toodetes 
on võrreldes registreeritud mahuga sama 
või madalamas tonnaaživahemikus.

7. Alates … kohaldatakse käesoleva artikli 
lõikeid 2, 3 ja 4 6 kuud pärast aine 
määratlemist vastavalt artikli 58 lõikele 1.

7. Alates … kohaldatakse käesoleva artikli 
lõikeid 2, 3 ja 4 kuus kuud pärast aine 
määratlemist vastavalt artikli 58 lõikele 1.

8. Meetmed lõigete 1 kuni 7 rakendamiseks 
võetakse vastu artikli 132 lõikes 3 osutatud 
korras.

8. Meetmed lõigete 1 kuni 7 rakendamiseks 
võetakse vastu artikli 132 lõikes 3 osutatud 
korras.

Or. en

Selgitus

This amendment is a compromise between EP and Council and is in line with the compromise 
package on substances in articles agreed by a majority of political groups (first reading 
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amendment 357). It simplifies the work for producers and importers.

This amendment helps to protect the competitiveness of EU producers of articles by providing 
the same level playing field within the framework of the WTO agreements. It will also provide 
a high level protection for consumer. (Ek)

It is very important to ensure that not only the whole car is viewed as an article, but also the 
steering wheel to give an example. If the definition of articles is not clarified, almost no 
information will be made available for articles. Amendment 357 from first reading. (Wijkman 
ja others)

This amendment is a compromise between EP and Council and is in line with the compromise 
package on substances in articles agreed by a majority of political groups (EP amendment 
357). It simplifies the work for producers and importers.

This amendment helps to protect the competitiveness of EU producers of articles by providing 
the same level playing field within the framework of the WTO agreements. It will also provide 
a high level protection for consumers. (Hegyi ja others)

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

Muudatusettepanek 131
ARTIKKEL 7

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

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

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

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

b) aine eraldumist tootest normaalsetel või 
mõistlikult prognoositavatel 
kasutustingimustel võib ette näha.

b) aine eraldumist tootest normaalsetel või 
mõistlikult prognoositavatel 
kasutustingimustel võib ette näha.

Registreerimistaotluse esitamisel tuleb 
maksta tasu, mida nõutakse vastavalt IX 
jaotisele.

Registreerimistaotluse esitamisel tuleb 
maksta tasu, mida nõutakse vastavalt IX 
jaotisele.

2. Toodete tootja või importija teavitab 
agentuuri vastavalt käesoleva artikli lõikele 
4, kui aine vastab artikli 56 kriteeriumitele 
ning on määratletud vastavalt artikli 58 
lõikele 1, kui on täidetud mõlemad 
järgmised tingimused:

2. Toodete tootja või importija teavitab 
agentuuri vastavalt käesoleva artikli lõikele 
4, kui aine vastab artikli 56 kriteeriumitele 
ning on määratletud vastavalt artikli 58 
lõikele 1, kui:

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

välja jäetud

b) aine sisaldus neis toodetes on üle 0,1 b) aine sisaldus neis toodetes on 
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massiprotsendi. homogeenses materjalis üle 0,1 
massiprotsendi.

b a) tootja või importija ei suuda välistada 
inimeste või keskkonna mis tahes 
kokkupuudet ainega kogu toote olelustsükli 
jooksul.

3. Lõiget 2 ei kohaldata, kui tootja või 
importija võib välistada inimeste või 
keskkonna kokkupuute ainega 
normaalsetel või mõistlikult 
prognoositavatel kasutustingimustel, 
sealhulgas kõrvaldamisel. Sellistel juhtudel 
edastab tootja või importija toote saajale 
asjakohased kasutamisjuhised vastavalt 
artikli 32 lõikele 4.

välja jäetud

4. Teatamisel esitatav teave sisaldab 
järgmist:

4. Teatamisel esitatav teave sisaldab 
järgmist:

a) tootjat või importijat identifitseerivad 
andmed ja kontaktandmed vastavalt VI lisa 
punktile 1, välja arvatud neile kuuluvad 
kasutuskohad;

a) tootjat või importijat identifitseerivad 
andmed ja kontaktandmed vastavalt VI lisa 
punktile 1, välja arvatud neile kuuluvad 
kasutuskohad;

b) artikli 20 lõikes 1 osutatud 
registreerimisnumber või -numbrid, kui need 
on olemas;

b) artikli 20 lõikes 1 osutatud 
registreerimisnumber või -numbrid, kui need 
on olemas;

c) aine määratlus vastavalt VI lisa punktidele 
2.1–2.3.4;

c) aine määratlus vastavalt VI lisa punktidele 
2.1–2.3.4;

d) aine(te) klassifikatsioon vastavalt VI lisa 
punktidele 4.1 ja 4.2;

d) aine(te) klassifikatsioon vastavalt VI lisa 
punktidele 4.1 ja 4.2;

e) toote koostisesse kuuluva(te) aine(te) 
kasutusala(de) lühikirjeldus vastavalt VI lisa 
punktile 3.5 ja toote või toodete 
kasutusalade lühikirjeldus;

e) toote koostisesse kuuluva(te) aine(te) 
kasutusala(de) lühikirjeldus vastavalt VI lisa 
punktile 3.5 ja toote või toodete 
kasutusalade lühikirjeldus;

f) aine(te) koguste vahemik tonnides, nt 1–
10 tonni, 10–100 tonni jne.

f) aine(te) koguste vahemik tonnides, nt 1–
10 tonni, 10–100 tonni jne.

5. Agentuur võib võtta vastu otsuseid, mis 
näevad ette, et toodete tootjatel või 
importijatel tuleb vastavalt käesolevale 
jaotisele registreerida neis toodetes sisalduv 
mis tahes aine, kui täidetud on kõik 
järgmised tingimused:

5. Agentuur võib võtta vastu otsuseid, mis 
näevad ette, et toodete tootjatel või 
importijatel tuleb vastavalt käesolevale 
jaotisele registreerida neis toodetes sisalduv 
mis tahes aine, kui täidetud on kõik 
järgmised tingimused:

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

välja jäetud

b) agentuuril on põhjust arvata, et: b) agentuuril on põhjust arvata, et:
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i) aine eraldub toodetest, ning i) aine eraldub toodetest, ning
ii) aine eraldumine toodetest kujutab endast 
riski inimeste tervisele või keskkonnale;

ii) aine eraldumine toodetest kujutab endast 
riski inimeste tervisele või keskkonnale;

c) aine ei kuulu lõike 1 reguleerimisalasse. c) aine ei kuulu lõike 1 reguleerimisalasse.

Registreerimistaotluse esitamisel tuleb 
maksta tasu, mida nõutakse vastavalt IX 
jaotisele.

Registreerimistaotluse esitamisel tuleb 
maksta tasu, mida nõutakse vastavalt IX 
jaotisele.

6. Lõikeid 1 kuni 5 ei kohaldata nende ainete 
suhtes, mis on selleks kasutusalaks juba 
registreeritud.

6. Lõikeid 1 kuni 5 ei kohaldata nende ainete 
suhtes, mis on selleks kasutusalaks juba 
registreeritud tarneahelas ülevalpool 
paikneva tegutseja poolt.

7. Alates … kohaldatakse käesoleva artikli 
lõikeid 2, 3 ja 4 6 kuud pärast aine 
määratlemist vastavalt artikli 58 lõikele 1.

7. Alates … kohaldatakse käesoleva artikli 
lõikeid 2, 3 ja 4 6 kuud pärast aine 
määratlemist vastavalt artikli 58 lõikele 1.

8. Meetmed lõigete 1 kuni 7 rakendamiseks 
võetakse vastu artikli 132 lõikes 3 osutatud 
korras.

8. Meetmed lõigete 1 kuni 7 rakendamiseks 
võetakse vastu artikli 132 lõikes 3 osutatud 
korras.

Or. en

Selgitus

The use of substances of very high concern in articles should be notified as soon as it exceeds 
0,1%, no matter the total quantity, or when exposure cannot be excluded, to facilitate 
calculations and to provide a high level of protection.

The addition "in a homogeneous material" is needed to counter RIP 3.8., otherwise the whole 
article would be almost meaningless and create an uneven playing field between EU 
manufacturers and importers. The threshold should apply to homogenous materials in an 
article, and not to the whole article, in line with other Community legislation (e.g. RoHS, 
ELV).

The derogation from the notification requirement of substances in articles in the Council text 
only refers to exposure during use and disposal, whereas the derogation adopted by 
Parliament (see Art. 7 (2)(ba) refers to the full lifecycle. Exposure from manufacture should 
be included as well.

The Agency should be able to require a registration as soon as it has ground for suspecting a 
risk, irrespective of the total quantity, to avoid cumbersome calculations and to provide a 
high level of protection.

If the reference to "an actor up the supply chain" is not added, importers would not need to 
inform the agency anymore about the presence of substances of very high concern in their 
article as soon as anyone else has registered such a use. As a result, the agency would have 
no information about the presence of such substances in imported articles, even if present in 
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high concentrations. However, such information may be essential for authorisation or 
restriction purposes with a view to protect human health and the environment.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 132
ARTIKLI 7 LÕIGE 1 A (uus)

1 a. Lõike 1 punkti a ei kohaldata
ainete suhtes, mis on tubakatoodetele 
lisatavad koostisained direktiivi 2001/37 
(tubakatoodete valmistamist, esitlemist ja 
müüki käsitlevate liikmesriikide 
õigusnormide ühtlustamise kohta) artikli 2 
lõike 1 ja artikli 2 lõike 5 tähenduses.

Or. en

Selgitus

Vastab esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekule 88.

Ei kokkupuutestsenaarium ega tubaka lisaainete kahjulik mõju anna alust nende ainete 
registreerimise kohustuses erandi tegemiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 133
ARTIKLI 7 LÕIGE 1 A (uus)

1 a. Lõike 1 punkti a ei kohaldate ainete 
suhtes, mis on sigarettidele lisatavad 
koostisained direktiivi 95/59/EÜ muude 
tubakatoodete tarbimist mõjutavate 
maksude kohta peale käibemaksu artikli 4 
tähenduses.

Or. en

Selgitus

Kompromissmuudatusettepanek Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepaneku 
88 ja nõukogu ühise seisukoha vahel.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 134
ARTIKLI 7 LÕIGE 7

7. Alates …* kohaldatakse käesoleva artikli
lõikeid 2, 3 ja 4 6 kuud pärast aine
määratlemist vastavalt artikli 58 lõikele 1.

7. Lõikeid 1 ja 5 kohaldatakse alates kolme 
kuu möödumisest artikli 23 lõikes 3 
nimetatud tähtpäevast.
Lõikeid 2, 3 ja 4 kohaldatakse kuus kuud 
pärast aine määratlemist vastavalt artikli 58 
lõikele 1, tingimusel, et artikli 23 lõikes 3 
nimetatud tähtpäevast on möödunud kolm
kuud. 

Or. en

Selgitus

Ennistab komisjoni esialgse ettepaneku järgimise kuupäevad. Seotud sama esitaja 
muudatusettepanekuga artiklile 23.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer

Muudatusettepanek 135
ARTIKLI 7 LÕIGE 7

7. Alates …* kohaldatakse käesoleva artikli
lõikeid 2, 3 ja 4 6 kuud pärast aine
määratlemist vastavalt artikli 58 lõikele 1.

7. Lõikeid 1 ja 5 kohaldatakse alates kolme 
kuu möödumisest artikli 23 lõikes 3 
nimetatud tähtpäevast.
Käesoleva artikli lõikeid 2, 3 ja 4 
kohaldatakse kuus kuud pärast aine 
määratlemist vastavalt artikli 58 lõikele 1, 
tingimusel, et artikli 23 lõikes 3 nimetatud 
tähtpäevast on möödunud kuus kuud.

Or. en

Selgitus

Selleks, et soodustada toodetes sisalduvate ainete kohta käivate sätete sujuvat kohaldamist ja 
piirata võimalikke häireid tarneahelas, ei tohiks tootja vastutust tarneahelas allapoole, s.o
allkasutajatele, nihutada. Allkasutajad võivad samal ajal olla ka toodete tootjad, enamik neist 
on VKEd. Artikli 7 toimivuse huvides peaks toodete tootjatel olema võimalus, nagu on ette 
nähtud artikli 7 lõikes 6, tugineda oma registreerimistaotlustes/teatistes varasematele 
registreerimistaotlustele, vältides seega kohustuse nihutamist aine tootjalt allkasutajale.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 136
ARTIKLI 7 LÕIGE 7

7. Alates …* kohaldatakse käesoleva artikli 
lõikeid 2, 3 ja 4 6 kuud pärast aine
määratlemist vastavalt artikli 58 lõikele 1.

7. Alates … * kohaldatakse käesoleva artikli 
lõikeid 2, 3 ja 4 18 kuud pärast aine 
määratlemist vastavalt artikli 58 lõikele 1.

Or. en

Selgitus

Jaemüüjad ja postimüügiettevõtted tellivad oma kaubad kuni 18 kuud enne nende importi. 
Juba siis, kui tellimused on esitatud, peaks toote importija suutma tarnijale esitada kindla 
loetelu ainetest, mida tuleb ettevaatlikult käsitseda või tootmise käigus vältida. Kandidaatide 
loetelu – koos REACH-määruse XIV lisaga – on selline kindel loetelu. Kui artikli 7 lõikes 7 
esitatud tähtaeg on liiga lühike ega arvesta tegelike ostutsüklite pikkusega, siis ei põhjusta see 
mitte ainult importijale õiguslikku ebakindlust vaid ühtlasi puudub tal ka võimalus 
tootmisprotsessi vastavalt mõjutada. Seepärast on vaja tähtaega pikendada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten + Chris Davies

Muudatusettepanek 137
ARTIKLI 7 LÕIGE 7 A (uus)

7 a. Agentuur esitab juhised toodete 
tootjate ja importijate ning ka pädevate 
asutuste abistamiseks.

Or. en

Selgitus

REACH represents a huge organisational challenge for importers of articles. The Council 
proposal foresees several sector specific guidelines; however, the sector specific guidelines 
for producers and importers of articles, on which the EP agreed in 1st plenary reading, are no
longer mentioned. Project 3.8 (initially supposed to replace the guidelines for the consumer 
goods sector) has not produced a workable result. Nonetheless the sector depends on 
professional and knowledgeable help– just as the different authorities involved in the import 
procedures. Guidelines drafted by the agency would provide a uniform level of support for 
companies and authorities in all EU Member States and likewise for non-European 
companies who may lack a thorough knowledge of the REACH legislation. (Oomen-Ruijten)

Successful First Reading amendment ensuring the leading role of the Agency in providing 
guidelines. (Davies)
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 138
ARTIKKEL 8 A (uus)

Artikkel 8a
Registreerimiste ja 

“rühmaregistreerimiste” üleandmine ning 
jaotamine

1. Registreerimise kaudu saadud 
võõrandamatut õigust võib nii üle anda kui 
ka jaotada. Saaja astub esialgse 
registreerija õigustesse ja kohustustesse. 
Kui registreerimist jaotatakse, siis annab 
agentuur uuele omanikule uue 
registreerimisnumbri. 
2. Kui tootja on teise juriidilise isiku 
(“emaettevõtte”) tütarettevõte, siis saab 
emaettevõte tütarettevõtte nimel teostada 
ning säilitada registreerimist. Vastupidi 
võib ka tütarettevõte oma emaettevõtte eest 
või teise tütarettevõtete registreerimist 
teostada ning säilitada. Sellistel juhtudel on 
vajalik ainult üks registreerimine. 
Juriidiline isik, kes määratakse rühma 
registreerimiseks, vastutab kohustuste 
täitmise eest vastavalt antud määrusele.
3. Samuti kohaldatakse lõiget 2, kui 
emaettevõte või tütarettevõte ei ole ELis 
registreeritud. Juriidiline isik, kes 
määratakse rühma registreerimiseks, peab 
olema registreeritud ELis.

