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Nõukogu ühine seisukoht Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Lena Ek + Urszula Krupa + Guido Sacconi

Muudatusettepanek 208
ARTIKKEL 54

Käesoleva jaotise eesmärgiks on tagada 
siseturu hea toimimine, tagades seejuures 
väga ohtlikest ainetest tulenevate riskide 
asjakohase ohjamise ja lõpptulemusena 
nende ainete asendamise sobivate 
alternatiivsete ainete või tehnoloogiatega, 
kui need on majanduslikult sobivad ja 
tehniliselt rakendatavad.

Käesoleva jaotise eesmärgiks on asendada 
eriti probleemsed ained vähemohutute 
aseainete või tehnoloogiatega, kui need on 
kättesaadavad. Kui selliseid alternatiivid ei 
ole kättesaadavad ja tulu ühiskonnale 
kaalub üles ainete kasutamisega seotud 
riskid, on käesoleva jaotise eesmärgiks 
tagada eriti probleemsete ainete kasutamise 
nõuetekohane ohjamine ning aseainete 
kasutamise julgustamine. Määruse sätted 
põhinevad ettevaatuspõhimõttel.

Or. en
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(Muudatusettepanek 214 – esimene lugemine)

Selgitus

Loa taotlemise eesmärk on tagada inimeste tervise ja keskkonna kaitse. (Davies ja Ek)

Loa taotlemise eesmärk on tagada inimeste tervise ja keskkonna kaitse. EP 
muudatusettepanek 214 on esitatud uuesti. (Krupa)

Siseturu rõhutamine tuleb välja jätta. REACH sisaldab juba vaba liikumise klauslit (art 128) 
ja põhineb EÜ asutamislepinguga siseturule antud õiguslikul alusel. Käesolev eripealkiri 
käsitleb teadaolevalt kahjulike kemikaalide kasutamise lubamist eritingimustes. 
Ettevaatuspõhimõtet mainitakse REACHi üldsätetes, kuid eriti oluline on lisada see põhimõte 
lubade andmist käsitlevatesse sätetesse. (Sacconi)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Lena Ek

Muudatusettepanek 209
ARTIKLI 55 LÕIGE 4

Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata ainete järgmiste 
kasutusalade suhtes:

Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata ainete järgmiste 
kasutusalade suhtes:

a) kasutamine taimekaitsevahendites, mis 
kuuluvad direktiivi 91/414/EMÜ 
reguleerimisalasse;

a) kasutamine taimekaitsevahendites, mis 
kuuluvad direktiivi 91/414/EMÜ 
reguleerimisalasse;

b) kasutamine biotsiidides, mis kuuluvad 
direktiivi 98/8/EÜ reguleerimisalasse;

b) kasutamine biotsiidides, mis kuuluvad 
direktiivi 98/8/EÜ reguleerimisalasse;

c) kasutamine mootorikütusena vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
oktoobri 1998. aasta direktiivile 98/70/EÜ 
bensiini ja diislikütuse kvaliteedi kohta;
d) kasutamine kütusena mineraalõlitoodete 
teisaldatavates või statsionaarsetes 
põletusseadmetes ja kütusena suletud 
süsteemides.

Or. en

Selgitus

Loa taotlemise kohustusest vabastamiste arvu peab hoidma minimaalsena, et vältida 
erinevate materjalidega seotud turumoonutusi ja võimaldada eriti probleemsete ainete 
kindlakstegemist ja nende ohutumate aseainete kasutamist.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland, Anne Laperrouze, Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 210
ARTIKLI 55 LÕIKE 4 PUNKT D A (uus)

d a) maakide ja kontsentraatide kui 
looduslikult esinevate ja üldsusele mitte 
müügiks olevate toorainete kasutamine 
töötlemisrajatistes, mis kuuluvad direktiivi 
96/61/EÜ reguleerimisalasse.

Or. en

Selgitus

Enamik sisaldab väikses koguses looduslikke kantserogeene, mutageene või reproduktiivset 
funktsiooni kahjustavaid aineid ning seetõttu tuleb neile luba taotleda. Kasutatakse üksnes 
tehasesse mineva toorainena, kasutamiseks peab olema luba viitega parima võimaliku tehnika 
kasutamisele (direktiiv 96/61/EÜ) ning järgida tuleb töötajate ja keskkonna kaitset käsitlevaid 
õigusnorme; tooted ja jäätmevood jäävad REACHi ning jäätmeid käsitlevate õigusaktide 
reguleerimisalasse. Kasutamisest tulenevaid riske kontrollitakse sobival viisil artikli 57 punkti 
2 alusel lubatakse erandeid. Kuna koostis on vahelduv, väldib käesolev muudatusettepanek 
tuhandeid kasutuid faile (süsteemi ülekoormust) ja tagab toimimise.

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

Muudatusettepanek 211
ARTIKLI 55 LÕIKE 4 PUNKT D B (uus)

d b) kasutamine ainetena patareides ja 
akudes direktiivi [2006/xx/EÜ] 
reguleerimisalas

Or. en

Selgitus

Hiljuti vastuvõetud patareisid ja akusid käsitlev direktiiv esitab ranged piirangud ainete 
kasutamisele tootedisaini ja tootmise valdkonnas ning teeb tootjad vastutavaks jäätmete
kogumise ja uuesti ringlusse andmise eest. Lisaks on patareides kasutatavad ning keskkonda 
ja inimeste tervist potentsiaalselt kahjustavatele ainetele juba tehtud riskihindamine ning nad 
on seega läbinud REACHis ettenähtud põhjalikud ja ranged testid.

Õigusnormide kordamise ja halduskoormuse vältimiseks tuleks patareides kasutatavad ja 
patareisid käsitleva direktiivi alla kuuluvad ained vabastada neile loa taotlemise kohustusest.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 212
ARTIKLI 55 LÕIGE 5

5. Ainete puhul, mille osas tuleb 
autoriseeringut taotleda vaid seetõttu, et 
nad vastavad artikli 56 punktide a, b või c 
kriteeriumitele või seetõttu, et nad on 
vastavalt artikli 56 punktile f tunnistatud 
ohtlikeks inimeste tervisele, ei kohaldata 
käesoleva artikli lõikeid 1 ja 2 järgmiste 
kasutusalade suhtes:

välja jäetud

a) kasutamine direktiivi 76/768/EMÜ 
reguleerimisalasse kuuluvates 
kosmeetikatoodetes;
b) kasutamine määruse (EÜ) nr 1935/2004 
reguleerimisalasse kuuluvates toiduga 
kokkupuutuvates materjalides.

Or. en

(Muudatusettepanek 471 (osaliselt) – esimene lugemine)

Selgitus

Tegevusloa ulatuse suhtes ei tuleks kohaldada piiranguid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi + Urszula Krupa + Chris Davies, Lena Ek

Muudatusettepanek 213
ARTIKKEL 55 A (uus)

Artikkel 55 a
Loetelu ainetest, millele tuleb taotleda luba 
Ained, mis vastavad artikli 56 
kriteeriumidele, kantakse kuni 
loaandmismenetluseni XIV a lisasse. Kui 
loaandmismenetlus on alanud, kantakse 
ained XIV b lisasse artikli 57 lõikes 1 
sätestatud korras. 

Or. en



AM\630161ET.doc 5/97 PE 378.597v01-00
Freelance-tõlge

ET

(Muudatusettepanek 215 – esimene lugemine)

Selgitus

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

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

In order to help SMEs in their mid to long-term investment planning, reduce bureaucracy, 
stimulate innovation towards safer alternatives and voluntary measures and increase 
transparency, all substances that meet the criteria of very high concern should be added 
immediately to a candidate list for authorisation (Annex XIV (a)). This is a much clearer and 
straightforward procedure than what the Council has proposed. EP amendments 215, 216 
(relevant part), 219, 223, 227, 228, 229 and 230 are re-tabled as part of the candidate list 
package. (Krupa + Davies)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi + Urszula Krupa + Chris Davies, Lena Ek

Muudatusettepanek 214
ARTIKLI 56 JAOTIS JA SISSEJUHATAV OSA

XIV lisasse kantavad ained XIV a lisasse kantavad ained
Järgmised ained võib kanda XIV lisasse 
artiklis 57 sätestatud korras:

Ilma et see piiraks olemasolevate või 
tulevaste piirangute kohaldamist, kantakse 
järgmised ained XIV a lisasse artiklis 58
sätestatud korras:

Or. en

(Muudatusettepanek 216 – esimene lugemine)

Selgitus

Osaliselt seotud artikli 55 a (uus) muudatusettepanekutega.

Kandidaatide loetelu lisamise tõttu tuleb muuta loeteludesse arvamise menetlust. (Sacconi)

Seotud artikli 55 a (uus) muudatusettepanekuga.

Kui esitatakse uut teaduslikku teavet, millest ilmneb aine turuletoomise piiramiseks vajadus 
ulatuslikumate meetmete järele, peab piiranguprotsess olema pädevatele asutustele 
kättesaadav. EP muudatusettepaneku 216 asjaomane osa esitatakse uuesti. (Krupa + Davies)
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi + Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna 
Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle + Chris Davies, Lena Ek

Muudatusettepanek 215
ARTIKLI 56 PUNKT f

f) ained, millel on endokriinseid häireid 
põhjustavad omadused või millel on 
püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised 
omadused või väga püsivad ja väga 
bioakumuleeruvad omadused ning mis ei 
vasta punktide d või e kriteeriumitele, mille 
kohta on olemas teaduslikud andmed, et 
nad võivad avaldada inimeste tervisele või 
keskkonnale tõsist mõju, mis põhjustab 
samaväärset ohtu kui punktides a–e loetletud
ainete poolt avaldatav mõju, ning mis 
määratakse kindlaks üksikjuhtumipõhiselt 
artiklis 58 sätestatud korras.

f) ained, millel on endokriinseid häireid 
põhjustavad omadused või millel on 
püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised 
omadused või väga püsivad ja väga 
bioakumuleeruvad omadused ning mis ei 
vasta punktide d või e kriteeriumidele, mis 
põhjustavad teadaolevalt samaväärset ohtu 
kui punktides a–e loetletud muud ained, 
ning mis määratakse kindlaks 
üksikjuhtumipõhiselt artiklis 58 sätestatud 
korras.

Or. en

(Muudatusettepanek 217 – esimene lugemine)

Selgitus

This amendment lowers the level of concern required for a substance before it is allowed to 
be added to Annex XIVa. A more flexible wording is preferable. (Sacconi)

The precautionary principle gives at hand that we cannot wait until we have full scientific 
evidence that a substance is going to have a negative impact on hormones for example, 
therefore the proposed wording will allow us to find more substances which are likely to give 
similar level of concern. (Wijkman & others)

The Council text would result in a significant increase in animal testing. This amendment 
allows for a handful of dangerous substances, mainly hormone disrupting chemicals which 
interfere with the normal functioning of the hormone system of both people and wildlife and 
result in a wide range of adverse effects including reproductive, developmental and 
behavioural problems, and those like PFOS, PFOA and DecaBDE to be brought under 
authorisation. EP amendment 217 is re-tabled. (Davies)
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Muudatusettepaneku esitaja(d): María Sornosa Martínez

Muudatusettepanek 216
ARTIKLI 56 PUNKT F

f) ained, millel on endokriinseid häireid 
põhjustavad omadused või millel on 
püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised 
omadused või väga püsivad ja väga 
bioakumuleeruvad omadused ning mis ei 
vasta punktide d või e kriteeriumitele, mille 
kohta on olemas teaduslikud andmed, et nad 
võivad avaldada inimeste tervisele või 
keskkonnale tõsist mõju, mis põhjustab 
samaväärset ohtu kui punktides a–e loetletud 
ainete poolt avaldatav mõju, ning mis 
määratakse kindlaks üksikjuhtumipõhiselt 
artiklis 58 sätestatud korras.

f) ained, millel on endokriinseid häireid 
põhjustavad omadused või millel on 
püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised 
omadused või väga püsivad ja väga 
bioakumuleeruvad omadused ning mis ei 
vasta punktide d või e kriteeriumidele, mille 
kohta on olemas teaduslikud andmed, et nad 
võivad avaldada inimeste tervisele või 
keskkonnale tõsist mõju, mis põhjustab 
samaväärset ohtu kui punktides a–e loetletud 
ainete poolt avaldatav mõju, ning mis 
määratakse kindlaks üksikjuhtumipõhiselt 
artiklis 58 sätestatud korras.

Kõnealust tüüpi ainete kohta koostab 
komisjon REACHi jõustumisel juhise, 
milles kehtestatakse kriteeriumid, mille 
alusel määratleda ained, mis põhjustavad 
samaväärset ohtu kui punktides a–e 
loetletud muud ained.