Or. en

Selgitus.

Vastab esimesel lugemisel vastu võetud muudatuseettepanekutele 593,594, 595 ja 596.

1. If a registrant no longer wishes to make use of his registration it must be possible for him 
to transfer the rights arising from the registration. The divisibility of rights arising from a 
registration is necessary in cases in which only part of a firm is transferred to a new owner. 
Since each manufacturer or importer must have a registration number as evidence of 
registration status, in such cases the Agency must assign a new registration number to the 
new owner.

2. Within conglomerates products are delivered from changing production plants to 
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downstream users within the European Union who may belong to different subsidiaries. The 
delivery of products within a conglomerate is often coordinated by a unit which may be part 
of either the parent company or a subsidiary. The proposed group registration would be an 
appropriate way of reducing costs and bureaucracy.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 139
ARTIKLI 9 LÕIGE 2

2. Lõike 1 kohaldamisel teatab tootja või 
importija või toodete valmistaja agentuurile 
järgmise teabe:

2. Lõike 1 kohaldamisel teatab tootja või 
importija või toodete valmistaja agentuurile 
turuleviidavate toodete kohta järgmise 
teabe:

a) tootjat või importijat või toodete 
valmistajat identifitseerivad andmed 
vastavalt VI lisa punktile 1;

a) tootjat või importijat identifitseerivad 
andmed vastavalt IV lisa punktile 1***;

b) ainet identifitseerivad andmed vastavalt 
VI lisa punktile 2;

b) ainet identifitseerivad andmed vastavalt 
VI lisa punktile 2; 

c) aine klassifikatsioon, kui see on olemas, 
vastavalt VI lisa punktile 4;

c) aine klassifikatsioon, kui see on olemas, 
vastavalt VI lisa punktile 4;

d) hinnanguline kogus vastavalt VI lisa 
punktile 3.1;

d) hinnanguline kogus vastavalt VI lisa 
punktile 3.1; 

e) lõikes 1 osutatud klientide loetelu, 
sealhulgas nende nimed ja aadressid.

e) kui see on asjakohane, siis klientide 
loetelu, kellele ainet tarnitakse.

Teavitamisel tuleb maksta tasu, mida 
nõutakse vastavalt IX jaotisele.

Teavitamisel tuleb maksta tasu, mida 
nõutakse vastavalt IX jaotisele.

Lõikes 1 kindlaks määratud ajavahemik 
algab teavitamise dokumentide jõudmisest 
agentuuri.

Lõikes 1 kindlaks määratud ajavahemik 
algab teavitamise dokumentide jõudmisest 
agentuuri.

Or. en

Selgitus

Kohustust esitada teatis ainete kohta, mis on toodetud uurimis- ja arendustegevuseks või selle 
jaoks olulised, tuleks kohaldada ainult siis, kui nad on turule viidud. Seda kohaldatakse koos 
praeguste ELi kemikaalide valdkonda reguleerivate õigusaktidega. Vastasel korral tuleks 
esitada teatis ka firmasisese uurimis- ja arendustegevuse kohta, mis tekitaks mittevajalikku 
bürokraatiat ja looks seega uurimis- ja arendustegevusele liigseid takistusi.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 140
ARTIKLI 9 LÕIGE 7

7. Agentuur võib vastava taotluse korral 
otsustada pikendada viieaastast 
vabastusperioodi maksimaalselt veel viie
aasta võrra, kui ainet kasutatakse ainult 
inimestele ja loomadele ettenähtud ravimite 
väljatöötamisel, või maksimaalselt kümne 
aasta võrra, kui tootjal või
importijal on võimalik tõendada, et sellist 
pikendamist õigustab uurimis- ja 
arendusprogramm.

7. Agentuur võib tootja või importija
vastava taotluse korral pikendada viieaastast 
vabastusperioodi maksimaalselt veel kümne
aasta võrra, kui tootja või importija suudab 
tõestada, et selline vabastus on põhjendatud 
uurimis- ja arendusprogrammiga.

Or. en

Selgitus

Kohustust esitada teatis ainete kohta, mis on toodetud uurimis- ja arendustegevuseks või selle 
jaoks olulised, tuleks kohaldada ainult siis, kui nad on turule viidud. Seda kohaldatakse koos 
praeguste ELi kemikaalide valdkonda reguleerivate õigusaktidega. Vastasel korral tuleks 
esitada teatis ka firmasisese uurimis- ja arendustegevuse kohta, mis tekitaks mittevajalikku 
bürokraatiat ja looks seega uurimis- ja arendustegevusele liigseid takistusi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 141
ARTIKLI 9 LÕIGE 9

9. Agentuur ja asjaomaste liikmesriikide 
pädevad asutused hoiavad neile vastavalt 
lõigetele 1–8 esitatud teavet salajasena.

9. Agentuur ja asjaomaste liikmesriikide 
pädevad asutused hoiavad neile vastavalt 
lõikele 1 esitatud teavet salajasena. 
Agentuur ei edasta seda teavet ühelegi 
muule pädevale asutusele. 

Or. en

Selgitus

Kohustust esitada teatis ainete kohta, mis on toodetud uurimis- ja arendustegevuseks või selle 
jaoks olulised, tuleks kohaldada ainult siis, kui nad on turule viidud. Seda kohaldataks koos 
praeguste ELi kemikaalide valdkonda reguleerivate õigusaktidega. Vastasel korral tuleks 
esitada teatis ka firmasisese uurimis- ja arendustegevuse kohta, mis tekitaks mittevajalikku 
bürokraatiat ja looks seega uurimis- ja arendustegevusele liigseid takistusi.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 142
ARTIKLI 10 LÕIKE A PUNKT VIII A (uus)

viii a) teatis selle kohta, kas teave on või ei 
ole saadud selgroogsete loomadega läbi 
viidud katsetest, kaasa arvatud selle kohta, 
milliseid katseid selgroogsete loomadega on 
läbi viidud, ja kasutatud loomade arv;

Or. en

(Euroopa Parlamendi muudatusettepanek 96 – esimene lugemine)

Selgitus

Tuleks teha kättesaadavaks teave sooritatud loomkatsete ja neis kasutatud loomade arvu 
kohta.

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

Muudatusettepanek 143
ARTIKLI 10 LÕIKE A PUNKT XI 

xi) taotlus selle kohta, millist artikli 118 
lõikes 2 sisalduvat teavet ei tohiks tootja või 
importija arvamuse kohaselt avaldada 
Internetis kooskõlas artikli 76 lõike 2 
punktiga d, sealhulgas põhjendus, miks võib
avaldamine tema või mis tahes teise 
asjaomase osapoole ärihuve kahjustada;

xi) taotlus selle kohta, millist artikli 118 
lõikes 2 sisalduvat teavet ei tohiks tootja või 
importija arvamuse kohaselt avaldada 
Internetis kooskõlas artikli 76 lõike 2 
punktiga d, sealhulgas põhjendus, miks 
avaldamine tema või mis tahes teise 
asjaomase osapoole ärihuve kahjustaks;

Or. en

(Uus muudatusettepanek – artikli 62 lõike 2 punkt c)

Selgitus

Konfidentsiaalsuse taotlemine peaks olema võimalik ainult siis, kui teabe avalik 
kättesaadavus kahjustaks ärihuve, mitte ainult võiks potentsiaalselt kahjustada, see väldiks 
kõnealuse sätte väärkasutust.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 144
ARTIKLI 10 LÕIGE A A (uus) 

a a) teabe, mida esimese lõike kohaselt 
nõutakse ja mis saadakse ja kontrollitakse 
muude ELi, OECD või samaväärsete sätete 
alusel ja/või kemikaaliprogrammides, võib 
esitada ja eeldatakse, et see vastab 
käesoleva artikli nõuetele;

Or. en

Selgitus

Vastab esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekule 575/600.

Data already collected or reports already compiled on a substance under other EU or 
international programmes or legislation should be permitted and presented as such, without 
the need for modification and/or unnecessary redrafting or re-testing. Examples of such 
programmes are: the OECD programme for the production of internationally agreed 
Screening Information Data Sets (SIDS), the International Chemical Council Association 
High Production Volume (ICCA/HPV) assessments of chemicals, the Human and 
Environmental Risk Assessment Project (HERA) of chemicals used in the home for laundry 
and household cleaning, the monographs of the European Toxicology ja Ecotoxicology 
Centre (ECETOC) on individual chemicals, or the EPA HPV Challenge.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek + Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 145
ARTIKLI 10 LÕIGE B A (uus) 

b a) esmatähtsaks peetakse in vitro 
meetodeid ja (kvantitatiivsete) struktuuri ja 
aktiivsuse vaheliste seoste ((Q)SAR) 
kasutamist. Seetõttu teeb komisjon 
äriühingutele kättesaadavaks kogu katsete, 
andmebaaside ja heakskiidetud mudelite 
nimekirja;

Or. en

Selgitus

In vitro meetodid piiravad mittevajalikke loomkatseid. Kattub esimese lugemise 
muudatusettepanekuga 106. (Ek)
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Vastab esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekule 106.

In vitro meetodid piiravad mittevajalikke loomkatseid. (Oomen-Ruijten)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 146
ARTIKLI 11 LÕIKE 3 SISSEJUHATAV OSA

3. Tootja või importija võib esitada artikli 10 
punkti a alapunktides iv, vi, vii või ix 
osutatud teabe eraldi, kui:

3. Tootja või importija võib, ilma et see 
piiraks III jaotise kohaldamist, esitada 
artikli 10 punkti a alapunktides iv, vi, vii või 
ix osutatud teabe eraldi, kui:

Or. en

Selgitus

Loomkatsete dubleerimise vähendamiseks peab äriühingutelt, kes otsustavad andmete ühisest 
esitamisest kõrvale jääda, ikkagi nõudma loomkatsete andmete jagamist. III jaotises 
sätestatud andmete jagamise nõudeid tuleks kohaldada sõltumata sellest, kas andmed 
esitatakse koos või eraldi.

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

Muudatusettepanek 147
ARTIKLI 11 LÕIKE 3 SISSEJUHATAV OSA 

3. Tootja või importija võib esitada artikli 10 
punkti a alapunktides iv, vi, vii või ix 
osutatud teabe eraldi, kui:

3. Tootja või importija võib, v.a küsimustes, 
mis nõuavad loomkatsete andmeid, esitada 
artikli 10 punkti a alapunktides iv, vi, vii või 
ix osutatud teabe eraldi, kui:

Or. en

(Muudatusettepaneku 379 asjakohane osa – esimene lugemine)

Selgitus

Tuleb selgesõnaliselt sätestada, et loomkatsete andmete jagamise kohustusest ei saa mööda 
minna.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 148
ARTIKLI 12 LÕIGE 2 A (uus)

2 a. Esmatähtsaks peetakse in vitro 
meetodeid ja (kvantitatiivsete) struktuuri ja 
aktiivsuse vaheliste seoste ((Q)SAR) 
kasutamist. Seetõttu teeb agentuur 
äriühingutele kättesaadavaks kogu katsete, 
andmebaaside ja heakskiidetud mudelite 
nimekirja.

Or. en

Selgitus

Eesmärgiks on vähendada mittevajalikke loomkatseid, tagades, et äriühingud, eriti VKEd, on 
teadlikud juba olemasolevast teabest. Edukas esimese lugemise muudatusettepanek (106 ja 
osaliselt 549).

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

Muudatusettepanek 149
ARTIKLI 12 LÕIGE 2 A (uus)

2 a. Esmatähtsaks peetakse in vitro 
meetodeid ja (kvantitatiivsete) struktuuri ja 
aktiivsuse vaheliste seoste ((Q)SAR) 
kasutamist. Seetõttu teeb agentuur 
äriühingutele kättesaadavaks kogu katsete, 
andmebaaside ja heakskiidetud mudelite 
nimekirja.

Or. en

(Muudatusettepanek 106 – esimene lugemine)

Selgitus

Loomkatsetega seotud eetiliste ja teaduslike probleemide valgusel tuleks alternatiivsetele 
strateegiatele suurt tähtsust omistada. Agentuur peaks äriühingutele andma kogu vajaliku 
teabe.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 150
ARTIKLI 12 LÕIGE 2 A (uus)

2 a. Järk-järgult registrisse kantavate 
ainete aastakogus määratakse kindlaks 
keskmise kogusega, mida toodetakse või 
imporditakse kolmel aastal enne 
registreerimistoimiku esitamist.

Or. en

Selgitus

Vastab esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekule 611.

Tootmismahtude erakordsed kõikumised võiksid alati oluliselt suurendada teabele esitatavaid 
nõudeid, kui tonnaaži piirmäär ületatakse. Seepärast on vajalik lubada teatud paindlikkust 
väiksema ainete tonnaaži korral, eriti hangetes. Kolme aasta keskmine tagaks, et 
ulatuslikumaid registreerimisnõudeid kohaldatakse ainult siis, kui registreerija on kehtestatud 
tonnaaži piirmäära järjekindlalt ületanud.

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

Muudatusettepanek 151
ARTIKLI 13 LÕIGE 1

1. Ainete olemuslikke omadusi käsitlevat 
teavet võib koguda muude vahendite kui 
katsete abil, eelkõige kvalitatiivsete või 
kvantitatiivsete struktuuraktiivsuse mudelite 
kasutamise või sarnase struktuuriga aineid 
käsitleva teabe abil (grupeerimine või 
analoogmeetod), tagades, et on täidetud XI 
lisas sätestatud tingimused. VIII lisa 
punktide 8.6 ja 8.7, IX lisa ja X lisa kohased 
katsed võib ära jätta, kui see on põhjendatud 
kokkupuudet käsitleva teabe ja rakendatud 
riskijuhtimismeetmete alusel vastavalt XI 
lisa punktile 3.

1. Ainete olemuslikke omadusi käsitlevat 
teavet, eriti inimeste suhtes toksilisuse osas, 
peab kus tahes võimalik, koguma muude 
vahendite kui selgroogsetega katsete abil, 
eelkõige kvalitatiivsete või kvantitatiivsete 
struktuuraktiivsuse mudelite kasutamise või 
sarnase struktuuriga aineid käsitleva teabe 
abil, tagades, et on täidetud XI lisas 
sätestatud tingimused. VIII lisa punktide 8.6 
ja 8.7, IX lisa ja X lisa kohased katsed võib 
ära jätta, kui see on põhjendatud 
kokkupuudet käsitleva teabega ja vastavalt 
XI lisa punktile 3 rakendatud 
riskijuhtimismeetmetega.

Or. en
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Selgitus

Lisaks selgroogsete loomadega katsetamisega seotud eetilistele küsimustele on palju 
teaduslikke probleeme seoses selliste katsete tulemuste kehtivusega inimeste suhtes. Teabe 
saamisel ainete omaduste kohta peaks seepärast mitte ainult kasutama alternatiivseid 
meetodeid, näiteks QSAR meetodid, vaid ka uusi paljulubavaid kemikaalide katsetamise viise, 
mis põhinevad nende poolt markergeenidele avaldatava mõju hindamisel.

(Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 549)

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

Muudatusettepanek 152
ARTIKLI 13 LÕIGE 1

1. Ainete olemuslikke omadusi käsitlevat 
teavet võib koguda muude vahendite kui 
katsete abil, eelkõige kvalitatiivsete või 
kvantitatiivsete struktuuraktiivsuse mudelite 
kasutamise või sarnase struktuuriga aineid 
käsitleva teabe abil (grupeerimine või 
analoogmeetod), tagades, et on täidetud XI 
lisas sätestatud tingimused. VIII lisa 
punktide 8.6 ja 8.7, IX lisa ja X lisa kohased 
katsed võib ära jätta, kui see on põhjendatud 
kokkupuudet käsitleva teabe ja rakendatud 
riskijuhtimismeetmete alusel vastavalt XI 
lisa punktile 3.

1. Ainete olemuslikke omadusi käsitlevat 
teavet, eriti inimeste suhtes toksilisuse osas, 
peab kus iganes võimalik, koguma muude 
vahendite kui selgroogsete loomadega
katsete abil, eelkõige kvalitatiivsete või 
kvantitatiivsete struktuuraktiivsuse mudelite 
kasutamise või sarnase struktuuriga aineid 
käsitleva teabe abil (grupeerimine või 
analoogmeetod), tagades, et on täidetud XI 
lisas sätestatud tingimused või 
toksikogenoomika abil. VIII lisa punktide 
8.6 ja 8.7, IX lisa ja X lisa kohased katsed 
võib ära jätta, kui see on põhjendatud 
kokkupuudet käsitleva teabe ja rakendatud 
riskijuhtimismeetmete alusel vastavalt XI 
lisa punktile 3.

Or. en

(Muudatusettepanek 549 – esimene lugemine)

Selgitus

Lisaks selgroogsete loomadega katsetamisega seotud eetilistele küsimustele on palju 
teaduslikke probleeme seoses selliste katsete tulemuste kehtivusega inimeste suhtes. Teabe 
saamisel ainete omaduste kohta peaks seepärast mitte ainult kasutama alternatiivseid 
meetodeid, näiteks QSAR meetodid, vaid ka uusi paljulubavaid kemikaalide katsetamise viise, 
mis põhinevad nende poolt markergeenidele avaldatava mõju hindamisel.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 153
ARTIKLI 13 LÕIGE 2

2. Kui katsed on ainete olemuslikke omadusi 
käsitleva teabe saamiseks vajalikud, viiakse 
need läbi vastavalt katsemeetoditele, mis on 
sätestatud artikli 132 lõikes 3 osutatud 
korras vastu võetud komisjoni määruses 
ning mis vaadatakse vajadusel läbi eelkõige 
loomkatsete täpsemalt kirjeldamiseks, 
vähendamiseks või asendamiseks, või 
vastavalt muudele komisjoni või agentuuri 
poolt tunnustatud rahvusvahelistele 
katsemeetoditele.
Teavet ainete olemuslike omaduste kohta on 
võimalik saada kooskõlas teiste 
katsemeetoditega, tagades, et on täidetud XI 
lisas sätestatud tingimused.

2. Kui katsed on ainete olemuslikke omadusi 
käsitleva teabe saamiseks vajalikud, viiakse 
need läbi vastavalt katsemeetoditele, mis on 
sätestatud artikli 132 lõikes 3 a osutatud 
korras vastu võetud komisjoni määruses 
ning mis vaadatakse vajadusel läbi eelkõige 
loomkatsete täpsemalt kirjeldamiseks, 
vähendamiseks või asendamiseks, või 
vastavalt muudele komisjoni või agentuuri 
poolt tunnustatud rahvusvahelistele 
katsemeetoditele.
Teavet ainete olemuslike omaduste kohta on 
võimalik saada kooskõlas teiste 
katsemeetoditega, tagades, et on täidetud XI 
lisas sätestatud tingimused.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik määruse teksti ühtlustamiseks uue "komitoloogia" otsuse 
sätetega ja eriti selleks, et asendada tavaline "regulatiivse komitee" menetlus "regulatiivse ja 
järelvalve komiteega, kuna asjaomased meetmed on üldise reguleerimisalaga mõeldud 
õigusaktide eelnõude, mitte elulise tähtsusega elementide parandamiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 154
ARTIKLI 13 LÕIGE 3

3. Ökotoksikoloogilised ja toksikoloogilised 
katsed ja analüüsid viiakse läbi kooskõlas 
direktiivis 2004/10/EMÜ sätestatud hea 
laboritava põhimõtetega või muude 
komisjoni või agentuuri poolt 
võrdväärseteks tunnistatud rahvusvaheliste 
nõuetega kemikaalide reguleerimise 
valdkonnas ja vajadusel kooskõlas
direktiivi 86/609/EMÜ sätetega.

3. Uued laborikatsed selgroogsete 
loomadega viiakse läbi kooskõlas direktiivis 
87/18/EMÜ sätestatud hea laboritava 
põhimõtetega ja direktiivi 86/609/EMÜ 
sätetega.
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Or. en

Selgitus

Vastab esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekule 375.

Hea laboritava (GLP) süsteem on juhtimissüsteem laborite sertifitseerimiseks ja 
dokumenteerimiseks. See ei puuduta katsemeetodeid või katsetulemuste kvaliteeti. Siiski on 
GLP väga kulukas ja tooks kaasa ebaproportsionaalsed katsete kulud, eriti väiksemate aine 
koguste juures, ilma tulemusi parandamata. Seepärast tuleks GLPd kohaldada ainult 
selgroogsetega tehtavate katsete suhtes.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 155
ARTIKLI 13 LÕIGE 4

4. Kui aine on juba registreeritud, on uuel 
registreerijal õigus viidata sama ainet 
käsitlevatele varem esitatud uuringute 
kokkuvõtetele või uuringute aruannete 
kokkuvõtetele, tingimusel, et ta saab 
tõendada, et aine, mida ta registreerida 
soovib, on sama aine, mis oli eelnevalt 
registreeritud, kaasa arvatud puhtuse ja 
lisandite taseme poolest, ning tingimusel, et 
eelmine registreerija või eelmised 
registreerijad on tal lubanud 
registreerimise eesmärgil osutada 
aruannetele. Uus registreerija ei tohi 
viidata kõnealustele uurimisandmetele VI 
lisa 2. jaos nõutava teabe esitamiseks.

4. Kui aine on juba registreeritud, on uuel 
registreerijal õigus viidata sama ainet 
käsitlevatele varem esitatud uuringute
andmetele ja katsearuannetele (edaspidi 
"uuringud"), tingimusel, et ta saab 
tõendada, et aine, mida ta registreerida 
soovib, on sama aine, mis oli eelnevalt 
registreeritud, kaasa arvatud puhtuse ja 
lisandite taseme poolest, ning tingimusel, et 
ta esitab eelmiselt registreerijalt või 
eelmistelt registreerijatelt saadud 
juurdepääsukirja.

Or. en

Selgitus

Vastab esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekule 615.

Juurdepääs tuleb tagada ka mitteloomkatsete andmetele nagu on juba sätestatud loomkatsete 
andmetega seoses. Seotud uuringute andmete omanike omandiõiguse kaitsega.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, 
Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 156
ARTIKLI 14 LÕIKE 1 ESIMENE LÕIK

1. Ilma et see piiraks direktiivi 98/24/EÜ 
artikli 4 kohaldamist, teostatakse 
kemikaaliohutuse hindamist ja koostatakse 
kemikaaliohutuse aruanne kõikide käesoleva 
peatükiga kooskõlas registrisse kantavate 
ainete kohta, kui registreerija toodab või 
impordib sellist ainet vähemalt 10 tonni 
aastas.

1. Ilma et see piiraks direktiivi 98/24/EÜ 
artikli 4 kohaldamist, teostatakse 
kemikaaliohutuse hindamist ja koostatakse 
kemikaaliohutuse aruanne kõikide käesoleva 
peatükiga kooskõlas registrisse kantavate 
ainete kohta.

Or. en

Selgitus

The intention of amendment 110 from the first reading was to secure basic safety data also for 
low volume chemicals. This should apply for all chemicals subject to registration. (Ek)

The industry and the institutions do not tire to stress the need for a "risk-based approach" of 
REACH. Risk is the combination of hazard and exposure. However, an assessment of a) 
hazard and b) exposure is only required in the chemical safety report. To limit the safety 
assessments to substances above 10 tonnes would exclude two-thirds of the substances from 
both those assessments. As a consequence, it would be near impossible to identify the 
appropriate risk management measures to protect workers or consumers against hazardous 
substances. A data graveyard serves nobody. (Schlyter ja others)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi + Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne 
Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa Westlund + Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-

Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle + Urszula Krupa

Muudatusettepanek 157
ARTIKLI 14 LÕIKE 1 ESIMENE LÕIK

1. Ilma et see piiraks direktiivi 98/24/EÜ 
artikli 4 kohaldamist, teostatakse 
kemikaaliohutuse hindamist ja koostatakse 
kemikaaliohutuse aruanne kõikide käesoleva 
peatükiga kooskõlas registrisse kantavate 
ainete kohta, kui registreerija toodab või 
impordib sellist ainet vähemalt 10 tonni
aastas.

1. Ilma et see piiraks direktiivi 98/24/EÜ 
artikli 4 kohaldamist, teostatakse 
kemikaaliohutuse hindamist ja koostatakse 
kemikaaliohutuse aruanne kõikide käesoleva 
peatükiga kooskõlas registrisse kantavate 
ainete kohta, kui registreerija toodab või 
impordib sellist ainet vähemalt 1 tonn
aastas.

Or. en
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Selgitus

REACH ei peaks olema andmete surnuaed. Kemikaaliohutuse hinnang on esmatähtis 
riskipõhise süsteemi ja riskijuhtimise jaoks, andes kasutajatele lihtsaid soovitusi kemikaali 
ohutuks käsitsemiseks. Muudatusettepanek tagab, et riskijuhtimine laieneb ainete enam kui 
ühetonnistele aastakogustele ja tuvastatakse väga ohtlikud kemikaalid. Asjakohane osa 
Euroopa Parlamendi muudatusettepanekust 110 esitatakse uuesti. (Tzampazi + Hegyi ja 
teised + Krupa)

Vajatakse andmeid, selleks, et tagada lihtsustatud riskihinnangute teostamine 
kemikaaliohutuse aruannete kaudu. Asjakohane osa Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekust 110 esitatakse uuesti. (Wijkman ja teised)

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

Muudatusettepanek 158
ARTIKLI 14 LÕIKE 2 ESIMENE LÕIK A (uus)

Seda lõiget ei kohaldata nanoosakeste 
suhtes. 

Or. en

(Uus muudatusettepanek – artikli 62 lõike 2 punkt d, et arvestada SCENIHRi 10. märtsi 2006. 
aasta muudetud arvamust)

Selgitus

Tulenevalt nende väga väikesest suurusest, on nanoosakestel tavaliste osakestega võrreldes 
massi suhtes suurem pind. Pind omakorda määrab reageerimisvõime, mis toksilisuse 
hindamisel on võtmetähtsusega. SCENIHRi arvamuse kohaselt võib tootmise käsitlemisel 
massile ja mitte suurusele keskendumine kaasa tuua selle, et tugevalt alahinnatakse 
nanoosakeste võimalikku panus panust aine üldises riskis. Piirväärtustes tehakse 
kemikaaliohutuse raportite nõuetest erandeid lähtuvalt massist või kontsentratsioonist ja 
seetõttu ei tuleks neid kohaldada nanoosakestele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt + Anne Laperrouze, Vittorio Prodi + 
Cristina Gutiérrez-Cortines + Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 159
ARTIKLI 14 LÕIGE 2 A (uus)

2 a. Vastavalt direktiivi 1999/45/EÜ artikli 
12 lõikele 2 ja direktiivi 67/548/EMÜ VI 
lisa artikli 9 lõikele 3 ei pea kooskõlas 
lõikega 1 kemikaaliohutust hindama ja 
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kemikaaliohutuse aruannet koostama 
direktiivi 67/548/EÜ alusel ohtlikuks 
liigitatud ainete puhul või püsivate, 
bioakumuleeruvate ja mürgiste ning väga 
püsivate ja väga bioakumuleeruvate ainete 
puhul, mida esineb märgistamiskohustusest 
vabastatud massiivsetes valmististes.

Or. en

Selgitus

Reinstates amendments 422 and 960 as adopted in first reading. The risk for human health or 
the environment from substances bound in massive preparations is very limited and, 
accordingly, no labelling is required by existing legislation. Therefore, the obligation to 
perform chemical safety assessments and -reports can be dispensed under the same 
conditions as the labelling. (Roth-Behrendt)

Certaines préparations comme les mélanges de caoutchouc, sont exemptées d’étiquetage, 
conformément à la directive 1999/45/CE, article 12(2), parce qu’elles ne créent aucun danger 
pour l’environnement ou la santé humaine par inhalation, ingestion ou contact avec la peau.

En intégrant la modification proposée dans l’article 14, les dispositions de REACH seraient 
harmonisées avec le considérant 28 et avec les dispositions de la Directive 1999/45/CE et 
avec le Règlement lui-même, qui n’exige pas d’ESC pour les substances dans les préparations 
qui ne sont pas dangereuses. (Laperrouze ja Prodi)

This amendment reinstates amendments 422 and 960 tabled to the plenary and approved in 
first reading.

CSA of a dangerous substance in preparations is not required by REACH when the 
preparation is not classified as dangerous. Additionally Recital 28 indicates that these 
provisions should equally apply to preparations that are solid mixtures of substances until a 
specific shape is given to such a preparation that transforms it into an article.

Some massive preparations are exempted from labeling according to directive 1999/45/EC 
Art.12.2 exempt massive preparation because they don't pose any danger to the environment 
or human health. (Gutierrez-Cortines + Oomen-Ruijten)

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

Muudatusettepanek 160
ARTIKLI 14 LÕIKE 4 SISSEJUHATAV OSA

4. Kui lõike 3 etappide a–d teostamise 
tulemusel tootja või importija järeldab, et 
aine vastab direktiivi 67/548/EMÜ kohaselt 
ohtlikuks aineks klassifitseerimise 

4. Nanopartiklitega seoses või kui lõike 3 
etappide a–d teostamise tulemusel tootja või 
importija järeldab, et aine vastab direktiivi 
67/548/EMÜ kohaselt ohtlikuks aineks 
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kriteeriumitele või sellel on püsivate, 
bioakumuleeruvate ja toksiliste ainete ning 
väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate 
ainete omadused, hõlmab kemikaaliohutuse 
hinnang järgmisi lisaetappe:

klassifitseerimise kriteeriumitele või sellel 
on püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste 
ainete ning väga püsivate ja väga 
bioakumuleeruvate ainete omadused, 
hõlmab kemikaaliohutuse hinnang järgmisi 
lisaetappe:

Or. en

(Uus muudatusettepanek – artikli 62 lõike 2 punkt d, et arvestada SCENIHRi 10. märtsi 2006. 
aasta muudetud arvamust)

Selgitus

SCENIHRi arvamuse kohaselt, pidades silmas nanoosakeste ja nanoosakeste ühendite 
konkreetseid omadusi, ei tarvitse hinnangud, mida toodete toksilisuse määramiseks tavaliselt 
teostatakse, olla piisavad nanoosakeste kogu võimaliku kahjuliku mõju tuvastamiseks. 
Seepärast pole õige kokkupuute hinnangu eeltingimusena usaldada ainult standardseid 
katseid kahju määramiseks. Kokkupuute hinnang tuleks teostada kõigi tehislike nanoosakeste 
puhul, sõltumata sellest, kas standardsete toksilisuse määramise katsete tulemustest.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 161
ARTIKKEL 15

1. Toimeained ja teised koostisained, mida 
toodetakse või imporditakse kasutamiseks 
üksnes taimekaitsevahendite koostises, ja 
mis on esitatud kas direktiivi 91/414/EMÜ1 
I lisas või määruses (EMÜ) nr 3600/92, 
määruses (EÜ) nr 703/2001, määruses (EÜ) 
nr 1490/20024 või otsuses 2003/565/EÜ, 
ning ained, mille kohta on vastavalt 
direktiivi 91/414/EMÜ artiklile 6 vastu 
võetud komisjoni otsus toimiku 
terviklikkuse kohta, loetakse registreerituiks 
ning nende registreerimine lõpetatuks, kui 
aineid toodetakse või imporditakse 
kasutamiseks taimekaitsevahendina ja seega 
käesoleva jaotise 1. ja 5. peatüki nõudeid 
järgivaiks.

1. Toimeained, selles ulatuses, kui neid
toodetakse või imporditakse kasutamiseks 
taimekaitsevahendite koostises, ja mis on 
esitatud kas direktiivi 91/414/EMÜ I lisas 
või määruses (EMÜ) nr 3600/92, määruses 
(EÜ) nr 703/2001, määruses (EÜ) nr 
1490/2002 või otsuses 2003/565/EÜ, ja 
teised koostisained, selles ulatuses, kui neid 
toodetakse või imporditakse kasutamiseks 
taimekaitsevahendid direktiiviga 
91/414/EMÜ lubatud 
taimekaitsevahendites, loetakse 
registreerituiks ning nende registreerimine 
lõpetatuks, kui aineid toodetakse või 
imporditakse kasutamiseks 
taimekaitsevahendina ja seega käesoleva 
jaotise 1. ja 5. peatüki nõudeid järgivaiks.
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2. Toimeained, mida toodetakse või 
imporditakse kasutamiseks üksnes 
biotsiidide koostises ja mis on esitatud kas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
veebruari 1998. aasta direktiivi 98/8/EÜ, mis 
käsitleb biotsiidide turuleviimist,1 I, IA või 
IB lisas või komisjoni 4. novembri 2003. 
aasta määruses (EÜ) nr 2032/2003 direktiivi 
98/8/EÜ artikli 16 lõikes 2 osutatud 
kümneaastase tööprogrammi teise etapi 
kohta2 kuni direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 
lõike 2 teises lõigus viidatud otsuse 
kuupäevani, loetakse registreerituiks ning 
nende registreerimine lõpetatuks tootmise 
või impordi eesmärgil aine kasutamiseks 
biotsiidi koostises ja seega käesoleva jaotise 
1. ja 5. peatüki nõudeid järgivaiks.

2. Toimeained, selles ulatuses, kui neid
toodetakse või imporditakse kasutamiseks 
biotsiidide koostises ja mis on esitatud kas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
veebruari 1998. aasta direktiivi 98/8/EÜ, mis 
käsitleb biotsiidide turuleviimist,1 I, IA või 
IB lisas või komisjoni 4. novembri 2003. 
aasta määruses (EÜ) nr 2032/2003 direktiivi 
98/8/EÜ artikli 16 lõikes 2 osutatud 
kümneaastase tööprogrammi teise etapi 
kohta2 kuni direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 
lõike 2 teises lõigus viidatud otsuse 
kuupäevani, loetakse registreerituiks ning 
nende registreerimine lõpetatuks tootmise 
või impordi eesmärgil aine kasutamiseks 
biotsiidi koostises ja seega käesoleva jaotise 
1. ja 5. peatüki nõudeid järgivaiks.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek annab vajaliku selgituse nõukogu ühise seisukoha kohta. Aineid tuleks 
lugeda registreerituks, kuivõrd tegemist on taimekaitsevahendite või biotsiididega. Muud 
kasutused tuleb registreerida. (vt esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanek 466, 
mis jätab välja ained registreerimispeatüki reguleerimisalast välja selles ulatuses, kui neid 
kasutatakse muuhulgas taimekaitsevahendites ja biotsiidides).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 162
ARTIKLI 17 LÕIKE 3 ESIMENE LÕIK

3. Lõiget 2 kohaldatakse ainult kohapeal 
kasutatavate isoleeritud vaheainete suhtes, 
kui tootja kinnitab, et ainet toodetakse ja 
kasutatakse ainult rangelt ohjatud 
tingimustes ning et aine on tehniliste 
vahenditega rangelt eraldatud kogu tema 
kasutustsükli jooksul. Kasutatakse selliseid 
ohjemeetmeid, millega vähendatakse aine 
emissiooni ja igasuguseid sellest tulenevaid 
kokkupuuteid.

3. Lõiget 2 kohaldatakse ainult kohapeal 
kasutatavate isoleeritud vaheainete suhtes, 
kui tootja kinnitab, et ainet toodetakse ja 
kasutatakse ainult rangelt ohjatud 
tingimustes ning et aine on tehniliste 
vahenditega rangelt eraldatud kogu tema 
kasutustsükli jooksul või et on rakendatud 
asjakohaseid riskijuhtimise meetmeid, mis 
on kindlaks määratud lähtuvalt tervise ja 
keskkonna riskide hinnangust. Kasutatakse 
selliseid ohjemeetmeid, millega 
vähendatakse aine emissiooni ja igasuguseid 
sellest tulenevaid kokkupuuteid.
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Or. fr

Selgitus

Võrdselt võimalik on tootmise või kasutusega seonduvaid riske juhtida rangete piirangutega 
või rakendades kohaseid meetmeid tuvastatud riskide juhtimiseks lähtuvalt tervise- ja 
keskkonnariskide hinnangust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Sornosa Martínez

Muudatusettepanek 163
ARTIKLI 19 LÕIKE 2 PUNKT C

c) ta ei nõustu juhtregistreerijaga esitatava 
teabe valiku osas.

c) ta ei nõustu juhtregistreerijaga esitatava 
teabe valiku osas.

Agentuur hindab seda seletust ja otsustab, 
kas lükata see tagasi või võtta vastu. Kui 
seletus loetakse mittevastuvõetavaks siis 
kohustatakse ettevõtet esitama andmed 
ühiselt.

Or. es

Selgitus

Praegu sõnastatud kujul on kriteeriumid, mis tootjad ja importijad võivad eraldi teabe kohta 
esitada, väga ebamäärased ning neid on raske põhjendada või hinnata. Kuigi järgnevates 
artiklites pannakse agentuurile vastutus seda tüüpi põhjenduste hindamise eest, ei ole 
näidatud, milline tegevus järgneb, kui põhjendus loetakse ebapiisavaks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Amalia Sartori

Muudatusettepanek 164
ARTIKLI 22 LÕIKE 1 PUNKT C

c) muutustest tema poolt toodetud või 
imporditud aastastes või üldkogustes, kui 
selle tulemusena kuulub aine teise koguste 
vahemikku, sealhulgas tootmise või impordi 
lõpetamisest;

c) muutustest tema poolt toodetud või 
imporditud kogustes, mis arvutatakse 
viimase kolme aasta keskmiste 
tootmismahtude järgi, kui selle tulemusena 
kuulub aine teise koguste vahemikku, 
sealhulgas tootmise või impordi 
lõpetamisest;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt + Holger Krahmer

Muudatusettepanek 165
ARTIKKEL 23

1. Kuni …* ei kohaldata artiklit 5, artiklit 6, 
artikli 7 lõiget 1 ja artiklit 21 järgmiste 
ainete suhtes:

1. Kuni …* ei kohaldata artiklit 5, artiklit 6 
ja artiklit 21 järgmiste ainete suhtes:

a) faasiained, mis on klassifitseeritud 1. või 
2. kategooria kantserogeenseteks, 
mutageenseteks või reproduktiivtoksilisteks 
aineteks vastavalt direktiivile 67/548/EMÜ, 
ning mida on ühenduses toodetud või 
ühendusse imporditud vähemalt üks tonn 
aastas tootja või importija kohta vähemalt 
üks kord pärast …**;

a) faasiained, mis on klassifitseeritud 1. või 
2. kategooria kantserogeenseteks, 
mutageenseteks või reproduktiivtoksilisteks 
aineteks vastavalt direktiivile 67/548/EMÜ, 
ning mida on ühenduses toodetud või 
ühendusse imporditud vähemalt üks tonn 
aastas tootja või importija kohta vähemalt 
üks kord pärast …**;

b) faasiained, mis on klassifitseeritud kui 
ained, mis on väga mürgised 
veeorganismidele ning mis võivad avaldada 
pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet 
(R50/53) vastavalt direktiivile 67/548/EMÜ, 
ning mida on ühenduses toodetud või 
ühendusse imporditud ligi 100 tonni või 
rohkem aastas tootja või importija kohta 
vähemalt üks kord pärast …**;

b) faasiained, mis on klassifitseeritud kui 
ained, mis on väga mürgised 
veeorganismidele ning mis võivad avaldada 
pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet 
(R50/53) vastavalt direktiivile 67/548/EMÜ 
ning mida on ühenduses toodetud või 
ühendusse imporditud ligi 100 tonni või 
rohkem aastas tootja või importija kohta 
vähemalt üks kord pärast …**;

c) faasiained, mida on ühenduses toodetud 
või ühendusse imporditud vähemalt 1000 
tonni aastas tootja või importija kohta 
vähemalt üks kord pärast …*.

c) faasiained, mida on ühenduses toodetud 
või ühendusse imporditud vähemalt 1000 
tonni aastas tootja või importija kohta 
vähemalt üks kord pärast …*.

2. Artiklit 5, artiklit 6, artikli 7 lõiget 1 ja 
artiklit 21 ei kohaldata …** faasiainete 
suhtes, mida on ühenduses toodetud või 
ühendusse imporditud vähemalt 100 tonni 
aastas tootja või importija kohta vähemalt 
üks kord pärast …*.

2. Artiklit 5, artiklit 6 ja artiklit 21 ei 
kohaldata …** faasiainete suhtes, mida on 
ühenduses toodetud või ühendusse 
imporditud vähemalt 100 tonni aastas tootja 
või importija kohta vähemalt üks kord pärast 
…*.

3. Kuni …*** ei kohaldata artiklit 5, artiklit 
6, artikli 7 lõiget 1 ja artiklit 21 faasiainete 
suhtes, mida on ühenduses toodetud või 
ühendusse imporditud aastas vähemalt üks 
tonn tootja või importija kohta vähemalt üks 
kord pärast …*.

3. Kuni …*** ei kohaldata artiklit 5, artiklit 
6 ja artiklit 21 faasiainete suhtes, mida on 
ühenduses toodetud või ühendusse 
imporditud aastas vähemalt üks tonn tootja 
või importija kohta vähemalt üks kord pärast 
…*.

* 3 aasta jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest
** Käesoleva määruse jõustumise kuupäeva.

* kolme aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest
** käesoleva määruse jõustumise kuupäeva.
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Or. en

Selgitus

Ennistab komisjoni esialgse ettepaneku järgimise kuupäevad. Seotud sama esitaja 
muudatusettepanekuga artiklile 7. (Roth-Behrendt)

Artikli 23 muudatusettepaneku eesmärk on kooskõla artikli 7 rakendamise tähtajaga ja see 
pole vastuolus REACHi faasiainete osas järk-järgulise jõustumise põhimõttega. (Krahmer)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 166
ARTIKLI 23 LÕIKE 1 SISSEJUHATAV OSA

1. Kuni …* ei kohaldata artiklit 5, artiklit 6, 
artikli 7 lõiget 1 ja artiklit 21 järgmiste 
ainete suhtes: 

1. Kuni …* ei kohaldata artiklit 5, artiklit 6, 
artikli 7 lõiget 1, artiklit 14, artiklit 17, 
artiklit 18 ja artiklit 21 järgmiste ainete 
suhtes:

Or. en

Selgitus

Lisatakse üleminekuperioodid vahendajate registreerimiseks ja kemikaaliohutuse hinnangu 
teostamiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt 
+ Urszula Krupa + Evangelia Tzampazi + Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan 

Jørgensen, Åsa Westlund

Muudatusettepanek 167
ARTIKLI 23 LÕIGE 2

2. Artiklit 5, artiklit 6, artikli 7 lõiget 1 ja 
artiklit 21 ei kohaldata …* faasiainete 
suhtes, mida on ühenduses toodetud või 
ühendusse imporditud vähemalt 100 tonni 
aastas tootja või importija kohta vähemalt 
üks kord pärast …*.

2. Artiklit 5, artiklit 6, artikli 7 lõiget 1 ja 
artiklit 21 ei kohaldata …* faasiainete 
suhtes, mis on kooskõlas direktiiviga 
67/548/EMÜ liigitatud veeorganismidele 
väga mürgiseks, mis võivad veekeskkonnas 
põhjustada pikaajalist kahjulikku mõju 
(R50/53) ja mis on ühenduses toodetud või 
imporditud kogustes, mis ulatuvad ühe 
tonnini või enam aastas tootja või importija 
kohta; või faasiainete suhtes, mida on 
ühenduses toodetud või ühendusse 
imporditud vähemalt 100 tonni aastas tootja 
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või importija kohta vähemalt üks kord pärast 
käesoleva määruse jõustumist.

Or. en

(Muudatusettepanek 374 – esimene lugemine)

Selgitus

Lisandunud riskipõhine tähtsuse järjekorra hindamine: alla 100tonnised ainete kogused, mis 
on veeorganismidele mürgised ja võivad põhjustada pikaajalist kahjulikku mõju tuleks lisada 
registreerimise teises etapis. Vastasel korral kuluks kuni 11 aastat enne, kui need kahjulikud 
ained oleksid registreeritud. (Schlyter ja teised)

Muudatusettepanek suurendab registreerimisprotsessis riskipõhist tähtsuse järjekorra 
hindamist ja suurendab kooskõla kehtivate õigusaktidega. Muudatusettepanek 374 esitatakse 
uuesti. (Krupa + Tzampazi + Hegyi ja teised)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 168
ARTIKLI 25 LÕIGE -1 (uus)

-1. Registreerimiseks kasutavad tootjad või 
importijad ühiselt artikli 10 lõike 1 
punktides vi ja vii nimetatud teavet ja 
muudavad selle kättesaadavaks, et vältida 
uuringute dubleerimist. 
Olukorras (v.a juhul, kui loomkatsed on 
vajalikud), kus:
a) teabe jagamise kulud oleksid 
ebaproportsionaalsed;
b) andmed pole konkreetse aine korral 
asjakohased või
c) teave on ärisaladus ja registreerija arvab 
õigustatult, et võib kaotada käivet seoses 
asjaomase teabe jagamise nõuetega,
esitab registreerija agentuurile põhjenduse 
teabe osaliselt või täielikult jagamata 
jätmiseks.
Kui teine potentsiaalne registreerija esitab 
sellekohase taotluse ja maksab vastava 
tasu, siis kaalub agentuur, kas põhjendus 
on õigustatud. VKEd maksavad ainult 
vähendatud tasu. Kui agentuur leiab, et 
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põhjendus ei ole õigustatud, siis ei lubata 
algsele registreerijale teabe jagamise 
kohustusest erandit ja ta tasub agentuurile 
asja läbivaatamisega seotud kulud. Sellistel 
juhtudel tasu tagastatakse.
VII ja VIII lisa punktis 5 nimetatud 
füsiokeemilise teabe jagamata jätmise 
kohta ei nõuta põhjendust.

Or. en

Selgitus

Vastab esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekule 379.

Loob kooskõla ühise seisukoha artikli 11, lõikega 3. Muudatusettepaneku eesmärk on muuta 
andmete jagamise kulude kandmise praktiline külg lihtsamaks; andmete jagamine on endiselt 
kohustuslik, v.a juhul, kui koormus jaotub poolte vahel ebaproportsionaalselt.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 169
ARTIKLI 25 LÕIGE 3

3. Teised tootjad või importijad võivad 
registreerimisel kasutada kõiki uuringute 
kokkuvõtteid või uuringute aruannete 
kokkuvõtteid, mis on käesolevale määrusele 
vastava registreerimise käigus esitatud 
vähemalt kümme aastat varem.