Or. es

Selgitus

Tagamaks, et aineid, mis vastavad mõnedele, kuid mitte kõigile püsivate, bioakumuleeruvate 
ja toksiliste ainete kriteeriumidele, saaks liigitada REACHis samaväärset ohtu põhjustavate 
ainetena. Praegune sõnastus jätab selle ebaselgeks.

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

Muudatusettepanek 217
ARTIKLI 56 PUNKT F A (uus)

f a) nanoosakesed.

Or. en
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(Uus muudatusettepanek – eeskirja 62 lõike 2 punkt d, et võtta arvesse SCENIHRi 10. märtsi 
2006. aasta muudetud arvamust ning ajakirjas Science 3. veebruaril 2006. aastal avaldatud 
arvustust „Nanotasandi materjalide toksiline potentsiaal“.)

Selgitus

Ajakirja Science järgi võib nanomaterjalide väga väike suurus muuta füüsikalis-keemilisi 
omadusi ja luua võimaluse suuremaks vastastoimeks bioloogiliste kudedega. Taoline 
kombinatsioon võib avaldada elusrakkudele kahjulikku bioloogilist mõju, mida sama 
materjali suuremal kujul kasutamisel ei juhtuks. SCENIHR on arvamusel, et teavet 
nanoosakeste bioloogilise saatuse (nt levik, akumuleerumine, metabolism ja organspetsiifiline
toksilisus) kohta on ikka veel minimaalselt. Seetõttu peaks nanoosakeste kasutamiseks 
taotlema luba.

</Amend>

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 218
ARTIKLI 56 PUNKT F A (uus)

f a) Ained, mida lisatakse koostisosadena 
tubakatoodetele direktiivi 2001/37 
(tubakatoodete valmistamist, esitlemist ja 
müüki käsitlevate liikmesriikide 
õigusnormide ühtlustamise kohta) artikli 2 
lõike 1 ja 5 tähenduses.

Or. en

Selgitus

Vastab esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekule 218.

</Amend>

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 219
ARTIKLI 57 JAOTIS JA LÕIKE 1 SISSEJUHATAV OSA

Ainete kandmine XIV lisasse

1.  Kui võetakse vastu otsus kanda XIV
lisasse artiklis 56 nimetatud ained, tehakse 
nimetatud otsus artikli 132 lõikes 3
sätestatud korras. Otsus sisaldab iga aine 
kohta järgmist:

Ainete kandmine XIV b lisasse

1. Kui võetakse vastu otsus kanda XIV b
lisasse artiklis 56 nimetatud ained, tehakse 
nimetatud otsus artikli 132 lõikes 3 a
sätestatud korras. Otsus sisaldab iga aine 
kohta järgmist:

Or. en
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(Muudatusettepanek 219 – esimene lugemine)

Selgitus

Tulenevalt loetelu koostamisest ainete kohta, millele peab taotlema luba, muutub XIV lisa XIV 
b lisaks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa + Chris Davies, Lena Ek

Muudatusettepanek 220
ARTIKLI 57 JAOTIS JA LÕIKE 1 SISSEJUHATAV OSA

Ainete kandmine XIV lisasse
1.  Kui võetakse vastu otsus kanda XIV
lisasse artiklis 56 nimetatud ained, tehakse 
nimetatud otsus artikli 132 lõikes 3 
sätestatud korras. Otsus sisaldab iga aine 
kohta järgmist:

Ainete kandmine XIV b lisasse
1. Kui võetakse vastu otsus kanda XIV b
lisasse artiklis 56 nimetatud ained, tehakse 
nimetatud otsus artikli 132 lõikes 3 
sätestatud korras. Otsus sisaldab iga aine 
kohta järgmist:

Or. en

Selgitus

Seotud artikli 55 a (uus) muudatusettepanekuga.

</Amend>

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 221
ARTIKLI 57 LÕIKE 1 PUNKT B A (uus)

b a) igasugused piirangud, vastavalt 
artiklile 67;

Or. en

(Muudatusettepanek 220 – esimene lugemine)

Selgitus

Tähtis on, et igasugused tootmise, kasutamise ja/või turule toomisega seotud piirangud 
oleksid otsuses ära toodud, et oleks võimalik kanda taolised ained XIV b lisasse.

</Amend>
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi + Chris Davies

Muudatusettepanek 222
ARTIKLI 57 LÕIKE 1 PUNKT D

d) läbivaatamise tähtaeg teatavate
kasutusalade puhul, kui see on asjakohane;

d) läbivaatamise tähtaeg, mis ei tohi ületada 
5 aastat, kõigi kasutusalade puhul;

Or. en

(Muudatusettepanek 221 – esimene lugemine)

Selgitus

All authorisations must have time limits on them, up to a maximum of 5 years, depending on 
the development of safer alternatives or technologies. In the absence of regular review 
periods the incentive for innovation and the development of safer methods will be lost. 
(Sacconi)

It is reasonable that all authorisations are issued on a temporary basis, because periodic 
review will allow (and encourage) adaptation to technical progress (e.g. consideration of new 
information on hazards, exposure, socio-economic benefits and availability of alternatives). 
Without regular review periods, the incentive for the innovation of safer alternatives will be 
lost. EP amendment 221 is re-tabled. (Davies)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 223
ARTIKLI 57 LÕIGE 2

2. Kasutusalad või kasutuskategooriad võib 
vabastada autoriseerimise nõudest eeldusel, 
et risk on nõuetekohaselt ohjatud ühenduse 
olemasolevate konkreetsete õigusaktide
alusel, millega kehtestatakse aine 
kasutamisele miinimumnõuded seoses 
inimeste tervise või keskkonna kaitsega.
Selliste vabastuste kehtestamisel tuleb 
eelkõige arvesse võtta aine olemusega 
seotud tervise-ja keskkonnariski 
proportsionaalsust, näiteks juhul kui risk 
oleneb aine füüsikalisest olekust.

2. Kasutusalad või kasutuskategooriad võib 
vabastada autoriseerimise nõudest.
Vabastuse kehtestamisel tuleb arvesse võtta 
järgmist:
a) ühenduse olemasolevaid konkreetseid 
õigusakte, millega kehtestatakse aine 
kasutamisele miinimumnõuded seoses 
inimeste tervise või keskkonna kaitsega,
näiteks töökeskkonna mõjurite piirnormid, 
heitmete piirnormid jne, eeldusel, et risk on 
nõuetekohaselt ohjatud;
b) olemasolevaid õiguslikke kohustusi, et 
võtta kasutusele sobivad tehnilised ja 
haldusmeetmed, mis tagaksid aine 
kasutamisel vastavuse kõigile tervise, 
julgeoleku ja keskkonnaalastele 
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eeskirjadele.
Vabastusele võib kehtestada tingimusi.

Or. en

Selgitus

Kordab uuesti komisjoni esialgset ettepanekut.

</Amend>

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

Muudatusettepanek 224
ARTIKLI 57 LÕIGE 2

2.  Kasutusalad või kasutuskategooriad võib 
vabastada autoriseerimise nõudest eeldusel, 
et risk on nõuetekohaselt ohjatud ühenduse 
olemasolevate konkreetsete õigusaktide 
alusel, millega kehtestatakse aine 
kasutamisele miinimumnõuded seoses 
inimeste tervise või keskkonna kaitsega. 
Selliste vabastuste kehtestamisel tuleb 
eelkõige arvesse võtta aine olemusega 
seotud tervise-ja keskkonnariski 
proportsionaalsust, näiteks juhul kui risk 
oleneb aine füüsikalisest olekust.

2. Kasutusalad või kasutuskategooriad võib 
vabastada autoriseerimise nõudest eeldusel, 
et risk on nõuetekohaselt ohjatud ühenduse 
olemasolevate konkreetsete õigusaktide 
alusel, millega kehtestatakse aine 
kasutamisele miinimumnõuded seoses 
inimeste tervise, avaliku julgeoleku või 
keskkonna kaitsega. Selliste vabastuste 
kehtestamisel tuleb eelkõige arvesse võtta 
aine olemusega seotud tervise-, avaliku 
julgeoleku ja keskkonnariski
proportsionaalsust, näiteks juhul kui risk 
oleneb aine füüsikalisest olekust.

Or. en

Selgitus

REACHi rakendamine ei tohiks takistada lennundussektoril järgimast rahvusvahelisel (ICAO) 
ja ühenduse (EASA) tasandil kehtestatud tsiviillennunduse ohutus- ja sertifitseerimisnõudeid 
ning standardeid. Võib osutuda vajalikuks vabastada mõni aine loa taotlemise kohustusest 
põhjusel, et selle aine füüsikalis-keemilised omadused on olulise tähtsusega rahvusvahelisel 
ja ühenduse tasandil ohutus- ja sertifitseerimisnõuete ning standardite järgimiseks, eriti 
direktiiviga (EÜ) nr 1592/2002 kehtestatud tsiviillennunduses lennukõlblikkuse ja reisijate 
ohutusega seotud nõuete täitmiseks.

</Amend>

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 225
ARTIKLI 57 LÕIGE 2 A (uus)
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2 a. Vabastusi ei anta kasutusaladele või 
kasutuskategooriatele, mis on seotud 
artiklis 56 osutatud ainetega, mida lisatakse 
koostisosadena tubakatoodetele direktiivi 
2001/37 (tubakatoodete valmistamist, 
esitlemist ja müüki käsitlevate 
liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise 
kohta) artikli 2 lõike 1 ja 5 tähenduses, 
olenemata kõnealuse direktiivi artiklist 12.

Or. en

Selgitus

Vastab esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekule 222, võttes arvesse 
artiklinumbrite muutust ühises seisukohas võrreldes komisjoni esitatud originaaltekstiga.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 226
ARTIKLI 57 LÕIKE 3 SISSEJUHATAV OSA

3. Enne otsust ainete kandmise kohta XIV 
lisasse soovitab agentuur liikmesriikide 
komitee arvamust arvesse võttes lisasse 
kandmiseks prioriteetseid aineid, tuues iga 
aine kohta ära lõikes 1 sätestatud andmed. 
Prioriteetseks peetakse tavaliselt aineid:

3. Agentuur soovitab kanda prioriteetsed 
ained üle XIV(a) lisast XIV(b) lisasse, tuues 
iga aine kohta ära lõikes 1 sätestatud 
andmed. Prioriteetseks peetakse tavaliselt 
aineid:

Or. en

(Muudatusettepanek 223 – esimene lugemine)

Selgitus

Tulenevalt loetelu koostamisest ainete kohta, millele peab taotlema luba, muutub XIV lisa XIV 
b lisaks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Lena Ek + Urszula Krupa

Muudatusettepanek 227
ARTIKLI 57 LÕIKE 3 SISSEJUHATAV OSA

3. Enne otsust ainete kandmise kohta XIV 
lisasse soovitab agentuur liikmesriikide 
komitee arvamust arvesse võttes lisasse 

3. Enne otsust ainete ülekandmise kohta
XIV a lisast XIV b lisasse soovitab agentuur 
liikmesriikide komitee arvamust arvesse 
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kandmiseks prioriteetseid aineid, tuues iga 
aine kohta ära lõikes 1 sätestatud andmed. 
Prioriteetseks peetakse tavaliselt aineid:

võttes lisasse kandmiseks prioriteetseid 
aineid, tuues iga aine kohta ära lõikes 1 
sätestatud andmed. Prioriteetseks peetakse 
tavaliselt aineid:

Or. en

Selgitus

Seotud artikli 55 a (uus) muudatusettepanekuga.

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

Muudatusettepanek 228
ARTIKLI 57 LÕIKE 3 PUNKT B A (uus)

b a) nanoosakeste kujul; või

Or. en

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

Selgitus

SCENIHRi arvamuse kohaselt kasutatakse laialdast valikut nanomaterjale ja funktsionaalseid 
nanotasandi pindu tarbekaupades, sealhulgas kosmeetikatoodetes, päikesekaitsekreemides, 
kiududes ja tekstiilitoodetes, värvainetes, täiteainetes, värvides, emulsioonides ja kolloidides. 
Arvestades kombinatsiooni a) nanoosakeste murettekitavast kahjulikust mõjust, b) 
nanoosakeste laialdasest kasutamisest tarbekaupades ning c) minimaalsetest teadmistest 
nanoosakeste bioloogilise saatuse kohta, tuleks nanoosakesed teha REACHi lubadesüsteemis 
prioriteediks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 229
ARTIKLI 57 LÕIKE 3 PUNKT C 

c) mida on suurtes kogustes. c) mida on suurtes kogustes; või

Or. en

Selgitus

Vastab esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekule 224.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 230
ARTIKLI 57 LÕIKE 3 PUNKT C A (uus)

c a) Ained, mida lisatakse koostisosadena 
tubakatoodetele direktiivi 2001/37 
(tubakatoodete valmistamist, esitlemist ja 
müüki käsitlevate liikmesriikide 
õigusnormide ühtlustamise kohta) artikli 2 
lõike 1 ja 5 tähenduses.

Or. en

Selgitus

Vastab esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekule 225.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 231
ARTIKLI 57 LÕIKE 4 ESIMENE LÕIK

4. Enne kui agentuur saadab oma soovituse 
komisjonile, teeb ta selle avalikkusele 
kättesaadavaks oma veebilehel, näidates 
selgelt ära avaldamiskuupäeva, võttes 
arvesse teabele juurdepääsu käsitlevaid 
artikleid 117 ja 118. Agentuur kutsub kõik 
huvitatud isikuid üles esitama märkusi 
kolme kuu jooksul alates 
avaldamiskuupäevast, eelkõige seoses 
kasutusaladega, mis tuleks vabastada 
autoriseerimise nõudest. 

4. Enne kui agentuur saadab oma soovituse 
komisjonile, teeb ta selle avalikkusele 
kättesaadavaks oma veebilehel, näidates 
selgelt ära avaldamiskuupäeva. Agentuur 
kutsub kõik huvitatud isikuid üles esitama 
märkusi kolme kuu jooksul alates 
avaldamiskuupäevast, eelkõige seoses 
järgnevaga:
a) artikli 56 punkti d, e ja f kriteeriumide 
täitmine;
b) kasutusalad, mis tuleks vabastada 
autoriseerimise nõudest.

Or. en

Selgitus

Kordab uuesti komisjoni esialgset ettepanekut.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges, Anders Wijkman + Chris Davies, 
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Lena Ek + Urszula Krupa + Guido Sacconi

Muudatusettepanek 232
ARTIKLI 57 LÕIGE 5

5. Kui lõikes 6 ei sätestata teisiti, ei 
kohaldata pärast aine kandmist XIV lisasse 
selle aine suhtes VIII jaotises sätestatud 
menetluse alusel uusi piiranguid, mis 
hõlmavad aine, valmistise või toote 
koostises esineva aine XIV lisas kirjeldatud 
olemuslikest omadustest tulenevaid ja aine 
kasutamisega seotud riske inimeste tervisele 
või keskkonnale.

5. Kui lõikes 6 ei sätestata teisiti, ei 
kohaldata pärast aine kandmist XIV lisasse 
selle aine suhtes VIII jaotises sätestatud 
menetluse alusel uusi piiranguid, mis 
hõlmavad aine, valmistise või toote 
koostises esineva aine XIV lisas kirjeldatud 
olemuslikest omadustest tulenevaid ja aine 
kasutamisega seotud riske inimeste tervisele 
või keskkonnale, välja arvatud juhul, kui 
agentuurile esitatakse teaduslikku teavet, 
mis näitab, et aine kasutamist tuleb 
viivitamatult rohkem piirata.

Or. en

Selgitus

Kui esitatakse uut teaduslikku teavet, millest ilmneb vajadus ulatuslikumate meetmete järele 
aine turuletoomise piiramiseks, peab piiranguprotsess olema pädevatele asutustele 
kättesaadav. EP muudatusettepaneku 216 asjaomane osa esitatakse uuesti. (Hennicot ja 
Wijkman + Davies + Krupa)

Vaja on meetodit, mis kontrolliks nende loetellu kantud ainete kasutamist, mis on vabastatud 
loa taotlemise kohustusest – komisjoni tekst kõrvaldaks igasuguse kontrollivõimaluse n-ö 
muude piirangute abil. Muudatusettepanek 226 – esimene lugemine. (Sacconi)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 233
ARTIKLI 57 LÕIGE 8

8.  Ained, mis uue teabe põhjal ei vasta 
enam artikli 56 kriteeriumitele, arvatakse 
XIV lisast välja artikli 132 lõikes 3 osutatud 
korras.

8. Ained, mis uue teabe põhjal ei vasta enam 
artikli 56 kriteeriumidele, arvatakse XIV 
lisast välja artikli 132 lõikes 3 a osutatud 
korras.

Or. en

Selgitus

Muudatust on vaja teksti kooskõlla viimiseks uue, komiteemenetlust käsitleva otsuse sätetega 
ning eeskätt tavapärase regulatiivkomitee menetluse asendamiseks nn kontrolliva 
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regulatiivkomitee menetlusega, kuna asjaomased meetmed on üldkohaldatavad ja mõeldud 
eelnõu väheoluliste osade muutmiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 234
ARTIKLI 58 JAOTIS

Artiklis 56 osutatud ainete määratlemine Artiklis 56 osutatud ainete määratlemine ja 
kandmine XIV a lisasse 

Or. en

(Muudatusettepanek 227 – esimene lugemine)

Selgitus

Seotud artikli 56 muudatusettepanekuga. 
Eesmärgiga suurendada läbipaistvust, ergutada vabatahtlike meetmete rakendamist 
tootmisahela järgmise etapi kasutajate seas ja innovatsiooni ohutumate alternatiivide suunas, 
tuleks kõik eriti probleemsed ained lisada otsekohe autoriseerimise kandidaatainete loetellu 
(= XIV a lisa). Need ained, mis teadaolevalt juba kriteeriumidele vastavad, kantakse sinna 
otse.Veel määratlemist vajavate ainete puhul tuleb seada sisse lisamisprotseduur.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 235
ARTIKLI 58 LÕIGE -1

-1. Artikli 56 punktides a, b ja c osutatud 
ained kantakse XIV a lisasse.

Or. en

(Muudatusettepanek 228 – esimene lugemine)

Selgitus

Kantserogeensed, mutageensed või reproduktiivset funktsiooni kahjustavad ained tuleks 
otsekohe lisada autoriseerimise kandidaatainete loetellu.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 236
ARTIKLI 58 LÕIGE 1

1.  Käesoleva artikli lõigetes 2–10 sätestatud 
korda kohaldatakse artiklis 56 osutatud 
kriteeriumitele vastavate ainete 
määratlemiseks ja loetelu koostamiseks 
kandidaatainetest, mis lõpptulemusena 
kantakse XIV lisasse. Agentuur osutab, 
millised selles loetelus olevad ained 
kuuluvad tema artikli 82 lõike 3 punkti e 
kohasesse tööprogrammi.

1. Käesoleva artikli lõigetes 2–10 sätestatud 
korda kohaldatakse artikli 56 punktides d, e 
ja f osutatud kriteeriumidele vastavate ainete 
määratlemiseks enne artikli 57 punktis 3 
sätestatud soovitusi.

Or. en

Selgitus

Kordab uuesti komisjoni esialgset ettepanekut.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Lena Ek + Urszula Krupa

Muudatusettepanek 237
ARTIKLI 58 JAOTIS JA LÕIGE 1

Artiklis 56 osutatud ainete määratlemine Artiklis 56 osutatud ainete määratlemine ja 
kandmine XIV a lisasse 

1. Käesoleva artikli lõigetes 2–10 
sätestatud korda kohaldatakse artiklis 56 
osutatud kriteeriumitele vastavate ainete 
määratlemiseks ja loetelu koostamiseks 
kandidaatainetest, mis lõpptulemusena 
kantakse XIV lisasse. Agentuur osutab, 
millised selles loetelus olevad ained 
kuuluvad tema artikli 82 lõike 3 punkti e 
kohasesse tööprogrammi.

1. Käesoleva artikli lõigetes 2–10 sätestatud 
korda kohaldatakse artiklis 56 osutatud 
kriteeriumidele vastavate ainete 
määratlemiseks ja loetelu koostamiseks 
kandidaatainetest (XIV a lisa), mis 
lõpptulemusena kantakse XIV b lisasse. 
Agentuur osutab, millised selles loetelus 
olevad ained kuuluvad tema artikli 82 lõike 
3 punkti e kohasesse tööprogrammi.

1 a. Artikli 56 punktides a, b ja c osutatud 
ained kantakse XIV a lisasse.

Or. en

Selgitus

Eriti probleemsed ained tuleks määratleda kvalifitseeritud häälteenamusega. Ei ole 
asjakohane, et igal 25 liikmesriigist oleks kõnealuste ainete määratlemisel vetoõigus. 
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Käesolev muudatusettepanek annab ka selge ajalise menetluse eriti probleemsete ainete 
XIII a lisasse kandmiseks ning suurendab seega tööstuse õiguskindlust. Seotud artikli 53 a 
(uus) muudatusettepanekuga.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 238
ARTIKLI 58 LÕIKED 8 JA 9

8.  Kui liikmesriikide komitee jõuab 30 
päeva jooksul alates toimiku suunamisest 
aine määratlemise osas ühehäälsele 
kokkuleppele, lisab agentuur aine lõikes 1 
osutatud loetellu. Agentuur võib lisada 
nimetatud aine oma soovitusse, mille ta 
esitab artikli 57 lõike 3 kohaselt. 

8. Kui liikmesriikide komitee jõuab 30 
päeva jooksul alates toimiku suunamisest 
kvalifitseeritud häälteenamusega 
kokkuleppele, et aine vastab 
autoriseerimiskriteeriumidele ja et see 
tuleks lisada XIV lisa punkti b, esitab
agentuur komisjonile 15 tööpäeva jooksul 
soovituse lisada nimetatud aine XIV lisa 
punkti b, nagu on sätestatud artikli 57 
lõikes 3. 

9.  Kui liikmesriikide komitee ei jõua 
ühehäälsele kokkuleppele, koostab 
komisjon aine määratlemist käsitleva 
ettepaneku eelnõu kolme kuu jooksul alates 
liikmesriikide komitee arvamuse saamisest. 
Lõplik otsus aine määratlemise kohta 
võetakse vastu artikli 132 lõikes 3 
sätestatud korras.

9. Kui liikmesriikide komitee ei jõua 
kvalifitseeritud häälteenamusega
kokkuleppele, võtab ta 30 päeva jooksul 
alates suunamisest vastu arvamuse.
Agentuur edastab selle arvamuse 15 
tööpäeva jooksul komisjonile üheskoos 
teabega komitee võimaliku vähemuse 
seisukoha kohta, et komisjon saaks 
langetada oma otsuse.

Or. en

(Muudatusettepanek 229 – esimene lugemine)

Selgitus

Kui komitee ei jõua kokkuleppele, langetab lõpliku otsuse komisjon.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies + Urszula Krupa

Muudatusettepanek 239
ARTIKLI 58 LÕIKED 8 JA 9

8.  Kui liikmesriikide komitee jõuab 30 
päeva jooksul alates toimiku suunamisest 
aine määratlemise osas ühehäälsele 
kokkuleppele, lisab agentuur aine lõikes 1 
osutatud loetellu. Agentuur võib lisada 

8. Kui liikmesriikide komitee jõuab 30 
päeva jooksul alates toimiku suunamisest 
kvalifitseeritud häälteenamusega 
kokkuleppele selles, et aine vastab 
autoriseerimiskriteeriumidele ja et see 
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nimetatud aine oma soovitusse, mille ta 
esitab artikli 57 lõike 3 kohaselt. 

tuleks lisada XIV lisa punkti b, lisab 
agentuur aine lõikes 1 osutatud loetellu. 
Agentuur võib lisada nimetatud aine oma 
soovitusse, mille ta esitab artikli 57 lõike 3 
kohaselt. 

8 a. Artikli 56 punktide a, b ja c 
kriteeriumidele vastavana hiljuti liigitatud 
ained ning artikli 56 punktide d, e ja f 
kriteeriumidele vastavana määratletud 
ained lisatakse XIV lisa punkti a kolme kuu 
jooksul.

9.  Kui liikmesriikide komitee ei jõua 
ühehäälsele kokkuleppele, koostab 
komisjon aine määratlemist käsitleva 
ettepaneku eelnõu kolme kuu jooksul alates 
liikmesriikide komitee arvamuse saamisest. 
Lõplik otsus aine määratlemise kohta 
võetakse vastu artikli 132 lõikes 3 sätestatud 
korras.

9. Kui liikmesriikide komitee ei jõua 
kvalifitseeritud häälteenamusega
kokkuleppele, koostab komisjon aine 
määratlemist käsitleva ettepaneku eelnõu 
kolme kuu jooksul alates liikmesriikide 
komitee arvamuse saamisest. Lõplik otsus 
aine määratlemise kohta võetakse vastu 
artikli 132 lõikes 3 sätestatud korras.

Or. en

Selgitus

Ohtlikud ained tuleks määratleda kvalifitseeritud häälteenamusega. Ei ole sobiv, et igal 25 
liikmesriigist on vetoõigus selliste ainete määratlemisel. See muudatus näeb ette selge 
ajaliselt piiritletud menetluse väga ohtlike kemikaalide lisamiseks XIII a lisasse ning 
sedakaudu suurendab ta selles tööstusharus õiguskindlust. Seotud artikli 53 A 
muudatusettepanekuga (uus).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 240
ARTIKLI 58 LÕIGE 9

9. Kui liikmesriikide komitee ei jõua 
ühehäälsele kokkuleppele, koostab komisjon 
aine määratlemist käsitleva ettepaneku 
eelnõu kolme kuu jooksul alates 
liikmesriikide komitee arvamuse saamisest. 
Lõplik otsus aine määratlemise kohta 
võetakse vastu artikli 132 lõikes 3 sätestatud 
korras.