3. Agentuur võib kõigile registreerijatele 
või potentsiaalsetele registreerijatele vabalt 
kättesaadavaks teha kõik, nii loomkatsete 
kui ka mitteloomkatsetega seotud uuringute 
kokkuvõtteid või uuringute aruannete 
kokkuvõtted, mis on käesolevale määrusele 
vastava registreerimise käigus esitatud 
vähemalt viisteist aastat varem

Or. en

Selgitus

Vastab esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekule 383.

Viib REACH-määruse kooskõlla muude ELi määrustega (näiteks biotsiidide määrus).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Amalia Sartori + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone

Muudatusettepanek 170
ARTIKKEL 25 A (uus)
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1. Puhta aine või valmistise koostisse 
kuuluva aine tootjad või importijad, kes ei 
kavatse esitada aine registreerimistaotlust, 
teavitavad oma kavatsusest agentuuri ja 
tootmisahela järgmise etapi kasutajaid.
2. Lõikes 1 nimetatud teatis edastatakse
a) 12 kuud enne artikli 23 lõikes 1 
kehtestatud tähtaega järk-järgult registrisse 
kantavate ainete puhul, mida toodetakse 
ühenduses või imporditakse ühendusse 
vähemalt 1000 tonni aastas;
b) 24 kuud enne artikli 23 lõikes 2 
kehtestatud tähtaega järk-järgult registrisse 
kantavate ainete puhul, mida toodetakse 
ühenduses või imporditakse ühendusse 
vähemalt 100 tonni või enam aastas;
c) 36 kuud enne artikli 23 lõikes 3 
kehtestatud tähtaega järk-järgult registrisse 
kantavate ainete suhtes, mida toodetakse 
ühenduses või imporditakse ühendusse 
vähemalt üks tonn aastas.
3. Kui tootja või importija ei teavitanud 
agentuuri või tootmisahela järgmise etapi 
kasutajaid oma kavatsusest ainet mitte 
registreerida, peab ta esitama aine 
registreerimistaotluse.

Or. en

Selgitus

Per tutelare gli utilizzatori a valle dai pericoli derivanti dagli usi non registrati di una 
sostanza. (em. 121 prima lettura). (Foglietta ja Poli Bortone)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 171
ARTIKLI 27 LÕIGE 1

1. Kui aine on eelnevalt registreeritud 
vähem kui kümme aastat tagasi, nagu on 
osutatud artikli 26 lõikes 3, siis 
potentsiaalne registreerija:
a) peab selgroogseid loomi hõlmava teabe 

1. Ainete puhul, mis on varem registrisse 
kantud vähem kui 15 aastat tagasi, küsib 
potentsiaalne registreerija varasema(te)lt 
registreerija(te)lt teavet, mida ta seoses 
artikli 10 punkti a alapunktidega vi ja vii 
registreerimiseks vajab.
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korral ja
b) võib selgroogseid loomi mittehõlmava 
teabe korral
taotleda eelmis(t)elt registreerija(te)lt artikli 
10 punkti a alapunktide vi ja vii kohast 
teavet, mida ta registreerimiseks vajab.

Or. en

Selgitus

Viib REACH-määruse kooskõlla muude ELi määrustega (näiteks biotsiidide määrus). 
Direktiivi 67/548/EÜ järgi on uuest ainest teataja omandiõigusel kalliste uuringute korral 
koguni piiramatu kaitse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek + Amalia Sartori

Muudatusettepanek 172
ARTIKLI 27 LÕIGE 5 A (uus)

5 a. Kui potentsiaalne registreerija ei 
maksa oma osa selgroogsetel loomadel 
tehtud katseid hõlmava uuringu või muu 
loomkaitseid ennetava uuringu kuludest, et 
saa ta oma ainet registreerida.

Or. en

Selgitus

Registreerijatel, kes ei maksa, ei peaks olema õigust registreerida. Kattub esimese lugemise 
muudatusettepanekuga 135. (Ek)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 173
ARTIKLI 27 LÕIGE 6

6. Ühe kuu jooksul pärast lõikes 5 osutatud 
teabe saamist annab agentuur potentsiaalsele 
registreerijale loa osutada 
registreerimistoimikus tema poolt taotletud 
teabele. Eeldusel, et ta teeb uuringute 
aruande potentsiaalsele registreerijale 
kättesaadavaks, on varasema(te)l 

6. Varasema(te)l registreerija(te)l on aega 
üks kuu alates lõikes 5 osutatud teabe 
saamisest, et teavitada potentsiaalset 
registreerijat ja agentuuri oma kantud 
kulutustest seoses asjaomaste uuringute 
teostamisega. Potentsiaalse registreerija 
taotluse korral otsustab agentuur teha talle 



PE 378.589v01-00 84/109 AM\629993ET.doc
Freelance-tõlge

ET

registreerija(te)l õigus nõuda 
potentsiaalselt registreerijalt tema poolt 
kantud kuludest võrdse osa tasumist; see 
nõue on täitmisele pööratav siseriiklikes 
kohtutes.

vastavalt olukorrale kättesaadavaks kas 
asjakohaste uuringute kokkuvõtted või 
üksikasjalikud uuringuülevaated või nende 
tulemused, kui agentuur on saanud tõendi 
selle kohta, et potentsiaalne registreerija on 
tasunud varasema(te)le registreerija(te)le 
osa viimas(t)e poolt näidatud kuludest, mis 
arvutatakse järgides kulude jagamise 
juhiseid, mille agentuur on vastu võtnud 
vastavalt artikli 76 lõike 3punktile f.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek kaitseb andmete omaniku omandiõigus. Vaidluse korral andmete omaniku 
ja andmete taotleja vahel peaks kulude jagamine toimuma vastavalt agentuuri juhistele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland + Lena Ek + Alessandro Foglietta, 
Adriana Poli Bortone

Muudatusettepanek 174
ARTIKLI 28 LÕIKE 1 PUNKTID D A JA D B (uus)

d a) kindlaksmääratud kasutuste lühike 
üldine kirjeldus; vähemalt esialgne teave 
kasutuse ja kokkupuute kategooriate kohta 
vastavalt VI lisa punktile 6;
d b) kasutuste loetelu, mida ta 
registreerimise kaudu kavatseb toetada.

Or. en

(Ennistatakse esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekud 139 ja 368)

Selgitus

A downstream user (DU) requires the following data of a substance he uses in his 
preparations:

- is the substance going to be registered,
- who will register the substance,
- when will it be registered
- which uses are identified

If the DU has no access to all of these data or only in a very late stage he may be confronted 
with a ’non-registration’ or a ’not identified use’ and therewith left with a too short time 
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frame to make his supplier reconsider the registration or identified use, or run the cycle of 
reformulation (without the non-registered substance) (Blokland)

This is necessary to enable downstream users access to adequate pre-registration data, thus 
enabling them to fulfil their obligations under REACH on time. Minor changes from first 
reading amendments 368 and 139. (Ek)

Lo sviluppo di un adeguato e coerente sistema di comunicazione basato sul rischio assicurerà 
ai consumatori le informazioni e i consigli necessari per consentire loro di utilizzare in modo 
sicuro ed efficace le sostanze chimiche e i preparati che le contengono. (Em. 368; 139). 
(Foglietta ja Poli Bortone)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 175
ARTIKLI 28 LÕIKE 1 PUNKT D A (uus)

d a) kindlaksmääratud kasutuste lühike 
üldine kirjeldus; vähemalt esialgne teave 
kasutuse ja kokkupuute kategooriate kohta 
vastavalt VI lisa punktile 6;

Or. en

Selgitus

Vastab esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekule 368.

REACHi kohaselt peab allkasutajal olema teave enda poolt valmististes kasutatavate ainete 
kohta, näiteks kes millise aine registreerib, millal ja millised mittekonfidentsiaalsed kasutused 
on kindlaks määratud. Kui allkasutajal puudub kõigile neile andmetele juurdepääs või saab 
ta juurdepääsu väga hilja, siis võib tema ette kerkida olukord seoses "registreerimata ainega" 
või "kindlaksmääramata kasutusega" ja seega ei tarvitse tal jääda piisavalt aega, et veenda 
tarnijat ainet registreerima või uut kasutust kindlaks määrama või kujundada tootmine ümber 
ning saada toodetele klientide heakskiit.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Avril Doyle

Muudatusettepanek 176
ARTIKLI 28 LÕIGE 3 A (uus)

3 a. Agentuur peab:
a) ühe kuu jooksul alates lõikes 2 
nimetatud tähtpäeva möödumisest 
avaldama Internetis loetelu vastavalt 
kõnealustele lõigetele eelregistreeritud 
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ainetetest. Loetelu sisaldab ainult ainete 
nimesid, sealhulgas nende EINECSi ja 
CASi registreerimisnumbreid, kui need on 
olemas;
b) kui aine on varem registreeritud vähem 
kui kümme aastat tagasi, teatab agentuur 
potentsiaalsele registreerijale viivitama 
varasema(te) registreerija(te) nime(d) ja 
aadressi(d) ning edastab sõltuvalt 
olukorrast, kas nende poolt varem esitatud 
uuringute asjakohased kokkuvõtted või 
üksikasjalikud uuringuülevaated.
Olemasolevaid uurimisandmeid tuleb 
potentsiaalse(te) registreerija(te)ga jagada.

Or. en

Selgitus

Ennistab esimese lugemise muudatusettepaneku 142.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek

Muudatusettepanek 177
ARTIKLI 28 LÕIGE 5

5. Hiljemalt… * avaldab agentuur oma 
veebilehel lõike 1 punktides a ja d osutatud 
ainete loetelu. Loetelu sisaldab ainult 
ainete nimetusi, sealhulgas nende 
EINECS-numbreid ja CAS-numbreid, kui 
need on kättesaadavad, ja muid 
tunnuskoode.

5. Agentuur haldab ainete registrit, mis 
sisaldab artikli 28 lõikes 1 nimetatud teavet.

5 a. Agentuur avaldab ainete registri oma 
veebisaidil ühe kuu jooksul pärast artikli 28 
lõikes 2 sätestatud perioodi lõppemist, 
märkides:
a) aine nime ja, kui see on asjakohane, siis 
ainerühma nimetuse, kaasa arvatud 
EINECSi ja CASi registreerimisnumbrid, 
kui need on olemas;
b) tootja või importija nime ja aadressi või, 
vajaduse korral, selle isiku nime ja 
aadressi, kes teda esindab vastavalt artiklile 
4, kooskõlas VI lisa punktiga 1;
c) kindlaksmääratud kasutuste üldise 
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kirjelduse; vähemalt esialgse teabe 
kasutuse ja kokkupuute kohta kooskõlas 
artikli 28 lõike 1 punktidega e ja f;
d) iga aine esimese registreerimistähtpäeva 
kooskõlas artikliga 23.

Or. en

Selgitus

Allkasutajatele tuleb võimaldada juurdepääs piisavatele eelregistreerimise andmetele, 
võimaldades neil seega täita oma REACHist tulenevaid kohustusi õigeaegselt. Esimese 
lugemise muudatusettepanek 371 natuke ümber sõnastatud, võttes arvesse selgitust, et registri 
peaks kättesaadavaks tegema nõukogu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 178
ARTIKLI 28 LÕIGE 5

5. Hiljemalt… * avaldab agentuur oma 
veebilehel lõike 1 punktides a ja d osutatud 
ainete loetelu. Loetelu sisaldab ainult 
ainete nimetusi, sealhulgas nende 
EINECS-numbreid ja CAS-numbreid, kui 
need on kättesaadavad, ja muid 
tunnuskoode.

5. Agentuur haldab ainete registrit, mis 
sisaldab artikli 28 lõikes 1 nimetatud teavet.

5a. Agentuur avaldab kõik eelregistreeritud 
ained ainete registris ühe kuu jooksul 
pärast artikli 28 lõikes 2 sätestatud perioodi 
lõppemist, märkides:
a) aine nime ja, kui see on asjakohane, siis 
ainerühma nimetuse, kaasa arvatud 
EINECSi ja CASi registreerimisnumbrid, 
kui need on olemas;
b) tootja või importija nime ja aadressi või, 
vajaduse korral, selle isiku nime ja 
aadressi, kes teda esindab vastavalt artiklile 
4, kooskõlas VI lisa punktiga 1;
c) kindlaksmääratud kasutuste üldise 
kirjelduse; vähemalt esialgse teabe 
kasutuse ja kokkupuute kohta kooskõlas 
artikli 28 lõike 1 punktidega e ja f;
d) iga aine esimese registreerimistähtpäeva 
kooskõlas artikliga 23.
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Or. en

Selgitus

Vastab esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekule 371.

REACH-määruse kohaselt peab allkasutajal olema ligipääs piisavatele eelregistreerimise 
andmetele, et allkasutaja saaks veenda oma tarnijat ainet registreerima või kasutust kindlaks 
määrama, kui tarnija pole ainet teatud kasutuse jaoks eelregistreerinud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Amalia Sartori + Chris Davies

Muudatusettepanek 179
ARTIKLI 28 LÕIGE 5

5. Hiljemalt… * avaldab agentuur oma 
veebilehel lõike 1 punktides a ja d osutatud 
ainete loetelu. Loetelu sisaldab ainult ainete 
nimetusi, sealhulgas nende EINECS-
numbreid ja CAS-numbreid, kui need on 
kättesaadavad, ja muid tunnuskoode.

5. Hiljemalt… * avaldab agentuur oma 
veebilehel lõike 1 punktides a ja d osutatud 
ainete loetelu. Loetelu sisaldab ainult ainete 
nimetusi, sealhulgas nende EINECSi ja CASi
numbreid, kui need on kättesaadavad, ja 
muid tunnuskoode.

Kui aine on varem registreeritud vähem kui 
kümme aastat tagasi, teatab agentuur 
potentsiaalsele registreerijale viivitama 
varasema(te) registreerija(te) nime(d) ja 
aadressi(d) ning edastab sõltuvalt 
olukorrast, kas nende poolt varem esitatud 
uuringute asjakohased kokkuvõtted või 
üksikasjalikud uuringuülevaated. 
Olemasolevaid uuringuandmeid tuleb 
potentsiaalse(te) registreerija(te)ga jagada. 

Or. en

Selgitus

Edukas esimese lugemise muudatusettepanek 142, tagamaks katseandmete piirangute 
kaotamise pärast kümne aasta möödumist. See annab äriühingutele piisavalt aega oma 
investeeringute tagasiteenimiseks ja annab VKEdele ellujäämiseks vajaliku juurdepääsu 
katseandmetele. (Davies)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt 
+ Frieda Brepoels, Anders Wijkman

Muudatusettepanek 180
ARTIKLI 28 LÕIGE 5
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5. Hiljemalt … * avaldab agentuur oma 
veebilehel lõike 1 punktides a ja d osutatud 
ainete loetelu. Loetelu sisaldab ainult ainete 
nimetusi, sealhulgas nende EINECS-
numbreid ja CAS-numbreid, kui need on 
kättesaadavad, ja muid tunnuskoode.

5. Hiljemalt … * avaldab agentuur oma 
veebilehel lõike 1 punktides a ja d osutatud 
ainete loetelu. Loetelu sisaldab ainete 
nimetusi, nende EINECSi ja CASi numbreid, 
kui need on kättesaadavad, ning teavet, mis 
on kättesaadavaks tehtud vastavalt artikli 
28 lõike 1 punktile a ja lõike 4 punktile a, 
ja kus see on kohaldatav, ainete rühma 
nimetust.