9. Kui liikmesriikide komitee ei jõua 
ühehäälsele kokkuleppele, koostab komisjon 
aine määratlemist käsitleva ettepaneku 
eelnõu kolme kuu jooksul alates 
liikmesriikide komitee arvamuse saamisest. 
Lõplik otsus aine määratlemise kohta 
võetakse vastu artikli 132 lõikes 3 a
sätestatud korras.

Or. en
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Selgitus

Muudatust on vaja teksti kooskõlla viimiseks uue, komiteemenetlust käsitleva otsuse sätetega 
ning eeskätt tavapärase regulatiivkomitee menetluse asendamiseks nn kontrolliva 
regulatiivkomitee menetlusega, kuna asjakohased meetmed on üldkohaldatavad ja mõeldud 
eelnõu väheoluliste osade muutmiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 241
ARTIKLI 58 LÕIGE 9 A (uus)

9 a. Artikli 56 punktide a, b ja c 
kriteeriumidele vastavana hiljuti liigitatud 
ained ning artikli 56 punktide d, e ja f 
kriteeriumidele vastavana määratletud 
ained lisatakse XIV lisa punkti a kolme kuu 
jooksul.

Or. en

(Muudatus 230 – esimene lugemine)

Selgitus

Sätestab XIV a lisasse ainete lisamise korra.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 242
ARTIKLI 59 LÕIGE 2

2. Ilma et see piiraks lõike 3 kohaldamist,
antakse autoriseering siis, kui aine 
kasutamisel selle XIV lisas kirjeldatud 
olemuslikest omadustest tulenev risk 
inimeste tervisele või keskkonnale on 
piisavalt ohjatud vastavalt I lisa punktile 
6.4 ja dokumenteeritud taotleja 
kemikaaliohutuse aruandes. Komisjon 
arvestab kõigi otsuse tegemise ajal 
teadaolevate  heidete, emissioonide ja 
kadudega. 

2. Autoriseering antakse üksnes siis, kui:

Komisjon ei arvesta ohtusid inimeste 
tervisele, mis tulenevad aine kasutamisest  
meditsiiniseadmes, mida reguleeritakse 
nõukogu 20. juuni 1990. aasta direktiiviga  
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90/385/EMÜ (aktiivseid siirdatavaid 
meditsiiniseadmeid käsitlevate 
liikmesriikide  õigusnormide ühtlustamise 
kohta),1 nõukogu 14. juuni 2003. aasta 
direktiiviga 93/42/EMÜ  
(meditsiiniseadmete kohta)2 või Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 1998. 
aasta  direktiiviga 98/79/EÜ meditsiiniliste 
in vitro diagnostikavahendite kohta3 .

a) puudub sobiv alternatiivne aine või 
tehnoloogia ja on olemas meetmed 
kokkupuuteohu vähendamiseks, ja
b) on tõendatud, et ühiskondlik ja 
majanduslik kasu kaalub üles inimtervisele 
või keskkonnale aine kasutamisest 
tulenevad ohud, ja
c) aine kasutamisel selle XIV a lisas 
kirjeldatud olemuslikest omadustest tulenev 
risk inimtervisele või keskkonnale on 
piisavalt ohjatud vastavalt I lisa punktile 6 
ning dokumenteeritud taotleja 
kemikaaliohutuse aruandes. 
Komisjon arvestab kõigi otsuse tegemise 
ajal teadaolevate heidete, emissioonide ja 
kadudega.

Or. en

(Muudatusettepanek 232 (muudetud) – esimene lugemine)

Selgitus

Seotud artikli 54 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, 
Péter Olajos, Avril Doyle + Chris Davies, Lena Ek + Urszula Krupa

Muudatusettepanek 243
ARTIKLI 59 LÕIGE 2

2. Ilma et see piiraks lõike 3 kohaldamist, 
antakse autoriseering siis, kui aine 
kasutamisel selle XIV lisas kirjeldatud 
olemuslikest omadustest tulenev risk 
inimeste tervisele või keskkonnale on 
piisavalt ohjatud vastavalt I lisa punktile 
6.4 ja dokumenteeritud taotleja 
kemikaaliohutuse aruandes. Komisjon 

2. Autoriseering antakse üksnes siis, kui:
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arvestab kõigi otsuse tegemise ajal 
teadaolevate heidete, emissioonide ja 
kadudega. 
Komisjon ei arvesta ohtusid inimeste 
tervisele, mis tulenevad aine kasutamisest  
meditsiiniseadmes, mida reguleeritakse 
nõukogu 20. juuni 1990. aasta direktiiviga  
90/385/EMÜ (aktiivseid siirdatavaid 
meditsiiniseadmeid käsitlevate 
liikmesriikide  õigusnormide ühtlustamise 
kohta),1 nõukogu 14. juuni 2003. aasta 
direktiiviga 93/42/EMÜ  
(meditsiiniseadmete kohta)2 või Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 1998. 
aasta  direktiiviga 98/79/EÜ meditsiiniliste 
in vitro diagnostikavahendite kohta3 .

a) puudub sobiv alternatiivne aine või 
tehnoloogia ja on olemas meetmed 
kokkupuuteohu vähendamiseks, ja
b) on tõendatud, et ühiskondlik ja 
majanduslik kasu kaalub üles inimtervisele 
või keskkonnale aine kasutamisest 
tulenevad ohud, ja
c) aine kasutamisel selle XIV a lisas 
kirjeldatud olemuslikest omadustest tulenev 
risk inimtervisele või keskkonnale on 
piisavalt ohjatud vastavalt I lisa punktile 6 
ja dokumenteeritud taotleja 
kemikaaliohutuse aruandes. 

Or. en

Justification

For substances, substitution should always be the first option, taking social economic aspects 
and adequate control into account. Amendment 232 from the first reading. 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. Amendments 1-5, 12-13 from Wijkman are related. (Wijkman & others)

This amendment clarifies that the availability of suitable safer alternatives should always be 
looked at first. Proactive companies investing in safer solution are currently disadvantaged 
on the market. ‘Adequate control’ means business as usual and doesn’t offer incentives for 
innovation. This amendment encourages the replacement of hazardous chemicals by safer 
alternatives. Reinstatement of EP amendment 232. (Davies + Krupa)
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 244
ARTIKLI 59 LÕIGE 3

3. Lõiget 2 ei kohaldata: välja jäetud
a) artikli 56 punktide a, b, c ja f 
kriteeriumitele vastavate ainete suhtes, 
mille puhul ei ole võimalik määrata 
kindlaks piirväärtusi vastavalt I lisa 
punktile 6.4;
b) artikli 56 punktide d ja e kriteeriumitele 
vastavate ainete suhtes.

Or. en

Selgitus

Ühisseisukohast jäetakse välja uus säte, kuna ohtlike ainete autoriseerimiseks tuleks kasutada 
ühtainsat menetlust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Sornosa Martínez

Muudatusettepanek 245
ARTIKLI 59 LÕIKE 3 PUNKT B A (uus)

b a) ained, mis vastavad artikli 56 punktis f 
osutatud komisjoni juhises sätestatud 
kriteeriumidele.

Or. es

Selgitus

Kooskõlas eelmise muudatusettepanekuga on eesmärgiks tagada, et aineid, mis vastavad 
PBT-ainete mõnedele, kuid mitte kõikidele kriteeriumidele, saab liigitada REACHis 
samaväärselt ohtlike keemiliste ainetena – praeguses sõnastuses on see küsimus ebaselge.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, 
Péter Olajos, Avril Doyle + Chris Davies, Lena Ek + Urszula Krupa

Muudatusettepanek 246
ARTIKLI 59 LÕIGE 4

4. Kui autoriseeringut ei saa anda lõike 2 
alusel või lõikes 3 nimetatud ainetele, võib 
autoriseeringu anda juhul, kui tõendatakse, 
et sotsiaal-majanduslik kasu kaalub üles 
aine kasutamisest inimeste tervisele või 

välja jäetud
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keskkonnale tulenevad riskid, ning 
puuduvad sobivad alternatiivsed ained või 
tehnoloogiad. Vastav otsus võetakse vastu 
pärast kõikide järgmiste asjaolude arvesse 
võtmist:
a) aine kasutamisest tulenev risk;

b) taotleja või muu huvitatud isiku 
tõendatud sotsiaal-majanduslik kasu, mis 
tuleneb aine kasutamisest, ja 
autoriseeringu andmisest keeldumise 
sotsiaal-majanduslikud mõjud;
c) taotleja poolt artikli 61 lõike 4 punkti e 
alusel esitatud alternatiivsete ainete või 
tehnoloogiate analüüs ning artikli 63 lõike 
2 alusel esitatud mis tahes kolmanda poole 
panused;
d) olemasolev teave mis tahes 
alternatiivsete ainete või tehnoloogiate 
põhjustatud riskidest inimeste tervisele või 
keskkonnale.

Or. en

Selgitus

Ainete puhul peaks esimeseks valikuvõimaluseks alati olema asendamine, võttes arvesse 
ühiskondlikke ja majanduslikke tahke ning piisavat kontrolli. Nõukogu keskendub liiga palju 
piisavale kontrollile. Ei ole soovitatav hakata määrama kindlaks vähki tekitada võivate ning 
DNAd muutvate ainete pideva kasutamise „ohutuid“ lävitasemeid. (Wijkman ja teised)

Seotud artikli 57 lõike 2 muudatusettepanekuga. (Davies + Krupa)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 247
ARTIKLI 59 LÕIKE 4 SISSEJUHATAV OSA

4. Kui autoriseeringut ei saa anda lõike 2 
alusel või lõikes 3 nimetatud ainetele, võib 
autoriseeringu anda juhul, kui tõendatakse, 
et sotsiaal-majanduslik kasu kaalub üles aine 
kasutamisest inimeste tervisele või 
keskkonnale tulenevad riskid, ning 
puuduvad sobivad alternatiivsed ained või 
tehnoloogiad. Vastav otsus võetakse vastu 
pärast kõikide järgmiste asjaolude arvesse
võtmist:

4. Otsus anda autoriseering lõike 2 kohaselt
võetakse vastu pärast kõikide järgmiste 
asjaolude arvesse võtmist:
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Or. en

(Muudatus 233 – esimene lugemine)

Selgitus

Seotud artikli 54 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 248
ARTIKLI 59 LÕIGE 7

7. Kui autoriseeringu taotlus sisaldab 
artikli 61 lõike 5 punktis b nimetatud teavet, 
võetakse seda teavet arvesse käesoleva 
artikli lõike 8 kohase läbivaatamise tähtaja 
kindlaksmääramisel.

7. Tähtajalise autoriseeringu kestus 
määratakse kindlaks artikli 61 lõike 4 
punktis e b piiritletud teabe põhjal, võttes
arvesse muud saadavalolevat teavet.

Or. en

Selgitus

Seob autoriseeringu kestuse asenduskavas sisalduva teabega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Lena Ek

Muudatusettepanek 249
ARTIKLI 59 LÕIGE 7

7. Kui autoriseeringu taotlus sisaldab artikli 
61 lõike 5 punktis b nimetatud teavet,
võetakse seda teavet arvesse käesoleva 
artikli lõike 8 kohase läbivaatamise tähtaja 
kindlaksmääramisel.

7. Artikli 61 lõike 4 punktis d b nimetatud 
teavet võetakse arvesse käesoleva artikli 
lõike 8 kohase läbivaatamise tähtaja 
kindlaksmääramisel.

Or. en

Selgitus

Asenduskavad aitavad tööstusharul, eeskätt VKEdel kavandada. Asenduskavad koosnevad 
lihtsalt uurimis- ja arenduskavadest ning taotleja väljapakutud meetmete ajakavast.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 250
ARTIKLI 59 LÕIGE 8

8.  Autoriseeringud vaadatakse teatud aja
möödumisel läbi (läbivaatamise tähtaeg 

8. Autoriseeringud vaadatakse teatava 
tähtaja möödumisel läbi ja nende kohta 
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määratakse kindlaks iga üksiku juhtumi 
puhul eraldi), ilma et see piiraks otsuseid 
autoriseeringu järgnevate 
läbivaatamistähtaegade kohta ja tavaliselt 
kehtestatakse tingimused, sealhulgas seire.

tuleb esitada asenduskavad, samuti võib
neile kehtestada muid tingimusi, sealhulgas 
seire. Autoriseeringute suhtes kohaldatakse 
kõige rohkem 5 aasta pikkust tähtaega.

Or. en

(Muudatus 235 – esimene lugemine)

Selgitus

Autoriseeringutele peab kehtima tähtaeg, et soodustada uuendusi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 251
ARTIKLI 59 LÕIGE 8

8.  Autoriseeringud vaadatakse teatud aja 
möödumisel läbi (läbivaatamise tähtaeg 
määratakse kindlaks iga üksiku juhtumi 
puhul eraldi), ilma et see piiraks otsuseid 
autoriseeringu järgnevate 
läbivaatamistähtaegade kohta ja tavaliselt 
kehtestatakse tingimused, sealhulgas seire.

8. Autoriseeringutele kehtib tähtaeg (selle 
kestus määratakse kindlaks iga üksiku 
juhtumi puhul eraldi ja see ei ületa 5 aastat) 
ning nende puhul tuleb esitada 
asenduskavad ja tavaliselt kehtestatakse 
tingimused, sealhulgas seire.

Or. en

Selgitus

On mõistlik väljastada kõik autoriseeringud ajutisena, kuna korrapärane läbivaatamine 
võimaldab (ja soodustab) kohanemist tehnika arenguga (nt ohte, kokkupuudet, ühiskondlikku 
ja majanduslikku kasu käsitleva uue teabe kaalumine ning alternatiivide olemasolu). Ilma 
korrapäraste läbivaatamistähtaegadeta kaob ajend uute, ohutumate valikuvõimaluste 
leidmiseks. EP muudatusettepanek 235 esitatakse uuesti.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies + Philippe Busquin

Muudatusettepanek 252
ARTIKLI 59 LÕIGE 8

8.  Autoriseeringud vaadatakse teatud aja 
möödumisel läbi (läbivaatamise tähtaeg 
määratakse kindlaks iga üksiku juhtumi 
puhul eraldi), ilma et see piiraks otsuseid 
autoriseeringu järgnevate 
läbivaatamistähtaegade kohta ja tavaliselt 
kehtestatakse tingimused, sealhulgas seire.

8. Autoriseeringud vaadatakse teatud aja 
möödumisel läbi (läbivaatamise tähtaeg 
määratakse kindlaks iga üksiku juhtumi 
puhul eraldi), võttes arvesse toodete 
olelustsüklit, ohutust ja hoolduspiiranguid, 
alternatiivide puudumist ning vajaduse 
korral kavandatavate meetmete ajakava, 
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mille taotleja on esitanud artikli 61 lõike 5 
b kohaselt. Autoriseeringute andmine ei 
piira otsuseid autoriseeringu järgnevate 
läbivaatamistähtaegade kohta ja tavaliselt 
kehtestatakse tingimused, sealhulgas seire.

Or. en

Justification

As no-one wants planes to be grounded or to drop out of the sky the authorisation procedure, 
including possible exemptions from authorisation, must take into account the specificity of the 
aeronautic sector and be compatible with civil aviation safety obligations, recognising that 
the products involved may have a long life cycle of 25-40 years. (Davies)

The European aeronautic industry aim at obtaining the highest level of material and product 
performance in order to ensure products endure throughout their long life cycle- typically 25-
40 years- with the highest possible degree of safety. The authorisation procedure, including 
possible exemptions from authorisation, must duly take into account the specificity of the 
aeronautic sector and be compatible with civil aviation safety obligations. When the risk of 
using a substance can be adequately controlled for particular use, the authorisation should be 
granted for a period of time compatible with life cycle of aeronautic products and 
maintenance requirements. In granting the authorisation, the Commission, as the competent 
authority, should be required to take account of products' life cycle and maintenance 
constraints, the presence or absence of real alternatives, and the timetable for proposed 
actions submitted by the applicant in relation to the development of real alternatives, which 
can guarantee the same degree of safety. (Busquin)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 253
ARTIKLI 59 LÕIGE 9

9. Autoriseeringus esitatakse: 9. Autoriseeringus esitatakse:

a) isik(ud), kellele autoriseering antakse; a) isik(ud), kellele autoriseering antakse;
b) ainet(aineid) identifitseerivad; b) ainet(aineid) identifitseerivad;

c) kasutusala(d), mille kohta autoriseering 
antakse;

c) kasutusala(d), mille kohta autoriseering 
antakse;

d) autoriseeringu mis tahes tingimused; d) autoriseeringu tingimused;
e) läbivaatamistähtaeg; e) läbivaatamistähtaeg;

f) seirekorraldus. f) seirekorraldus.

Or. en
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(Muudatusettepanekud 236 ja 359 (osaliselt) – esimene lugemine)

Selgitus

Selgitab sõnastust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Lena Ek + Guido Sacconi

Muudatusettepanek 254
ARTIKLI 60 LÕIGE 1

1.  Vastavalt artiklile 59 antud 
autoriseeringud on kehtivad seni, kuni 
komisjon teeb läbivaatamise alusel otsuse 
nende muutmise või tühistamise kohta,
eeldusel, et autoriseeringu valdaja esitab 
läbivaatamise aruande vähemalt 18 kuud 
enne autoriseeringu läbivaatamistähtaja 
möödumist. Uue taotluse puhul võib 
autoriseeringu valdaja esmase taotluse 
kõikide osade uuesti esitamise asemel 
esitada ainult olemasoleva loa numbri 
vastavalt teisele, kolmandale ja neljandale 
lõigule.

1. Autoriseeringud on kehtivad seni, kuni 
komisjon otsustab uue taotluse üle, 
eeldusel, et autoriseeringu valdaja esitab uue 
taotluse vähemalt 18 kuud enne 
autoriseeringu tähtaja möödumist. Uue 
taotluse puhul võib taotleja esmase taotluse 
kõikide osade uuesti esitamise asemel 
esitada ainult:

Autoriseeringu valdaja, kellele anti 
autoriseering vastavalt artiklile 59, esitab 
oma taotlusele lisatud asendusplaanide 
ajakohastatud versioonid. Kui 
autoriseeringu valdaja ei suuda tõendada, 
et risk on adekvaatselt ohjatud, esitab ta 
esmases taotluses sisaldunud sotsiaal-
majandusliku analüüsi, alternatiivsete ainete 
ja tehnoloogiate analüüsi ning asenduskava 
ajakohastatud versioonid.

a) olemasoleva loa numbri,
b) esmases taotluses sisaldunud sotsiaal-

majandusliku analüüsi, alternatiivsete ainete 
ja tehnoloogiate analüüsi ning asenduskava 
ajakohastatud versioonid,

Kui ta nüüd suudab tõendada, et risk on 
piisavalt ohjatud, esitab ta ajakohastatud 
kemikaaliohutuse aruande.

c) ajakohastatud kemikaaliohutuse aruande.

Kui esmase taotluse mis tahes muud osad on 
muutunud, esitab ta nende osade 
ajakohastatud andmed.

Kui esmase taotluse mõni muu osa on 
muutunud, esitab ta nende osade 
ajakohastatud andmed.

Or. en
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(Muudatus 237 – esimene lugemine)

Selgitus

Autoriseeringu läbivaatamise käigus peab taotleja uuesti esitama üksnes need esmase 
taotluse osad, mida tuleb ajakohastada. EP muudatusettepanek 237 esitatakse uuesti. 
(Davies)

Seotud artikli 54 muudatusettepanekuga. (Sacconi)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Lena Ek + Guido Sacconi + Urszula Krupa

Muudatusettepanek 255
ARTIKLI 60 LÕIKE 2 SISSEJUHATAV OSA

2.  Autoriseeringuid võib igal ajal läbi 
vaadata, kui:

2. Autoriseeringud vaadatakse läbi, kui:

Or. en

(Muudatusettepanek 238 (osaliselt) – esimene lugemine)

Selgitus

See muudatus võimaldab agentuuril reageerida muutuvatele oludele kiiresti. Autoriseeringud 
tuleks automaatselt läbi vaadata, kui esmase autoriseeringu asjaolud on muutunud nii, et see 
avaldab ohtu inimtervisele või keskkonnale või sotsiaal-majanduslikku mõju, või kui saadakse 
uut teavet võimalike aseainete kohta. EP muudatusettepanek 238 esitatakse uuesti. (Davies + 
Krupa)

Kehtestab kohustuse vaadata autoriseeringud läbi, kui olud on muutunud. (Sacconi)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi + Chris Davies, Lena Ek

Muudatusettepanek 256
ARTIKLI 60 LÕIKE 3 TEINE LÕIK

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

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

Or. en
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(Muudatusettepanek 239 – esimene lugemine)

Selgitus

Tõsist ja otsest ohtu ei ole määratletud, mistõttu ei aita see komisjonil otsustada, kas 
autoriseering tuleb läbivaatamise käigus peatada. EP muudatusettepanek 239 esitatakse 
uuesti. (Davies)

Tõsise ja otsese ohtu määratlemiseks puuduvad kriteeriumid. Seetõttu on komisjoni ülesanne 
otsustada nende kriteeriumide põhjal, kas autoriseering tuleb läbivaatamise käigus peatada. 
(Sacconi)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies + Guido Sacconi + Urszula Krupa

Muudatusettepanek 257
ARTIKLI 60 LÕIGE 4

4.  Kui direktiivis 96/61/EÜ osutatud 
keskkonnakvaliteedi standardit ei järgita, 
võib asjaomase aine kasutamisalale antud 
autoriseeringud uuesti läbi vaadata.

4. Kui direktiivis 96/61/EÜ osutatud 
keskkonnakvaliteedi standardit ei järgita, 
vaadatakse asjakohase aine kasutamisalale 
antud autoriseeringud uuesti läbi.

Or. en

(Muudatusettepanek 240 – esimene lugemine)

Selgitus

See muudatus tagab kooskõla IPPC-direktiiviga ja võimaldab agentuuril reageerida 
muutunud oludele, kehtestades kohustuse autoriseeringud läbi vaadata. EP 
muudatusettepanek 240 esitatakse uuesti. (Davies + Krupa)

Kehtestab kohustuse autoriseeringud läbi vaadata. (Sacconi)

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

Muudatusettepanek 258
ARTIKLI 60 LÕIGE 5

5.  Kui direktiivi 2000/60/EÜ artikli 4 lõikes 
1 osutatud keskkonnaalaseid eesmärke ei 
järgita, võib autoriseeringud asjaomase aine 
kasutamiseks vastavas jõgikonnas uuesti läbi 
vaadata.

5. Kui direktiivi 2000/60/EÜ artikli 4 lõikes 
1 osutatud keskkonnaalaseid eesmärke ei 
järgita, vaadatakse autoriseeringud 
asjakohase aine kasutamiseks vastavas 
jõgikonnas uuesti läbi.

Or. en
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(Uus muudatusettepanek – artikli 62 lõike 2 punkt d, pidades silmas nõukogu määrust 
KOM(2006)397, 17. juuli 2006) 

Selgitus

Juulis 2006 võttis komisjon vastu ettepaneku uue tütardirektiivi kehtestamiseks 
keskkonnaalaste kvaliteedistandardite kohta veepoliitika vallas, viidates direktiivi 200/60 
artikli 4 lõikele 1. Uue direktiiviga kavatseb komisjon väliste töövahendite, nt REACHi abil 
rakendada heitmete piiramise meetmeid käsikäes väljapakutud keskkonnaeesmärkidega. 
Vastutuse kõrvalelükkamise vältimiseks tuleb tagada, et vajalikke eesmärke oleks võimalik 
saavutada REACHi kaudu, vaadates autoriseeringu kohustuslikus korras läbi juhul, kui 
keskkonnaeesmärke ei täideta.

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

Muudatusettepanek 259
ARTIKLI 61 LÕIKE 4 PUNKT C

c) autoriseeringutaotlus, milles 
täpsustatakse, missugus(t)eks 
kasutusala(de)ks autoriseeringut soovitakse, 
ning milles kirjeldatakse aine kasutamist 
valmististe ja/või toodete koostises, kui see 
on asjakohane;

c) autoriseeringutaotlus, milles 
täpsustatakse, missugus(t)eks 
kasutusala(de)ks autoriseeringut soovitakse, 
ning milles kirjeldatakse aine kasutamist 
valmististes ning esitatakse väljapakutud 
läbivaatamistähtaeg ja/või kirjeldatakse 
aine kasutamist toodete koostises, kui see 
on asjakohane;

Or. en

Justification

The authorisation procedure must take into account the specificity of the aeronautic sector 
and be compatible with civil aviation safety obligations. When the risk of using a substance 
can be adequately controlled for particular use, authorisation should be possible for a period 
of time compatible with life cycle of aeronautic products and maintenance requirements. In 
considering such authorisation, account should in these circumstances be taken of products’ 
life cycle and maintenance constraints, the presence or the absence of real alternatives, and 
the timetable for proposed actions submitted by the applicant in relation to the development 
of real alternatives, which can guarantee the same degree of safety. (Davies)

The European aeronautic industry aim at obtaining the highest level of material and product 
performance in order to ensure products endure throughout their long life cycle- typically 25-
40 years- with the highest possible degree of safety. The authorisation procedure, including 
possible exemptions from authorisation, must duly take into account the specificity of the 
aeronautic sector and be compatible with civil aviation safety obligations. When the risk of 
using a substance can be adequately controlled for particular use, the authorisation should be 
granted for a period of time compatible with life cycle of aeronautic products and 
maintenance requirements. In granting the authorisation, the Commission, as the competent 
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authority, should be required to take account of products' life cycle and maintenance 
constraints, the presence or absence of real alternatives, and the timetable for proposed 
actions submitted by the applicant in relation to the development of real alternatives, which 
can guarantee the same degree of safety. (Busquin & Prodi)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges

Muudatusettepanek 260
ARTIKLI 61 LÕIKE 4 PUNKT E

e) alternatiive käsitlev analüüs, milles 
kaalutakse nendega seonduvaid riske ning 
asendamise tehnilist ja majanduslikku 
teostatavust. 

e) alternatiive käsitlev analüüs, milles 
kaalutakse nendega seonduvaid riske ning 
asendamise tehnilist ja majanduslikku 
teostatavust ja vajadusel asenduskava, 
sealhulgas uurimis- ja arendustöö kohta, 
ning taotleja väljapakutud meetmete 
ajakava.