Or. en

(Muudatusettepaneku 371 asjakohane osa – esimene lugemine)

Selgitus

Linked to amendments 14 and 16 of the rapporteur of Article 28(1a) and (4a). Existing data 
from animal tests and other information that could prevent animal experimentation should be 
published as early as possible in order to prevent duplicate animal testing and save costs for 
industry, particularly SMEs. (Lucas ja others)

Linked to Amendments of Article 28(1a) and (4a). Conform EP Amendment 371, the chemical 
group to which a substance belongs as well as existing data from animal tests and other 
information that could prevent animal experimentation should be published as early as 
possible in order to prevent duplicate animal testing and save costs for industry, particularly 
SMEs. This would also allow for ‘cross-SIEF’ data sharing. (Brepoels ja Wijkman)

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

Muudatusettepanek 181
ARTIKLI 28 LÕIGE 5 A (uus)

5 a. Agentuur avaldab samuti hiljemalt ...* 
oma veebisaidil loetelu järk-järgult 
registrisse kantavatest ainetest , mis on 
juba registreeritud ilma eelregistreerimata. 
Kõnealune loetelu sisaldab ainete nimesid, 
EINECSi ja CASi numbreid, kui need on 
olemas, ja muid tunnuskoode ja, kus see on 
kohaldatav, ainete rühma nimetust.

* 19 kuud pärast käesoleva määruse 
jõustumist
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Or. en

Selgitus

Successful First Reading amendment linked to the amendment of Article 28(5) intended to 
ensure data sharing and, where applicable, read-across from the grouping of substances in 
order to prevent duplicate animal testing and save costs for industry, particularly SMEs. 
(Davies)

Linked to the amendment by the same authors to Article 28(5). A list of phase-in substances 
that have been registered without pre-registration, and the chemical group to which such 
substances belong should also be published as early as possible to ensure data sharing and, 
where applicable, read-across from the grouping of substances in order to prevent duplicate 
animal testing and save costs for industry, particularly SMEs. (Lucas ja others)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 182
ARTIKKEL 28 A (uus)

Ainete register
1. Agentuur haldab ainete registrit, mis 
sisaldab artiklis 28 kindlaks määratud 
teavet.
2. Agentuur avaldab kõik eelregistreeritud 
ained ainete registris ühe kuu jooksul 
pärast artikli 28 lõikes 2 sätestatud perioodi 
lõppemist, märkides:
a) aine nime ja, kui see on asjakohane, siis 
ainerühma nimetuse, kaasa arvatud 
EINECSi ja CASi registreerimisnumbrid, 
kui need on olemas;
b) vajaduse korral tootja või importija või 
kolmanda poole esindaja nime ja aadressi, 
tingimusel, et on antud nõusolek vastavalt 
artikli 28 lõike 1 punktile b a;
c) kindlaksmääratud kasutuste lühikest 
üldist kirjeldust kooskõlas artikli 28 lõike 1 
punktiga c a;
d) iga aine esimese registreerimistähtpäeva 
kooskõlas artikliga 23.
3. Agentuur avaldab selliste ainete nime ja, 
kus see on kohaldatav, rühma, sh EINECSi 
ja CASi registreerimisnumbrid, kui need on 
olemas, mille kohta on taotletud teatise 
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hilisemat edastamist, kohe pärast taotluse 
saamist.
4. Ühe kuu jooksul alates hilise teatamise 
perioodi lõpust vastavalt artikli 28 lõikele 2 
uuendab agentuur ainete registrit, lisades 
sinna kõnealused ained, mille kohta on 
saadud hilised eelregistreerimise teated.
5. Agentuur avaldab koos ainete registri 
avaldamisega, vastavalt lõigetele 1 ja 4, 
palve kõigile, kelle omanduses on 
selgroogsete loomadega tehtud uuringute 
katseandmed, mis pole avalikult 
kättesaadavad, esitada teatised selliste 
uuringute kättesaadavuse kohta.
6. Igaüks, kelle omanduses on selliste 
uuringute andmed, võib nende 
kättesaadavuse kohta saata agentuurile 
teatise kuue kuu jooksul alates ainete 
registri avaldamisest vastavalt lõikele 4 ja 
agentuur lisab selle teabe andmebaasi 
kooskõlas artikli 28 lõikega 5. Selliste 
uuringute andmeid kasutatakse vastavalt 
artiklile 30.

Or. en

(Osaliselt ennistatakse esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanek 371)

Selgitus

Allkasutaja vajab oma valmististes kasutatavate ainete kohta järgmisi andmeid:

• kas aine registreeritakse,
• kes aine registreerib,
• millal aine registreeritakse,
• millised on kindlaksmääratud kasutused.

Kui allkasutajal puudub juurdepääs kogu sellele teabele või ta saab andmed väga hilja, siis 
võib tema ette kerkida olukord seoses "registreerimata ainega" või "kindlaksmääramata 
kasutusega" ja seega ei tarvitse tal jääda piisavalt aega, et veenda tarnijat ainet 
registreerima või kasutust kindlaks määrama või kujundada tootmine ümber (nii, et 
registreerimata ainet ei kasutata).
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Frédérique Ries + Ria Oomen-Ruijten + 
Richard Seeber

Muudatusettepanek 183
ARTIKLI 29 LÕIGE 1

1. Kõik tootjad ja importijad, kes on 
vastavalt artiklile 26 esitanud agentuurile 
teavet sama faasiaine kohta, võtavad osa 
foorumist ainet käsitleva teabe 
vahetamiseks.

1. Kõik tootjad, importijad ja allkasutajad,
kes on vastavalt artiklile 26 esitanud 
agentuurile teavet sama faasiaine kohta, 
võtavad osa foorumist ainet käsitleva teabe 
vahetamiseks.

Or. en

Selgitus

Successful First Reading amendment. (Davies)

Downstream Users who have shared data should also overtly be recognised as having access 
to SIEF. This right is actually implicitly recognised in Art 28 paragraph 6, which states that 
manufacturers, importers and downstream users may submit information on substances “with 
the intention of being part of the substance information exchange forum…” It is further 
implicitly recognised in Art 30 paragraph 2 where “the Agency shall specify which registrant 
or downstream user shall perform the test” when SIEF participants cannot agree on which 
participant will conduct a test. (Oomen-Ruijten)

Für nachgeschaltete Anwender, die gemäß Art. 28 Nummer 6 des gemeinsamen Standpunktes 
notwendige Daten zur Registrierung beisteuern, muss in gleicher Weise auch eine Beteiligung 
an SIEFs möglich sein. Auch im Artikel 30 Nummer 2 sind nachgeschaltete Anwender im 
Rahmen der Registrierung spezifisch angesprochen. Dieser Änderungsantrag dient daher nur 
einer notwendigen Konsistenz des Verordnungstextes und zur Korrektur eines Fehlers, der 
offenbar bei den umfangreichen Änderungen bei der Erstellung des gemeinsamen 
Standpunktes aufgetreten ist. (Seeber)

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

Muudatusettepanek 184
ARTIKLI 29 LÕIGE 1

1. Kõik tootjad ja importijad, kes on 
vastavalt artiklile 28 esitanud agentuurile 
teavet sama faasiaine kohta, võtavad osa 
foorumist ainet käsitleva teabe 
vahetamiseks.

1. Kõik tootjad ja importijad ja 
formulaatorid, kes on vastavalt artiklile 28 
esitanud agentuurile teavet sama faasiaine 
kohta, võtavad osa foorumist ainet käsitleva 
teabe vahetamiseks.
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Or. fr

Selgitus

"Keemikutel" peab samuti olema juurdepääs teabevahetusfoorumile, et nad saaksid jagada 
oma andmeid ohtude ja kokkupuute kohta.

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

Muudatusettepanek 185
ARTIKLI 30 LÕIKE 1 ESIMENE LÕIK

1. Enne katsete läbiviimist, mis on vajalik 
teabele esitatavate nõuete täitmiseks 
registreerimisel, esitab ainet käsitleval
teabevahetusfoorumil osaleja järelepärimise 
oma teabevahetusfoorumi raames selle 
kohta, kas asjakohane uuring on olemas. Kui 
ainet käsitleva teabevahetusfoorumi raames 
on kättesaadavad asjakohase, selgroogseid 
loomi hõlmava uuringu andmed, esitab 
foorumil osaleja taotluse uuringuandmete 
saamiseks hiljemalt …**Kui ainet käsitleva 
teabevahetusfoorumi raames on 
kättesaadavad asjakohase, selgroogseid 
loomi mittehõlmava uuringu andmed, võib 
foorumil osaleja esitada taotluse 
uuringuandmete saamiseks hiljemalt … **.

1. Enne katsete läbiviimist, mis on vajalik 
teabele esitatavate nõuete täitmiseks 
registreerimisel, esitab ainet käsitleval 
teabevahetusfoorumil osaleja järelepärimise 
oma teabevahetusfoorumi raames selle 
kohta, kas asjakohane uuring on olemas, ja
tutvub agentuuri kooskõlas artikli 28 
lõigetega 5 ja 5 a avaldatud loeteludega. 
Kui on kättesaadavad asjakohase, 
selgroogseid loomi hõlmava uuringu 
andmed, esitab foorumil osaleja taotluse 
uuringuandmete saamiseks hiljemalt …** 
Kui ainet käsitleva teabevahetusfoorumi 
raames on kättesaadavad asjakohase, 
selgroogseid loomi mittehõlmava uuringu 
andmed, võib foorumil osaleja esitada 
taotluse uuringuandmete saamiseks hiljemalt 
… ** .

Or. en

(Komisjoni tekst ennistatakse muudetud kujul)

Selgitus

Seotud artikli 28 lõike 5 ja lõike 5 a muudatusettepanekuga. Selleks et vältida loomkatsete 
dubleerimist ja hoida kokku tööstusharu kulusid, eriti VKEde kulusid, tuleks nõuda, et 
teabevahetusfoorumid tutvuksid ka agentuuri poolt avaldatud loeteludega, tagamaks andmete 
jagamist ja, kus see on asjakohane, struktuurilt lähedaste ainete andmetega tutvumist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek + Amalia Sartori

Muudatusettepanek 186
ARTIKLI 30 LÕIKE 1 ESIMENE LÕIK

1. Enne katsete läbiviimist, mis on vajalik 1. Enne katsete läbiviimist, mis on vajalik 
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teabele esitatavate nõuete täitmiseks 
registreerimisel, esitab ainet käsitleval 
teabevahetusfoorumil osaleja järelepärimise 
oma teabevahetusfoorumi raames selle 
kohta, kas asjakohane uuring on olemas. Kui 
ainet käsitleva teabevahetusfoorumi raames 
on kättesaadavad asjakohase, selgroogseid 
loomi hõlmava uuringu andmed, esitab 
foorumil osaleja taotluse uuringuandmete 
saamiseks hiljemalt …**. Kui ainet 
käsitleva teabevahetusfoorumi raames on 
kättesaadavad asjakohase, selgroogseid
loomi mittehõlmava uuringu andmed, võib 
foorumil osaleja esitada taotluse 
uuringuandmete saamiseks hiljemalt …**.

teabele esitatavate nõuete täitmiseks 
registreerimisel, esitab ainet käsitleval 
teabevahetusfoorumil osaleja järelepärimise 
oma teabevahetusfoorumi raames selle 
kohta, kas asjakohane uuring on olemas. Kui 
ainet käsitleva teabevahetusfoorumi raames 
on kättesaadavad asjakohase uuringu 
andmed, esitab foorumil osaleja taotluse 
uuringuandmete saamiseks hiljemalt …**

Or. en

Selgitus

Kõigi katsete (selgroogsetega või mitteselgroogsetega) andmeid tuleks jagada.

Kattub esimese lugemise muudatusettepanekuga 149.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 187
ARTIKLI 30 LÕIGE 1

1. Enne katsete läbiviimist, mis on vajalik 
teabele esitatavate nõuete täitmiseks
registreerimisel, esitab ainet käsitleval 
teabevahetusfoorumil osaleja järelepärimise 
oma teabevahetusfoorumi raames selle 
kohta, kas asjakohane uuring on olemas. Kui 
ainet käsitleva teabevahetusfoorumi raames 
on kättesaadavad asjakohase, selgroogseid 
loomi hõlmava uuringu andmed, esitab 
foorumil osaleja taotluse uuringuandmete 
saamiseks hiljemalt …**. Kui ainet 
käsitleva teabevahetusfoorumi raames on 
kättesaadavad asjakohase, selgroogseid 
loomi mittehõlmava uuringu andmed, võib 
foorumil osaleja esitada taotluse 
uuringuandmete saamiseks hiljemalt …**.

1. Enne katsete läbiviimist, mis on vajalik 
teabele esitatavate nõuete täitmiseks 
registreerimisel, esitab ainet käsitleval 
teabevahetusfoorumil osaleja järelepärimise 
oma teabevahetusfoorumi raames selle 
kohta, kas asjakohane uuring on olemas. Kui 
ainet käsitleva teabevahetusfoorumi raames 
on kättesaadavad asjakohase, selgroogseid 
loomi hõlmava uuringu andmed, esitab 
foorumil osaleja taotluse uuringutulemuste 
saamiseks. Kui ainet käsitleva 
teabevahetusfoorumi raames on 
kättesaadavad asjakohase, selgroogseid 
loomi mittehõlmava uuringu andmed, võib 
foorumil osaleja esitada taotluse 
uuringuandmete saamiseks.

Taotluse esitamisele järgneva kahe nädala
jooksul esitab uuringuandmete omanik 
uuringuandmeid taotlenud osaleja(te)le 

Taotluse esitamisele järgneva ühe kuu
jooksul esitab uuringuandmete omanik 
uuringuandmeid taotlenud osaleja(te)le 
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tõendi uuringute maksumuse kohta. 
Osaleja(d) ja omanik teevad kõik selleks, et 
teabe jagamisega seotud kulud määratakse 
kindlaks õiglasel, läbipaistval ja 
diskrimineerimist vältival moel. Seda võib 
hõlbustada, järgides nimetatud põhimõtetele 
tuginevaid kulude jagamise mis tahes 
suuniseid, mis on agentuuri poolt vastu 
võetud kooskõlas artikli 73 lõike 2 punktiga 
f. Kui nad vastavale kokkuleppele ei jõua, 
jagatakse kulud nende vahel võrdselt. 
Omanik annab loa viidata seoses 
registreerimisega uuringute aruandele kahe 
nädala jooksul alates makse laekumisest. 
Registreerijad peavad jagama ainult neid 
kulusid, mis on seotud teabega, mida neil 
tuleb esitada registreerimisnõuete täitmiseks.

tõendi uuringute maksumuse kohta. 
Osaleja(d) ja omanik teevad kõik selleks, et 
teabe jagamisega seotud kulud määratakse 
kindlaks õiglasel, läbipaistval ja 
diskrimineerimist vältival moel. Seda võib 
hõlbustada, järgides nimetatud põhimõtetele 
tuginevaid kulude jagamise mis tahes 
suuniseid, mis on agentuuri poolt vastu 
võetud kooskõlas artikli 73 lõike 2 punktiga 
f. Kui nad vastavale kokkuleppele ei jõua, 
jagatakse kulud nende vahel võrdselt. 
Omanik annab loa viidata seoses 
registreerimisega uuringute aruandele kahe 
nädala jooksul alates makse laekumisest. 
Registreerijad peavad jagama ainult neid 
kulusid, mis on seotud teabega, mida neil 
tuleb esitada registreerimisnõuete täitmiseks.

Or. en

Selgitus

Äriühingutel või muudel asjaomastel isikutel pole otstarbekas 2 kuu jooksul pärast 
eelregistreeritud ainete ja asjakohaste uuringute loetelu avaldamist kõiki teisi 
teabevahetusfoorumi osalisi küsitleda. Järk-järgult registrisse kantavate ainete puhul tehakse 
otsused võimalike katsete kohta ainult siis, kui kohaldatavad tähtajad aine registreerimiseks 
on aegunud. Seetõttu pole tähtaja kehtestamine vajalik.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 188
ARTIKLI 30 LÕIKE 1 ESIMENE LÕIK

1. Enne katsete läbiviimist, mis on vajalik 
teabele esitatavate nõuete täitmiseks 
registreerimisel, esitab ainet käsitleval 
teabevahetusfoorumil osaleja järelepärimise 
oma teabevahetusfoorumi raames selle 
kohta, kas asjakohane uuring on olemas.
Kui ainet käsitleva teabevahetusfoorumi 
raames on kättesaadavad asjakohase, 
selgroogseid loomi hõlmava uuringu 
andmed, esitab foorumil osaleja taotluse 
uuringuandmete saamiseks hiljemalt …**
Kui ainet käsitleva teabevahetusfoorumi 
raames on kättesaadavad asjakohase, 
selgroogseid loomi mittehõlmava uuringu 

1. Enne katsete läbiviimist, mis on vajalik 
teabele esitatavate nõuete täitmiseks 
registreerimisel, esitab ainet käsitleval 
teabevahetusfoorumil osaleja järelepärimise 
oma teabevahetusfoorumi raames selle 
kohta, kas asjakohane uuring on olemas ja 
tutvub agentuuri kooskõlas artikli 28 
lõigetega 5 ja 5 a. avaldatud loeteludega. 
Kui on kättesaadavad asjakohase, 
selgroogseid loomi hõlmava uuringu 
andmed, esitab foorumil osaleja taotluse 
uuringuandmete saamiseks hiljemalt …** 
Kui ainet käsitleva teabevahetusfoorumi 
raames on kättesaadavad asjakohase, 



PE 378.589v01-00 96/109 AM\629993ET.doc
Freelance-tõlge

ET

andmed, võib foorumil osaleja esitada 
taotluse uuringuandmete saamiseks hiljemalt 
… ** .

selgroogseid loomi mittehõlmava uuringu 
andmed, võib foorumil osaleja esitada 
taotluse uuringuandmete saamiseks hiljemalt 
… ** . 

Or. en

Selgitus

Vähendab loomkatsete dubleerimist. Seotud artikli 28 lõigete 5 ja 5 a muudatusettepanekuga.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Amalia Sartori + Lena Ek

Muudatusettepanek 189
ARTIKLI 30 LÕIGE 1 A (uus)

1 a. Selgroogsete loomadega tehtud katsete 
tulemuste või teiste loomkatseid ennetavate 
andmete kasutuseks andmata jätmine võib 
registreerija kõnealuse aine 
registreerimisõigusest ilma jätta.

Or. en

Selgitus

See nõue tugevdab kohustusliku andmete jagamise põhimõtet. Kattub esimese lugemise 
muudatusettepanekuga 151. (Ek)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Amalia Sartori + Lena Ek

Muudatusettepanek 190
ARTIKLI 30 LÕIGE 1 B (uus)

1 b. Kui teine osaleja (teised osalejad) ei 
maksa oma osa kuludest, ei saa nad oma 
ainet registreerida.

Or. en

Selgitus

Registreerijad, kes ei maksa, ei peaks omama õigust registreerida. Kattub esimese lugemise 
muudatusettepanekuga 152. (Ek)
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Frieda Brepoels, Anders Wijkman + Chris Davies

Muudatusettepanek 191
ARTIKLI 30 LÕIGE 2

2. Kui katseid käsitlevad asjakohased 
uuringuandmed ei ole teabevahetusfoorumi 
raames kättesaadavad, viib üks 
teabevahetusfoorumi osaleja teiste nimel 
tegutsedes foorumi raames läbi ainult ühe 
uuringu iga teabele esitatava nõude kohta. 
Liikmed teevad kõik selleks, et jõuda 
agentuuri seatud tähtpäevaks kokkuleppele 
selle osas, kes teiste osalejate nimel katse 
läbi viib ja esitab agentuurile kokkuvõtte või 
uuringute aruande kokkuvõtte. Kui 
kokkuleppele ei jõuta, täpsustab agentuur, 
milline registreerija või allkasutaja katse läbi 
viib. Kõik teabevahetusfoorumil osalejad, 
kes nõuavad uuringu läbiviimist, osalevad 
uuringu väljatöötamise kulude katmises, 
kusjuures nende hüvitatav osa on vastavuses 
osalevate potentsiaalsete registreerijate 
arvuga. Nendel osalejatel, kes ise uuringut 
läbi ei vii, on õigus saada uuringute aruanne 
kahe nädala jooksul pärast uuringu läbi 
viinud osalejale makse tasumist.

2. Kui katseid käsitlevad asjakohased 
uuringuandmed ei ole kättesaadavad, viib 
üks teabevahetusfoorumi osaleja teiste nimel 
tegutsedes foorumi raames läbi ainult ühe 
uuringu iga teabele esitatava nõude kohta. 
Liikmed teevad kõik selleks, et jõuda 
agentuuri seatud tähtpäevaks kokkuleppele 
selle osas, kes teiste osalejate nimel katse 
läbi viib ja esitab agentuurile kokkuvõtte või 
uuringute aruande kokkuvõtte. Kui 
kokkuleppele ei jõuta, täpsustab agentuur, 
milline registreerija või allkasutaja katse läbi 
viib. Kõik teabevahetusfoorumil osalejad,
kes nõuavad uuringu läbiviimist, osalevad 
uuringu väljatöötamise kulude katmises, 
kusjuures nende hüvitatav osa on vastavuses 
osalevate potentsiaalsete registreerijate 
arvuga. Nendel osalejatel, kes ise uuringut 
läbi ei vii, on õigus saada uuringute aruanne 
kahe nädala jooksul pärast uuringu läbi 
viinud osalejale makse tasumist.

Or. en

Selgitus

Seotud artikli 30 lõike 1 muudatusettepanekuga. (Brepoels ja Wijkman)

Vähendab loomkatsete dubleerimist. Seotud artikli 30 lõike 1 muudatusettepanekuga. 
(Davies)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek

Muudatusettepanek 192
ARTIKLI 32 LÕIGE 4

4. Toote, mis sisaldab artikli 56 
kriteeriumitele vastavat ja kooskõlas artikli 
58 lõikega 1 kindlaks määratud ainet üle 0,1 
massiprotsendi, tootja või importija esitab 
toote saajale toote ohutuks kasutamiseks 
piisavalt teavet, sealhulgas vähemalt aine 

4. Toote, mis sisaldab artikli 56 
kriteeriumitele vastavat ja kooskõlas artikli 
58 lõikega 1 kindlaks määratud ainet toote 
homogeenses osas üle 0,1 massiprotsendi, 
tootja või importija esitab toote saajale toote 
ohutuks kasutamiseks piisavalt teavet, 
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nimetuse. See kohustus laieneb kõigile 
toodete saajatele tarneahelas.

sealhulgas vähemalt aine nimetuse. See 
kohustus laieneb kõigile toodete saajatele 
tarneahelas.

Or. en

Selgitus

Selgitatakse 0,1% piirmäära tõlgendust. Analoogne lõike 7 punkti 2 alapunkti b 
muudatusettepaneku XX vastava osaga.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, 
Péter Olajos

Muudatusettepanek 193
ARTIKKEL 33 A (uus)

1. XIII lisas loetletud aine või sellist ainet 
sisaldava valmistise või toote tootja või 
importija esitab tootmisahela järgmise etapi 
kasutajale – kui seda mõistlikult nõutakse –
andmed, mis on vajalikud aine mõju 
hindamiseks inimeste tervisele või 
keskkonnale seoses taotluses osutatud 
käitluse ja kasutustega.
2. Lõikes 1 sätestatud teabele esitatavaid 
nõudeid kohaldatakse mutatis mutandis 
tarneahelas ülalpool.
3. Allkasutajad, 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. Saajate hulgas ei tohi 
olla tarbijad.
Tarbijatel on õigus paluda tootjalt või 
importijalt teavet tema toodetud või 
imporditud tootes sisalduvate ainete kohta.
Tootjad või importijad võimaldavad 
kõikidel üksikutel tarbijatel viimaste 
nõudmisel ja 30 tööpäeva jooksul saada 
tasuta üksikasjalikku ohutus- ja 
kasutusteavet nende poolt toodetud või 
imporditud tootes sisalduvate ainete kohta.
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Or. en

Selgitus

Seda artiklit on vaja, tagamaks, et allkasutajad või tarbijad saavad vajaliku teabe ainete või 
selliseid aineid sisaldavate toodete kohta. Ainult siis, kui teave tehakse kättesaadavaks, saab 
hinnata aine mõju inimeste tervisele või keskkonnale seoses järelpärimises osutatud tegevuste 
ja kasutustega. Esimese lugemise muudatusettepanek 366.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, 
Péter Olajos

Muudatusettepanek 194
ARTIKKEL 33 A (uus)

1. Tarnijad, kes lisavad tootesse aine või 
valmistise, ja need, kes järgnevalt seda 
toodet käitlevad või edasi töötlevad, 
teatavad vastava pöördumise korral 
ükskõik millisele toote saajale järgneva 
teabe, ilma et see piiraks artikli 32 lõiget 4. 
Sama kohustus kehtib ka toodete 
importijate suhtes. 
i) ohutuskaart või kaardid vastavalt 
artiklile 31; ja/või
ii) kui ohutuskaarti pole sisse seatud, siis 
vähemalt artikli 32 lõikele 1 vastav 
asjakohane teave.
2. Toote iga tootja või importija peab 
vastava taotluse korral andma tarbijale 
teavet enda poolt toodetud või imporditud 
toodetes sisalduvate ainete kohta.
Tootjad või importijad võimaldavad kõigil 
üksikutel tarbijatel viimaste nõudmisel ja 
30 tööpäeva jooksul saada tasuta 
üksikasjalikku ohutus- ja kasutusteavet 
nende poolt toodetud või imporditud tootes 
sisalduvate ainete kohta.

Or. en

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepanekud 166 ja 366.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa + Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne 
Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa Westlund + Lena Ek

Muudatusettepanek 195
ARTIKKEL 33 A (uus)

1. Tarnijad, kes lisavad tootesse aine või 
valmistise, ja need, kes järgnevalt seda 
toodet käitlevad või edasi töötlevad, 
teatavad vastava pöördumise korral 
ükskõik millisele toote saajale järgneva 
teabe, ilma et see piiraks artikli 32 lõiget 4. 
Sama kohustus kehtib ka toodete 
importijate suhtes. 
i) ohutuskaart või kaardid vastavalt 
artiklile 31; ja/või
ii) kui ohutuskaarti pole sisse seatud, siis 
vähemalt artikli 32 lõikele 1 vastav 
asjakohane teave.
2. Toote iga tootja või importija peab 
vastava taotluse korral andma tarbijale 
teavet enda poolt toodetud või imporditud 
toodetes sisalduvate ainete kohta.
Tootjad või importijad võimaldavad kõigil 
üksikutel tarbijatel viimaste nõudmisel ja 
15 tööpäeva jooksul saada tasuta 
üksikasjalikku ohutus- ja kasutusteavet 
nende poolt toodetud või imporditud tootes 
sisalduvate ainete kohta.

Or. en

Selgitus

Tootjad, jaemüüjad ja tarbijad peaksid saama välja selgitada, kas konkreetsed ained 
sisalduvad tootes. Teavet antakse ainult järelepärimise korral, mis teeb protsessi lihtsaks ja 
hallatavaks.

Süsteemile ei kaasne lisakoormat, sest jaemüüjad ja tarbijad saavad õiguse küsida ainult 
teavet, mida REACHi raames juba kogutakse.

Muudatusettepanek on parandatud versioon juurdepääsu teavet/läbipaistvust käsitlevast 
kompromisslahendusest, mille suhtes enamik fraktsioone kokku leppis (Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanek 366).



AM\629993ET.doc 101/109 PE 378.589v01-00
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 196
ARTIKLI 36 LÕIGE 3

3. Registreeritud ainete puhul täidab tootja, 
importija või allkasutaja artiklis 14 
sätestatud kohustusi, kas enne kui ta tarnib 
järgmisel korral ainet või valmistise 
koostisainet käesoleva artikli lõikes 2 
osutatud taotluse esitanud allkasutajale, 
tingimusel, et taotlus esitati vähemalt üks 
kuu enne tarne toimumist või ühe kuu 
jooksul pärast taotluse esitamist, olenevalt 
sellest, kumb on hilisem.

3. Registreeritud ainete puhul täidab tootja, 
importija või allkasutaja artiklis 13 
sätestatud kohustusi kas enne, kui ta tarnib 
järgmisel korral ainet või valmistise 
koostisainet käesoleva artikli lõikes 2 
osutatud taotluse esitanud allkasutajale, 
tingimusel, et tegemist on ettenähtud 
kasutusega ja et taotlus esitati vähemalt üks 
kuu enne tarne toimumist või ühe kuu 
jooksul pärast taotluse esitamist, olenevalt 
sellest, kumb on hilisem.

Faasiainete puhul rahuldab tootja, importija 
või allkasutaja kõnealuse taotluse ning 
täidab artiklis 14 sätestatud kohustusi enne 
artiklis 23 nimetatud vastava tähtpäeva 
saabumist, tingimusel, et allkasutaja esitab
oma taotluse vähemalt 12 kuud enne 
kõnealust tähtpäeva.

Faasiainete puhul rahuldab tootja, importija 
või allkasutaja kõnealuse taotluse ning 
täidab artiklis 13 sätestatud kohustusi enne 
artiklis 21 nimetatud vastava tähtpäeva 
saabumist, tingimusel, et tegemist on 
ettenähtud kasutusega ja et allkasutaja 
esitab oma taotluse vähemalt 12 kuud enne 
kõnealust tähtpäeva.