Or. en

Selgitus

Ainete puhul peaks esimeseks valikuvõimaluseks alati olema asendamine, võttes arvesse 
ühiskondlikke ja majanduslikke tahke ning piisavat kontrolli. Muudatusettepanek xxx 
esimeselt lugemiselt. Muudatusettepanekud 1–5 ja 12–13 Wijkmanilt on sellega seotud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 261
ARTIKLI 61 LÕIGE 5

5. Taotlus võib sisaldada järgmist:
a) sotsiaal-majanduslik analüüs, mis on läbi 
viidud vastavalt XVI lisale;

e a) sotsiaal-majanduslik analüüs, mis on 
läbi viidud vastavalt XVI lisale;

b) vajadusel asendusplaan, mis hõlmab 
uurimis-ja arendustegevust ning taotleja 
kavandatud meetmete ajakava;

e b) asendusplaan, mis hõlmab uurimis- ja 
arendustegevust ning taotleja kavandatud 
meetmete ajakava.
5. Taotlus võib sisaldada ka järgmist:

c) põhjendus selle kohta, miks ei arvestatud 
riske inimeste tervisele ja keskkonnale, mis 
tulenevad kas:

a) põhjendus selle kohta, miks ei arvestatud 
riske inimeste tervisele ja keskkonnale, mis 
tulenevad kas:

i) aine emissioonist, mis on pärit käitisest, 
millele on antud luba vastavalt nõukogu 
direktiivile 96/61/EÜ; või

i) aine emissioonist, mis on pärit käitisest, 
millele on antud luba vastavalt nõukogu 
direktiivile 96/61/EÜ; või

ii) aine heitmetest, kui heitmed on pärit ii) aine heitmetest, kui heitmed on pärit 
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punktreostusallikast, mille suhtes kehtib 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 11 lõikes 3 osutatud 
eelneva reguleerimise nõue ja mida 
reguleeritakse sama direktiivi artikli 16 
alusel vastu võetud õigusaktidega.

punktreostusallikast, mille suhtes kehtib 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 11 lõikes 3 osutatud 
eelneva reguleerimise nõue ja mida 
reguleeritakse sama direktiivi artikli 16 
alusel vastu võetud õigusaktidega.

Or. en

(Muudatusettepanek 241 (muudetud) – esimene lugemine)

Selgitus

Autoriseeringu taotlus peab sisaldama sotsiaal-majanduslikke analüüse ja asenduskava.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Lena Ek

Muudatusettepanek 262
ARTIKLI 61 LÕIGE 5

5. Taotlus võib sisaldada järgmist:
a) sotsiaal-majanduslik analüüs, mis on läbi 
viidud vastavalt XVI lisale;

e a) sotsiaal-majanduslik analüüs, mis on 
läbi viidud vastavalt XVI lisale;

b) vajadusel asendusplaan, mis hõlmab 
uurimis-ja arendustegevust ning taotleja 
kavandatud meetmete ajakava;

e b) asendusplaan, mis hõlmab uurimis- ja 
arendustegevust ning taotleja kavandatud 
meetmete ajakava.

c) põhjendus selle kohta, miks ei arvestatud 
riske inimeste tervisele ja keskkonnale, mis 
tulenevad kas:

e c) põhjendus selle kohta, miks ei 
arvestatud riske inimeste tervisele ja 
keskkonnale, mis tulenevad kas:

i) aine emissioonist, mis on pärit käitisest, 
millele on antud luba vastavalt nõukogu 
direktiivile 96/61/EÜ; või

i) aine emissioonist, mis on pärit käitisest, 
millele on antud luba vastavalt nõukogu 
direktiivile 96/61/EÜ; või

ii) aine heitmetest, kui heitmed on pärit 
punktreostusallikast, mille suhtes kehtib 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 11 lõikes 3 osutatud 
eelneva reguleerimise nõue ja mida 
reguleeritakse sama direktiivi artikli 16 
alusel vastu võetud õigusaktidega.

ii) aine heitmetest, kui heitmed on pärit 
punktreostusallikast, mille suhtes kehtib 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 11 lõikes 3 osutatud 
eelneva reguleerimise nõue ja mida 
reguleeritakse sama direktiivi artikli 16 
alusel vastu võetud õigusaktidega.

Or. en
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Selgitus

See muudatus taastab nõude, et autoriseeringu taotlus peab sisaldama asenduskava, mis 
aitab tööstusharul, eeskätt VKEdel kavandada. Asenduskavad koosnevad lihtsalt uurimis- ja 
arenduskavadest ning taotleja väljapakutud meetmete ajakavast. EP muudatusettepanek 241 
esitatakse uuesti.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges

Muudatusettepanek 263
ARTIKLI 61 LÕIKE 5 PUNKT B

b) vajadusel asendusplaan, mis hõlmab 
uurimis-ja arendustegevust ning taotleja 
kavandatud meetmete ajakava;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

On tarvis üldist hoolsuskohustuse põhimõtet. Muudatusettepanek 364 esimeselt lugemiselt. 
Veidi ümber sõnastatud, et ta oleks paremini kooskõlas asendamist käsitlevate 
muudatusettepanekutega. Muudatusettepanekud 1–5 ja 12–13 Wijkmanilt on sellega seotud. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Lena Ek

Muudatusettepanek 264
ARTIKLI 61 LÕIKE 5 PUNKTI C ALAPUNKT I I A (uus)

i i i) aine kasutamine meditsiiniseadmes, 
mille suhtes kohaldatakse direktiive 
90/385/EMÜ, 93/42/EMÜ või 98/79/EÜ.

Or. en

Selgitus

Erandeid peab olema võimalikult vähe, et vältida turumoonutusi eri materjalide vahel ja 
võimaldada määratleda väga ohtlikke kemikaale ja nende ohutumaid alternatiive.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Lena Ek

Muudatusettepanek 265
ARTIKLI 61 LÕIGE 6
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6. Taotlus ei sisalda ohtusid inimeste 
tervisele, mis tulenevad aine kasutamisest 
meditsiiniseadmes, mida reguleeritakse 
nõukogu direktiividega 90/385/EMÜ, 
93/42/EMÜ ja 98/79/EÜ.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vaata selgitust artikli 61 lõike 5 punkti c alapunkti i i a muudatusettepaneku (uus) kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Lena Ek

Muudatusettepanek 266
ARTIKKEL 62

1.  Kui aine kasutusala kohta on esitatud 
autoriseeringutaotlus, võib järgmine taotleja 
viidata eelmise taotluse osadele, mis esitati 
vastavalt artikli 61 lõike 4 punktile d ja lõike 
5 punktidele a ja b eeldusel, et järgmisel 
taotlejal on autoriseeringutaotluse nendele 
osadele viitamiseks autoriseeringu valdaja 
nõusolek.

1. Kui aine kasutusala kohta on esitatud 
autoriseeringutaotlus, võib järgmine taotleja 
viidata eelmise taotluse osadele, mis esitati 
vastavalt artikli 61 lõike 4 punktidele d, e a 
ning e b eeldusel, et järgmisel taotlejal on 
autoriseeringutaotluse nendele osadele 
viitamiseks autoriseeringu valdaja nõusolek.

2.  Kui aine kasutusala kohta on antud 
autoriseering, võib järgmine taotleja viidata 
autoriseeringu valdaja poolt vastavalt artikli 
61 lõike 4 punktile d ja lõike 5 punktidele a
ja b esitatud taotluse osadele eeldusel, et 
järgmisel taotlejal on autoriseeringutaotluse 
nendele osadele viitamiseks autoriseeringu 
valdaja nõusolek.

2. Kui aine kasutusala kohta on antud 
autoriseering, võib järgmine taotleja viidata 
autoriseeringu valdaja poolt vastavalt artikli 
61 lõike 4 punktidele d, e a ning e b esitatud 
taotluse osadele eeldusel, et järgmisel 
taotlejal on autoriseeringutaotluse nendele 
osadele viitamiseks autoriseeringu valdaja 
nõusolek.

Or. en

Selgitus

Seotud artikli 61 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 267
ARTIKLI 62 LÕIGE 1
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1.  Kui aine kasutusala kohta on esitatud 
autoriseeringutaotlus, võib järgmine taotleja 
viidata eelmise taotluse osadele, mis esitati 
vastavalt artikli 61 lõike 4 punktile d ja 
lõike 5 punktidele a ja b eeldusel, et 
järgmisel taotlejal on autoriseeringutaotluse 
nendele osadele viitamiseks autoriseeringu 
valdaja nõusolek.

1. Kui aine kasutusala kohta on esitatud 
autoriseeringutaotlus, võib järgmine taotleja 
viidata eelmise taotluse osadele, mis esitati 
vastavalt artikli 61 lõike 4 punktidele d, e a 
ja e b eeldusel, et järgmisel taotlejal on 
autoriseeringutaotluse nendele osadele 
viitamiseks autoriseeringu valdaja nõusolek.

Or. en

(Muudatusettepanek 242 (muudetud) – esimene lugemine)

Selgitus

Seotud artikli 61 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Philippe Busquin, Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 268
ARTIKLI 63 LÕIGE 2

Võttes arvesse teabele juurdepääsu
käsitlevaid artikleid 117 ja 118, teeb 
agentuur oma veebilehel kättesaadavaks 
üldise teabe kasutusalade kohta, mille kohta 
on saabunud taotlused, ning määrab 
tähtpäeva, mis ajaks võivad asjast huvitatud 
kolmandad isikud esitada teavet 
alternatiivsete ainete või tehnoloogiate 
kohta. 

Olenemata teabele juurdepääsu käsitlevatest 
artiklitest 117 ja 118, teeb agentuur oma 
veebilehel kättesaadavaks üldise teabe 
kasutusalade kohta, mille kohta on saabunud 
taotlused, välja arvatud juhul, kui taotleja 
suudab tõendada, et see võib kahjustada 
tema või mõne muu asjaosalise ärihuve,
ning määrab tähtpäeva, mis ajaks võivad 
asjast huvitatud kolmandad isikud, 
sealhulgas majandusahelas järgmisel kohal
olevad kasutajad esitada teavet teatavate 
kasutusalade, alternatiivsete ainete või 
tehnoloogiate kohta. 

Or. en

Justification

The European aeronautic industry represents a highly advanced sector of major importance 
for technological competitiveness in the EU. There is a real concern that the unique 
innovative use of substances by the European aeronautic industry could be made available to 
third parties, and not only manufacturers of substances, who may be competitors of the 
applicant. Any such their party could abuse the authorisation procedure, in particular the 
possibility to come forward with alternatives when information on applications is made 
available by the Agency. In addition, downstream users should be clearly identified among 
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those who can provide such information, so as to provide the Agency with a complete picture 
as to whether alternatives are really available or not.

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

Muudatusettepanek 269
ARTIKLI 63 LÕIGE 3

3. Oma arvamust ette valmistades 
kontrollib iga lõikes 1 viidatud komitee 
esmalt, kas taotlus sisaldab kogu artiklis 61 
kirjeldatud teavet, mis on asjakohane tema 
pädevuse seisukohalt. Vajadusel esitavad
komiteed teineteisega konsulteerides
taotlejale ühise taotluse täiendava teabe 
saamiseks, et viia taotlus vastavusse artikli 
61 nõuetega. Kui sotsiaal-majandusliku 
analüüsi komitee peab seda vajalikuks, võib 
ta nõuda, et taotleja või kolmas isik esitaks 
kindlaksmääratud tähtaja jooksul täiendavat 
teavet võimalike alternatiivsete ainete ja 
tehnoloogiate kohta. Komiteed võtavad 
samuti arvesse kolmandate isikute esitatud 
teavet.

3. Oma arvamust ette valmistades kontrollib 
iga lõikes 1 viidatud komitee esmalt, kas 
taotlus sisaldab kogu artiklis 61 kirjeldatud 
teavet, mis on asjakohane tema pädevuse 
seisukohalt. Vajadusel esitab komitee
taotlejale taotluse täiendava teabe saamiseks, 
et viia taotlus vastavusse artikli 61 nõuetega. 
Kui sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee 
peab seda vajalikuks, võib ta nõuda, et 
taotleja või kolmas isik esitaks 
kindlaksmääratud tähtaja jooksul täiendavat 
teavet võimalike alternatiivsete ainete ja 
tehnoloogiate kohta. Komiteed võtavad 
samuti arvesse kolmandate isikute esitatud 
teavet. Teabe esitamist kolmandate isikute 
poolt, mida nõuab komitee, rahastatakse 
autoriseeringutasust, mille agentuur 
määrab artikli 61 lõike 7 kohaselt.

Or. en

(Komisjoni ettepaneku teksti ennistamine)

Selgitus

Komiteed peaksid saama iseseisvalt küsida taotlejalt või kolmandatelt isikutelt lisateavet, et 
vähendada tarbetut bürokraatiat. Kuigi vastastikune nõupidamine on loomulikult kasulik, ei 
tohiks see olla kohustuslik.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Lena Ek

Muudatusettepanek 270
ARTIKLI 63 LÕIGE 3

3. Oma arvamust ette valmistades 
kontrollib iga lõikes 1 viidatud komitee 
esmalt, kas taotlus sisaldab kogu artiklis 61 
kirjeldatud teavet, mis on asjakohane tema 

3. Oma arvamust ette valmistades kontrollib 
iga lõikes 1 viidatud komitee esmalt, kas 
taotlus sisaldab kogu artiklis 61 kirjeldatud 
teavet, mis on asjakohane tema pädevuse 
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pädevuse seisukohalt. Vajadusel esitavad 
komiteed teineteisega konsulteerides
taotlejale ühise taotluse täiendava teabe 
saamiseks, et viia taotlus vastavusse artikli 
61 nõuetega. Kui sotsiaal-majandusliku 
analüüsi komitee peab seda vajalikuks, võib 
ta nõuda, et taotleja või kolmas isik esitaks 
kindlaksmääratud tähtaja jooksul täiendavat 
teavet võimalike alternatiivsete ainete ja 
tehnoloogiate kohta. Komiteed võtavad 
samuti arvesse kolmandate isikute esitatud 
teavet.

seisukohalt. Vajadusel esitavad komiteed 
taotlejale taotluse täiendava teabe saamiseks, 
et viia taotlus vastavusse artikli 61 nõuetega. 
Kui sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee 
peab seda vajalikuks, võib ta nõuda, et 
taotleja või kolmas isik esitaks 
kindlaksmääratud tähtaja jooksul täiendavat 
teavet võimalike alternatiivsete ainete ja 
tehnoloogiate kohta. Komiteed võtavad 
samuti arvesse kolmandate isikute esitatud 
teavet. Teabe esitamist kolmandate isikute 
poolt, mida nõuab komitee, rahastatakse 
autoriseeringutasust, mille agentuur 
määrab artikli 61 lõike 7 kohaselt.

Or. en

Selgitus

See muudatus vähendab autoriseerimise bürokraatlikkust, kuna komiteed peaksid saama 
iseseisvalt küsida taotlejalt või kolmandatelt isikutelt lisateavet. Samas jääb võimalikuks 
ühise järelepärimise esitamine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 271
ARTIKLI 63 LÕIGE 4

4. Arvamuste eelnõud sisaldavad järgmisi 
elemente:

4. Arvamuste eelnõud sisaldavad järgmisi 
elemente:

a) riskihindamise komitee: taotlusele 
vastavast aine kasutusalast tulenevate 
inimeste tervise-ja/või keskkonnariskide 
hindamine ja võimalikest alternatiividest 
tulenevate riskide hindamine, kui see on 
asjakohane;

a) riskihindamise komitee: taotlusele 
vastavast aine kasutusalast tulenevate 
inimeste tervise- ja/või keskkonnariskide 
hindamine ja võimalikest alternatiividest 
tulenevate riskide hindamine;

b) sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee: 
sotsiaal-majanduslike tegurite hindamine 
ning taotlusele vastava aine kasutusalaga 
seotud alternatiivide olemasolu, sobivus ja 
tehniline teostatavus, kui taotlus on esitatud 
kooskõlas artikli 61 lõikega 5.

b) sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee: 
sotsiaal-majanduslike tegurite hindamine 
ning taotlusele vastava aine kasutusalaga 
seotud alternatiivide olemasolu, sobivus ja 
tehniline teostatavus.

Or. en
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Selgitus

Seotud artikli 61 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 272
ARTIKLI 63 LÕIGE 8

8. Komisjon koostab autoriseeringu 
andmise otsuse eelnõu kolme kuu jooksul 
alates agentuuri arvamuste saamisest. Lõplik 
otsus autoriseeringu andmise või 
autoriseeringu andmisest keeldumise kohta 
tehakse artikli 132 lõikes 2 osutatud korras.

8. Komisjon koostab autoriseeringu andmise 
otsuse eelnõu kolme kuu jooksul alates 
agentuuri arvamuste saamisest. Lõplik otsus 
autoriseeringu andmise või autoriseeringu 
andmisest keeldumise kohta tehakse artikli 
132 lõikes 3 a osutatud korras.

Or. en

Justification

This amendment is tabled in light of a judgement by the European Court of Justice of 23 
February 2006 C-122/04 on "Forest Focus" and of the new "commitology" Decision. In its 
judgement in case C-122/04, the Court of Justice found that the Commission has to justify 
when it wants to deviate from the criteria for the choice of the committee procedure, 
otherwise the act can be annulled. The Commission proposed the advisory procedure for the 
granting of authorisations without any justification - even though such a decision is clearly of 
general scope (see Art. 55(2), 57(1c) and 61(2) and (3)), and should therefore have come 
under the regulatory procedure. 

In accordance with the new "commitology" Decision, the new "regulatory procedure with 
scrutiny" should apply.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 273
ARTIKKEL 64

Autoriseeringu valdajate kohustus
Nii autoriseeringu valdajad kui ka artikli 
55 lõikes 2 osutatud allkasutajad, kes 
lisavad aineid valmistise koostisesse, 
kannavad autoriseeringu numbri 
märgistusele enne sellise aine võis sellist 
ainet sisaldava valmistise lubatud kasutuse 
eesmärgil turule viimist, ilma et see piiraks 
direktiivide 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ 

Kohustus anda teavet autoriseeringut 
eeldavate ainete kohta
Kõik ained, mis on mõeldud kasutamiseks 
kas eraldi, valmististes või toodetes ja mis 
vastavad artiklis 56 sätestatud 
kriteeriumidele, sildistatakse ja nendega on 
alati kaasas ohutuskaart. Silt sisaldab 
järgmist:
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kohaldamist. Seda tuleks teha viivitamata, 
kui autoriseeringu number on tehtud 
avalikkusele kättesaadavaks vastavalt 
artikli 63 lõikele 9.

a) aine nimetus,
b) kinnitus selle kohta, kas aine sisaldub 

XIV lisas, ja iga kasutusala, milleks ainele 
on antud autoriseering, sealhulgas 
autoriseeringu(te) number/numbrid.

Or. en

Selgitus

Selline silt teavitab klienti autoriseeringut eeldavate ainete sisaldumisest. EP 
muudatusettepanek 246 võimaldab nii tarneahelas paiknevatel kemikaalide tootjatel ja 
kasutajatel kui ka toodete kasutajatel ja jäätmekäitlejatel saada teavet väga ohtlike 
kemikaalide kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 274
ARTIKLI 66 LÕIGE 2 A (uus)

2 a. Agentuur teatab kohe/viivitamata oma 
veebilehel, et liikmesriik või komisjon 
kavatseb algatada 
piirangukehtestamismenetluse, ning 
teavitab neid, kes on asjakohase aine 
registreerinud.

Or. en

Selgitus

Vastab esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekule 789.

Piirangud võivad kehtida koguselise piirangute, st alla 1 tonni aasta kohta. Kõigil 
asjahuvilistel on õigus teada agentuuri või liikmesriikide kavatsustest kehtestada piiranguid. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 275
ARTIKLI 66 LÕIGE 3

3.  Kuni …* säilitab liikmesriik kõik aine 
tootmisele, turule viimisele või kasutamisele 
kehtestatud olemasolevad ja rangemad 
piirangud seoses XVII lisaga, eeldusel et 
nimetatud piirangutest on teavitatud 

3. Kuni …* liikmesriik säilitab liikmesriik 
kõik aine tootmisele, turule viimisele või 
kasutamisele kehtestatud olemasolevad 
ja/või rangemad piirangud seoses XVII 
lisaga, eeldusel, et nimetatud piirangutest on 
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vastavalt asutamislepingule. Hiljemalt…** 
koostab ja avaldab komisjon nimetatud 
piirangute loetelu.

teavitatud vastavalt asutamislepingule. 
Hiljemalt …** koostab ja avaldab komisjon 
nimetatud piirangute loetelu.

* 6 aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

* 6 aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

** 2 aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

** 2 aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

Or. nl

Selgitus

Nõukogu lisatud uus tekst, mis tekitab probleeme seoses direktiiviga 76/769/EMÜ (loetletud 
XVII lisas). Direktiivi lisamine määrusesse tekitab õiguslikke probleeme määruse vahetu 
kohaldatavuse tõttu. Direktiivi tekst ei ole täiesti selge, kui seda loetakse määrusena. 
Tehniline komitee peaks töötama välja lahenduse sellele probleemile, koostades XVII lisa uue 
teksti. Seni peaksid jääma jõusse praegused piirangud, et tagada jätkuvalt tervise ja 
keskkonna kaitse.

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

Muudatusettepanek 276
ARTIKLI 66 LÕIGE 3

Kuni …. säilitab liikmesriik kõik aine 
tootmisele, turule viimisele või kasutamisele 
kehtestatud olemasolevad ja rangemad 
piirangud seoses XVII lisaga, eeldusel et 
nimetatud piirangutest on teavitatud 
vastavalt asutamislepingule. Hiljemalt….. 
koostab ja avaldab komisjon nimetatud 
piirangute loetelu.

Kuni …. säilitab liikmesriik kõik aine 
tootmisele, turule viimisele või kasutamisele 
kehtestatud olemasolevad või rangemad 
piirangud seoses XVII lisaga ning nende 
rakendusmeetmed, eeldusel, et nimetatud 
piirangutest on teavitatud vastavalt 
asutamislepingule. Hiljemalt ….. koostab ja 
avaldab komisjon nimetatud piirangute 
loetelu.

Or. en

Selgitus

Direktiivi 76/769 piirangud kantakse üle REACHi. Määrusena on REACH liikmesriikides 
vahetult kohaldatav. Kõik rakendusmeetmed tunnistataks kehtetuks. Siiski sõltub piirangute 
kehtivus sageli riiklikest rakendusmeetmetest. Et vältida praeguste piirangute õõnestamist ELi 
või riiklikul tasandil, tuleks liikmesriikidel lubada säilitada üleminekuaja vältel kõik riiklikud 
rakendusmeetmed, mille käigus saab rakendamise jätkamiseks REACHi kohaseid piiranguid 
vajadusel muuta.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Frédérique Ries, Chris Davies + Urszula Krupa + Carl 
Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 277
ARTIKLI 67 LÕIGE 1

1.  Kui aine tootmisest, kasutamisest või 
turuleviimisest tuleneb inimeste tervisele või 
keskkonnale lubamatu risk, millega on vaja 
tegeleda ühenduse tasandil, muudetakse XVI 
lisa vastavalt artikli 130 lõikes 3 osutatud 
korrale, võttes vastu uusi piiranguid või 
muutes XVI lisas toodud kehtivaid 
piiranguid nii aine kui valmistise või toote 
koostises esineva aine tootmise, kasutamise 
või turuleviimise kohta vastavalt artiklites 
66–70 sätestatud korrale. Selliste otsuste 
tegemisel võetakse arvesse piirangu sotsiaal-
majanduslikku mõju, sealhulgas 
alternatiivide olemasolu.

1. Kui aine tootmisest, kasutamisest või 
turuleviimisest tuleneb keskkonnale või 
inimeste tervisele, sealhulgas ohualdiste 
elanikkonnarühmade ja varajases 
elujärgus või pidevalt saastainesegudega 
kokkupuutuvate kodanike tervisele 
lubamatu risk, millega on vaja tegeleda 
ühenduse tasandil, muudetakse XVI lisa 
vastavalt artikli 130 lõikes 3 osutatud 
korrale, võttes vastu uusi piiranguid või 
muutes XVI lisas toodud kehtivaid 
piiranguid nii aine kui ka valmistise või 
toote koostises esineva aine tootmise, 
kasutamise või turuleviimise kohta vastavalt 
artiklites 66–70 sätestatud korrale. Selliste 
otsuste tegemisel võetakse arvesse piirangu 
sotsiaal-majanduslikku mõju, sealhulgas 
alternatiivide olemasolu.