Or. en

Selgitus

Tootja või tarnija peab artiklis 13 sätestatud kohustusi järgima ainult enda poolt ette nähtud 
kasutuste osas. Vastasel korral peaks ta arvesse võtma kõiki kasutusviise, millest allkasutaja 
on teatanud, sõltumata sellest, kas need on tema poolt ette nähtud või mitte.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt 
+ Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa Westlund + Lena Ek

Muudatusettepanek 197
ARTIKLI 36 LÕIKE 4 PUNKT C

c) allkasutaja kasutab ainet või valmistist 
kokku vähem kui üks tonn aastas;

välja jäetud

Or. en
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(Uus muudatusettepanek – artikli 62 lõike 2 punkt, seotud põhjendusega 54)

Selgitus

As a result of the 1 tonne threshold introduced by Council, downstream users would only have 
to prepare a chemical safety report (CSR) for uses >1 tonne, if not covered by the CSR of the 
manufacturer. No such use threshold is foreseen for the CSR by manufacturers. This new 
clause would create a perverse incentive for manufacturers to exclude uses below 1 tonne 
from their CSR, as it would not result in any obligations for downstream users. This creates a 
serious loophole with regard to safety information for small uses. (Schlyter ja others)

Establishing a 1 tpa threshold would create a serious loophole for many uses of chemicals. 
Deleting the threshold of 1 tpa ensures that the downstream users have the right to obtain the 
safety information from the manufacturers in order to handle the substance safely and 
improve their products. (Hegyi ja others + Ek)

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

Muudatusettepanek 198
ARTIKLI 36 LÕIGE 8 A (uus)

8 a. Ilma et see piiraks lõigete 1–8 ja IX 
jaotise kohaldamist, peaksid allkasutajad 
vältima kooskõlas artiklis 58 sätestatud 
menetlusega identifitseeritud ohtlike ainete 
kasutamist, seda nii eraldi, valmististe või 
avalikkusele suunatud toodete koosseisus, 
v.a juhul, kui saab tõestada, et:
a) aine kontsentratsioon on vähem kui 
0,1%;
b) kasutus ei põhjusta vastuvõetamatut 
ohtu inimeste tervisele või keskkonnale või
c) puuduvad kättesaadavad tehniliselt ja 
majanduslikult otstarbekad ja valideeritud 
alternatiivid, mis ettenähtud kasutuse 
korral kujutavad inimestele või 
keskkonnale väiksemat ohtu.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 199
ARTIKLI 36 LÕIGE 8 A (uus)
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Ilma et see piiraks lõigete 1–8 ja IX jaotise 
kohaldamist, peaksid allkasutajad püüdma 
vältida kooskõlas artiklis 58 sätestatud 
menetlusega identifitseeritud ohtlike ainete 
kasutamist, seda nii eraldi, valmististe või 
avalikkusele suunatud toodete koosseisus, 
v.a juhul, kui saab tõestada, et:
a) kooskõlas käesoleva määruse artikli 14 
lõikega 2 ja artikli 55 lõikega 6 on aine 
kontsentratsioon on vähem kui 0,1% või
b) nagu on näidatud ohutuskaardil, ei 
põhjusta aine kasutus vastuvõetamatut 
ohtu inimeste tervisele või keskkonnale või
c) puuduvad kättesaadavad tehniliselt ja 
majanduslikult otstarbekad, inimestele või 
keskkonnale väiksemat ohtu kujutavad 
alternatiivid või
d) asendusaine üle on kontroll vaid ühel 
tarnijal.

Or. en

Selgitus.

Muudatusettepanek on tehtud nõukoguga asendamise küsimuses kompromissi saavutamiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Avril Doyle + Amalia Sartori

Muudatusettepanek 200
ARTIKKEL 37 A (uus)

Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
poolt teabe kohustusliku esitamise kord

1. Kui allkasutaja on käesoleva määruse 
artikli 3 lõike 34 tähenduses väikene või 
keskmise suurusega ettevõte, siis 
kohaldatakse artiklis 37 ette nähtud 
teatamise korda, välja arvatud lõike 2 
punkti f ning lõikeid 3, 4 ja 5.
2. Agentuur määrab võimaluse korral 
olemasolevate katsete hulgast kindlaks 
täiendavad üksikasjalikumad katsed 
selgroogsete ja selgrootutega, mis 
agentuuri hinnangu kohaselt vajalikuks 
osutuvad.
3. Kui eelmises lõikes osutatud 
katseandmeid ei ole juba olemas, annab 
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agentuur sellele liikmesriigile, kus asub 
väikese või keskmise suurusega ettevõtte 
peakontor, korralduse katsed läbi viia. 
VKE-le teatatakse pärast katsete lõppu 
tulemustest, millest on kasu ohutuse 
hinnangutele.
4. Kui katsete tulemused on negatiivsed, 
teavitab agentuur esimesel võimalusel 
taotlejat (väikese või keskmise suurusega 
ettevõtjat) ja liikmesriiki, kus asub taotleja 
peakontor, et katsetatud aine kasutamine 
blokeerida. 
5. VKEst allkasutaja peab lõike 1 alusel 
esitatud teavet uuendama niipea, kui see 
teave muutub.
6. VKEst allkasutaja annab agentuurile 
teada agentuuri poolt artikli 108 kohaselt 
osutatud vormis, kui ta liigitab ainet teisiti 
kui tema tarnija.
7. Aruande esitamine vastavalt lõigetele 1–
6 ei ole nõutav niisuguse puhasaine või 
valmistise koostisesse kuuluva aine puhul, 
mida VKEst allkasutaja kasutab vähem kui 
ühe tonni aastas.

Or. en

Selgitus

See konkreetne menetlus VKEde jaoks võimaldab neil kaitsta nende kemikaalide konkreetsete 
kasutustega seonduvaid ärisaladusi; andes agentuurile erilise rolli, piirab muudatusettepanek 
mittevajalikke katseid. (Doyle)

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

Muudatusettepanek 201
ARTIKLI 39 LÕIGE 1

1. Agentuur vaatab läbi kõik 
registreerimisdokumentides või allkasutaja 
aruandes esitatud katsetamisettepanekud, 
mis tehakse seoses vajadusega anda aine 
kohta IX ja X lisas kirjeldatud teavet. 
Eelisjärjekorras tuleb läbi vaadata selliste 

1. Agentuur vaatab läbi kõik
registreerimisdokumentides või allkasutaja 
aruandes esitatud katsetamisettepanekud, 
mis tehakse seoses vajadusega anda aine 
kohta VII–X lisas kirjeldatud teavet, mis on 
seotud selgroogsete loomadega 
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ainete registreerimisdokumendid, mis on 
püsivad, bioakumuleeruvad või toksilised 
või väga püsivad või väga 
bioakumuleeruvad, sensibiliseerivad ja/või 
kantserogeensed, mutageensed või 
reproduktiivtoksilised või direktiivi 
1999/45/EÜ kohaselt ohtlikuks 
klassifitseeritud ning mille kogused ületavad 
100 tonni aastas ja mille kasutamine 
põhjustab laialdast ja hajutatud 
kokkupuudet.

katsetamisega. Eelisjärjekorras tuleb läbi 
vaadata selliste ainete 
registreerimisdokumendid, mis on püsivad, 
bioakumuleeruvad või toksilised või väga 
püsivad või väga bioakumuleeruvad, 
sensibiliseerivad ja/või kantserogeensed, 
mutageensed või reproduktiivtoksilised või 
direktiivi 1999/45/EÜ kohaselt ohtlikuks 
klassifitseeritud ning mille kogused ületavad 
100 tonni aastas ja mille kasutamine 
põhjustab laialdast ja hajutatud 
kokkupuudet.

Or. en

Selgitus

Mitteloomkatsete edendamine. Edukas esimese lugemise muudatusettepanek 175, eesmärgiga
tagada loomkatsete sooritamine vaid hädavajalikel juhtudel. (Davies)

Selleks et vältida loomkatseid ja hoida kokku tööstusharu kulusid, eriti VKEde kulusid ja kuna 
loomkatsete andmed tuleks esitada ainult siis kui see on vajalik aine ohutuse hindamiseks, 
peaks agentuur uurima kõiki VII ja VIII lisas nimetatud teabe edastamise jaoks tehtavaid 
katsete sooritamise ettepanekuid. Esimese lugemise muudatusettepanek 175. (Brepoels + 
Lucas ja teised)

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

Muudatusettepanek 202
ARTIKLI 39 LÕIKE 2 SISSEJUHATAV OSA

2. Agentuur valmistab lõikes 1 sätestatud 
läbivaatamise alusel ette ühe järgmistest 
otsustest ning see otsus võetakse vastu 
artiklites 49 ja 50 sätestatud korras:

2. Agentuur valmistab lõigetes 1, 1 a ja 1 b
sätestatud läbivaatamise alusel ette ühe 
järgmistest otsustest ning see otsus võetakse 
vastu artiklites 49 ja 50 sätestatud korras:

Or. en

(Komisjoni teksti ennistamine muudetud kujul)

Selgitus

Tagamaks kooskõla raportööri muudatusettepanekutega 22 ja 23.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, 
Åsa Westlund + Evangelia Tzampazi + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas 

Sjöstedt + Urszula Krupa

Muudatusettepanek 203
ARTIKLI 40 LÕIGE 4

4. Registreerija esitab agentuurile nõutava 
teabe määratud tähtpäevaks.

4. Registreerija esitab agentuurile nõutava 
teabe agentuuri kehtestatud mõistliku 
tähtaja jooksul. Tähtaeg ei ole pikem kui 
kuus kuud. Kui registreerija ei ole 
asjassepuutuvat teavet kehtestatud tähtaja 
jooksul esitanud, tühistab agentuur 
registreerimisnumbri.

Or. en

Selgitus

Nõukogu pole esitanud selget tähtaega teabe esitamiseks, nii nagu Euroopa Parlament on 
esitanud muudatusettepanekus 180. (Hegyi ja teised + Tzampazi + Krupa)

Registreerija võib olla läbinud artiklis 20 sätestatud terviklikkuse kontrolli, kuid teabele 
esitatavad nõuded võivad siiski olla täitmata. Teabele esitatavate nõuete mittetäitmisel 
peaksid olema selged tagajärjed. Registreerijatel peaks olema maksimaalselt kuue kuu 
jooksul ainult üks võimalus vigaste registreerimistaotluste parandamiseks. See peaks tagama 
kõrge kvaliteedi ja vältima lõppematuid vaidlusi asutuste ja registreerijate vahel. Käesolev 
sõnastus on kooskõlas artikli 20 terviklikkuse kontrolli käsitlevate sätetega. (Schlyter ja 
teised)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 204
ARTIKLI 40 LÕIGE 7

7. Komisjon võib pärast agentuuriga 
konsulteerimist otsustada kehtestada 
toimikute väljavalimiseks teistsuguse 
protsendimäära ning muuta lõikes 5 
sisalduvaid kriteeriume või lisada uusi 
kriteeriume artikli 132 lõikes 3 osutatud 
korras.

7. Komisjon võib pärast agentuuriga 
konsulteerimist otsustada kehtestada 
toimikute väljavalimiseks teistsuguse 
protsendimäära ning muuta lõikes 5 
sisalduvaid kriteeriume või lisada uusi 
kriteeriume artikli 132 lõikes 3 a osutatud 
korras.

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik määruse teksti ühtlustamiseks uue "komitoloogia" otsuse 
sätetega ja eriti selleks, et asendada tavaline "regulatiivse komitee" menetlus "regulatiivse ja 
järelvalve komiteega", kuna asjaomased meetmed on üldise reguleerimisalaga, mõeldud 
õigusaktide eelnõude mitte elulise tähtsusega elementide parandamiseks.

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

Muudatusettepanek 205
ARTIKLI 42 LÕIKE 2 PUNKTID A JA B

a) hiljemalt…* kõikide 
registreerimistaotluste puhul, mis laekusid 
hiljemalt …** ning mis sisaldavad 
ettepanekuid katsete läbiviimiseks IX ja I
lisas teabele esitatavate nõuete täitmiseks;

a) hiljemalt….* kõikide 
registreerimistaotluste puhul, mis laekusid 
hiljemalt …..** ning mis sisaldavad 
ettepanekuid katsete läbiviimiseks VII–X 
lisas teabele esitatavate nõuete täitmiseks;

b) hiljemalt…*** kõikide 
registreerimistaotluste puhul, mis laekusid 
hiljemalt…**** ning mis sisaldavad 
ettepanekuid katsete läbiviimiseks ainult IX 
lisas teabele esitatavate nõuete täitmiseks;

b) hiljemalt…*** kõikide 
registreerimistaotluste puhul, mis laekusid 
hiljemalt…**** ning mis sisaldavad 
ettepanekuid katsete läbiviimiseks VII–IX 
lisas teabele esitatavate nõuete täitmiseks;

Or. en

(Muudatusettepanek 186 – esimene lugemine)

Selgitus

Seotud samade esitajate muudatusettepanekuga artikli 39 lõikele 1. Selleks, et vältida 
loomkatseid ja hoida kokku tööstusharu kulusid, eriti VKEde kulusid ja kuna loomkatsete 
andmed tuleks esitada ainult, siis kui see on vajalik aine ohutuse hindamiseks, peaks agentuur 
uurima kõiki VII ja VIII lisas nimetatud teabe edastamise jaoks tehtavaid katsete sooritamise 
ettepanekuid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 206
ARTIKLI 46 LÕIGE 2

2. Ühtlustatud lähenemise tagamiseks 
täiendava teabe taotlemisel kontrollib 
agentuur artikli 45 alusel koostatud otsuste 
eelnõusid ning töötab välja kriteeriumid ja 
prioriteedid. Kui see on asjakohane, 

2. Ühtlustatud lähenemise tagamiseks 
täiendava teabe taotlemisel kontrollib 
agentuur artikli 45 alusel koostatud otsuste 
eelnõusid ning töötab välja kriteeriumid ja 
prioriteedid. Kui see on asjakohane, 
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võetakse rakendusmeetmed vastu artikli 132 
lõikes 3 sätestatud korras.

võetakse rakendusmeetmed vastu artikli 132 
lõikes 3 a sätestatud korras.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik määruse teksti ühtlustamiseks uue "komitoloogia" otsuse 
sätetega ja eriti selleks, et asendada tavaline "regulatiivse komitee" menetlus "regulatiivse ja 
järelvalve komiteega", kuna asjaomased meetmed on üldise reguleerimisalaga, mõeldud 
õigusaktide eelnõude mitte elulise tähtsusega elementide parandamiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt 
+ Frieda Brepoels, Anders Wijkman + Philippe Busquin + Dan Jørgensen

Muudatusettepanek 207
ARTIKLI 49 LÕIGE 1

1. Agentuur teeb artiklite 39, 40 või 45 
alusel koostatud otsuse eelnõu 
asjaomas(t)ele registreerija(te)le või 
allkasutaja(te)le teatavaks, teavitades neid 
nende õigusest esitada omapoolseid märkusi 
30 päeva jooksul alates otsuse eelnõu 
kättesaamisest. Kui asjaomane registreerija 
või allkasutaja või asjaomased registreerijad 
või allkasutajad soovivad märkusi esitada, 
esitavad nad need agentuurile. Agentuur 
omakorda teatab pädevale asutusele 
viivitamata märkuste esitamisest. Pädev 
asutus (artikli 45 kohaselt tehtud otsuste 
puhul) ja agentuur (artiklite 39 ja 40 
kohaselt tehtud otsuste puhul) võtab arvesse 
kõiki esitatud märkusi ja võib otsuse eelnõu 
vastavalt muuta.

1. Agentuur teeb artiklite 39, 40 või 45 
alusel koostatud otsuse eelnõu koos kõigi 
sidusgruppide ja Euroopa Alternatiivsete 
Meetodite Valideerimise Keskuse 
(ECVAM) kommentaaridega asjaomas(t)ele 
registreerija(te)le või allkasutaja(te)le 
teatavaks, teavitades neid nende õigusest 
esitada omapoolseid märkusi 30 päeva 
jooksul alates otsuse eelnõu kättesaamisest. 
Kui asjaomane registreerija või allkasutaja 
või asjaomased registreerijad või 
allkasutajad soovivad märkusi esitada, 
esitavad nad need agentuurile. Agentuur 
omakorda teatab pädevale asutusele 
viivitamata märkuste esitamisest. Pädev 
asutus (artikli 45 kohaselt tehtud otsuste 
puhul) ja agentuur (artiklite 39 ja 40 
kohaselt tehtud otsuste puhul) võtab arvesse 
kõiki esitatud märkusi ja võib otsuse eelnõu 
vastavalt muuta.

Or. en

(Muudatusettepanek 206 – esimene lugemine)

Selgitus

Läbipaistvuse huvides tuleks avaldada ka ECVAMi ja muude sidusrühmade kommentaarid. 
(Lucas ja teised)
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Euroopa Parlamendi muudatusettepanek 206 – esimene lugemine. Seotud 
muudatusettepanekutega artikli 39 lõigetele 1, 1a ja 2. (Brepoels ja Wijkman)
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