Or. en

Selgitus

Kõige ohualtimad rühmad tuleks selgesõnaliselt kaasa arvata, kui määratletakse lubamatuid 
ohte inimtervisele. Sellega esitatakse uuesti parlamendi muudatusettepanek 248.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 278
ARTIKLI 67 LÕIKE 1 ESIMENE LÕIK

1.  Kui aine tootmisest, kasutamisest või 
turuleviimisest tuleneb inimeste tervisele või 
keskkonnale lubamatu risk, millega on vaja 
tegeleda ühenduse tasandil, muudetakse XVI 
lisa vastavalt artikli 132 lõikes 3 osutatud 
korrale, võttes vastu uusi piiranguid või 
muutes XVI lisas toodud kehtivaid 
piiranguid nii aine kui valmistise või toote 
koostises esineva aine tootmise, kasutamise 
või turuleviimise kohta vastavalt artiklites 

1. Kui aine tootmisest, kasutamisest või 
turuleviimisest tuleneb inimeste tervisele või 
keskkonnale lubamatu risk, millega on vaja 
tegeleda ühenduse tasandil, muudetakse XVI 
lisa vastavalt artikli 132 lõikes 3 a osutatud 
korrale, võttes vastu uusi piiranguid või 
muutes XVI lisas toodud kehtivaid 
piiranguid nii aine kui ka valmistise või 
toote koostises esineva aine tootmise, 
kasutamise või turuleviimise kohta vastavalt 
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66–70 sätestatud korrale. Selliste otsuste 
tegemisel võetakse arvesse piirangu sotsiaal-
majanduslikku mõju, sealhulgas 
alternatiivide olemasolu.

artiklites 66–70 sätestatud korrale. Selliste 
otsuste tegemisel võetakse arvesse piirangu 
sotsiaal-majanduslikku mõju, sealhulgas 
alternatiivide olemasolu.

Or. en

Selgitus

Muudatust on vaja teksti kooskõlla viimiseks uue, komiteemenetlust käsitleva otsuse sätetega 
ning eeskätt tavapärase regulatiivkomitee menetluse asendamiseks nn kontrolliva 
regulatiivkomitee menetlusega, kuna asjaomased meetmed on üldkohaldatavad ja mõeldud 
eelnõu väheoluliste osade muutmiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 279
ARTIKLI 67 LÕIGE 2

2. Nii aine kui ka valmistise või toote 
koostises esineva aine puhul, mis vastab 1. 
või 2. kategooria kantserogeenseks, 
mutageenseks või reproduktiivtoksiliseks 
aineks klassifitseerimise kriteeriumitele ja 
mida tarbija võib kasutada ning mille kohta 
komisjon on teinud ettepaneku kehtestada 
piirangud tarbijakasutusele, muudetakse 
XVII lisa artikli 132 lõikes 3 sätestatud 
korras. Artikleid 68–72 ei kohaldata.

2. Nii aine kui ka valmistise või toote 
koostises esineva aine puhul, mis vastab 1. 
või 2. kategooria kantserogeenseks, 
mutageenseks või reproduktiivtoksiliseks 
aineks klassifitseerimise kriteeriumidele ja 
mida tarbija võib kasutada ning mille kohta 
komisjon on teinud ettepaneku kehtestada 
piirangud tarbijakasutusele, muudetakse 
XVII lisa artikli 132 lõikes 3 a sätestatud 
korras. Artikleid 68–72 ei kohaldata.

Or. en

Selgitus

Muudatust on vaja teksti kooskõlla viimiseks uue, komiteemenetlust käsitleva otsuse sätetega 
ning eeskätt tavapärase regulatiivkomitee menetluse asendamiseks nn kontrolliva 
regulatiivkomitee menetlusega, kuna asjaomased meetmed on üldkohaldatavad ja mõeldud 
eelnõu väheoluliste osade muutmiseks.

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

Muudatusettepanek 280
ARTIKLI 68 LÕIGE 2

2. XIV lisasse kantud ainete puhul kaalub 
agentuur pärast artikli 57 lõike 1 punkti c 

2. XIV lisasse kantud ainete puhul kaalub 
agentuur pärast artikli 57 lõike 1 punkti c 
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alapunktis i osutatud kuupäeva, kas 
nimetatud aine kasutamine toodetes kujutab 
endast sellist riski inimeste tervisele või 
keskkonnale, mida ei ole piisavalt ohjatud. 
Kui agentuur leiab, et riske ei ole piisavalt 
ohjatud, koostab ta XV lisa nõuetele vastava 
toimiku.

alapunktis ii osutatud kuupäeva, kas 
nimetatud aine kasutamine toodetes kujutab 
endast sellist riski inimeste tervisele või 
keskkonnale, mida ei ole piisavalt ohjatud. 
Kui agentuur leiab, et riske ei ole piisavalt 
ohjatud, koostab ta XV lisa nõuetele vastava 
toimiku.

Or. en

Selgitus

See uus alapunkt on tervitatav, kuna see täidab lünga lubade andmise süsteemis väga ohtlike 
ainete kasutamisele artiklites seatud piirangute kaudu. See puudutab impordiartikleid, kuna 
neid lubade andmine ei reguleeri. Samas oleks siiski vaja algatada piirangute kehtestamine, 
kui on teada, mille kohta taotlusi loa andmiseks ei ole esitatud, ning mitte alles pärast 
sulgemiskuupäeva. Vastasel korral kehtiks ajutiselt topeltstandard: impordiartiklid võiksid 
sisaldada väga ohtlikke aineid, mis ELi artiklites enam lubatud ei ole.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 281
ARTIKLI 72 LÕIGE 2

2. Lõplik otsus võetakse vastu artikli 132
lõikes 3 osutatud korras. Komisjon saadab 
muudatuse eelnõu liikmesriikidele vähemalt 
45 päeva enne hääletamist.

2. Lõplik otsus võetakse vastu artikli 132 
lõikes 3 a osutatud korras. Komisjon saadab 
muudatuse eelnõu liikmesriikidele vähemalt 
45 päeva enne hääletamist.

Or. en

Selgitus

Muudatust on vaja teksti kooskõlla viimiseks uue, komiteemenetlust käsitleva otsuse sätetega
ning eeskätt tavapärase regulatiivkomitee menetluse asendamiseks nn kontrolliva 
regulatiivkomitee menetlusega, kuna asjaomased meetmed on üldkohaldatavad ja mõeldud 
eelnõu väheoluliste osade muutmiseks.

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

Muudatusettepanek 282
ARTIKLI 73 LÕIGE 4 A (uus)

4 a. Osa tasust eraldatakse loomi 
mittehõlmavate katsemeetodite 
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väljatöötamiseks.

Or. en

Justification

Promotion of non-animal testing. Successful First Reading amendment linked to revision of 
Recitals 43b and 88a. (Davies)

Linked to Amendments of Recitals 43b and 88a. 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. Amendment first reading 289. (Brepoels, 
Wijkman)

Linked to the amendment introducing a new recital 43b. 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.  
(Schlyter & others)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 283
ARTIKLI 75 LÕIKE 1 PUNKT D

d) sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee, 
mis vastutab agentuuri arvamuse koostamise 
eest autoriseerimistaotluste, piirangute 
kehtestamise ettepanekute ja muude 
küsimuste kohta, mis tulenevad käesoleva 
määruse kohaldamisest ning on seotud 
võimalike ainetega seotud seadusandlike 
meetmete sotsiaal-majandusliku mõjuga;

d) sotsiaal-majandusliku analüüsi ja
alternatiivse hindamise komitee, mis 
vastutab alternatiivide olemasolu, sobivuse 
ja tehnilise teostatavuse hindamise,
agentuuri arvamuse koostamise eest 
autoriseerimistaotluste, piirangute 
kehtestamise ettepanekute ja muude 
küsimuste kohta, mis tulenevad käesoleva 
määruse kohaldamisest ning on seotud 
võimalike ainetega seotud seadusandlike 
meetmete sotsiaal-majandusliku mõjuga;

Or. en

(Muudetud muudatusettepanek 255 – esimene lugemine)

Selgitus

Tugevdab seoseid lubade andmise menetluse ning ohutumate alternatiivide olemasolu vahel, 
ühtlustades samal ajal komitee vastutuse tema rolliga alternatiivide hindamises, nagu on 
määratletud artikli 64 lõikes 4.
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Komitee nimemuudatus kehtib kogu määruse teksti ulatuses.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 284
ARTIKLI 76 LÕIGE 1 A (uus)

1 a. Agentuur loob registreerimistasust 
saadud raha jaotamiseks alternatiivsete 
katsemeetodite väljatöötamisele ja 
hindamisele protsessi. Seda tehes peab 
agentuur tegema tihedat koostööd 
olemasolevate struktuuridega nagu näiteks 
Euroopa Alternatiivsete Meetodite 
Tõestamise Keskus ja selle teaduslik 
nõuandekomitee, samuti Euroopa 
Partnerlus Alternatiivsete Lähenemiste 
Leidmiseks Loomkatsetele.
Igal aastal peab agentuur esitama Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande loomi 
mittehõlmavate meetodite ja 
katsestrateegiate rakendamise seisust, et 
saada andmeid käesoleva määruse nõuetele 
vastavaks riskihindamiseks, samuti 
alternatiivsete katsemeetodite 
väljatöötamisele ja hindamisele eraldatud 
summadest ja nende jaotamisest.

Or. en

(Muudatusettepanek 275 – esimene lugemine)

Selgitus

Vastab esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekule 275. Muudatusettepaneku 
sõnastust on muudetud, et võimaldada heakskiitmist nõukogus. Agentuuris uue komitee 
loomise asemel tuleb kasutada olemasolevaid struktuure. Lisaks on arvesse võetud ka 
uusimaid arenguid nagu Euroopa Partnerluse Alternatiivsete Lähenemiste Leidmiseks 
Loomkatsetele moodustamine. Seotud sama autori muudatusettepanekuga põhjendusele 92 a.

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

Muudatusettepanek 285
ARTIKLI 76 LÕIKE 2 PUNKTID D JA E
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d) loob ja haldab andmebaasi (andmebaase) 
teabega kõikide registreeritud ainete kohta, 
klassifitseerimis-ja märgistamisandmiku 
ning ühtlustatud klassifitseerimis-ja 
märgistamisloeteluga. Sekretariaat teeb 
andmebaasi(de)s sisalduva artikli 118 lõikes 
1 ja 2 määratletud teabe Internetis 
avalikkusele tasuta kättesaadavaks, välja 
arvatud juhul, kui artikli 10 punkti a 
alapunkti xi kohaselt esitatud taotlus loeti 
põhjendatuks. Agentuur teeb andmebaasides 
sisalduva muu teabe kättesaadavaks vastava 
taotluse esitamisel kooskõlas artikliga 117;

d) loob ja haldab andmebaasi (andmebaase) 
teabega kõikide registreeritud ainete kohta, 
klassifitseerimis- ja märgistamisandmiku 
ning ühtlustatud klassifitseerimis- ja 
märgistamisloeteluga. Sekretariaat teeb 
andmebaasi(de)s sisalduva artikli 118 lõikes 
1 ja 2 määratletud teabe Internetis 
avalikkusele tasuta kättesaadavaks 15 
tööpäeva jooksul, välja arvatud juhul, kui 
artikli 10 punkti a alapunkti xi kohaselt 
esitatud taotlus loeti põhjendatuks ning 
puudub ülekaalukas üldine huvi. Agentuur 
teeb andmebaasides sisalduva muu teabe 
kättesaadavaks vastava taotluse esitamisel 
kooskõlas artikliga 117;

e) teeb vastavalt artikli 118 lõikele 1 
avalikkusele kättesaadavaks teabe selle 
kohta, millised ained on hindamisel ja 
milliseid on hinnatud 90 päeva jooksul 
alates teabe agentuuri laekumisest;

e) teeb vastavalt artikli 118 lõikele 1 
avalikkusele kättesaadavaks teabe selle 
kohta, millised ained on hindamisel ja 
milliseid on hinnatud 15 tööpäeva jooksul 
alates teabe agentuuri laekumisest;

Or. en

Selgitus

Kooskõlas dokumentidele juurdepääsu käsitleva määruse 1049/2001 artikli 4 lõikega 2 võib 
juurdepääsu dokumentidele keelata ainult seoses ärihuvidega, kui puudub ülekaalukas üldine 
huvi. Seetõttu tuleb siia lisada viide ülekaalukale üldisele huvile.

Vastavalt määrusele 1049/2001 peab standardne vastamisaeg olema 15 tööpäeva.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek

Muudatusettepanek 286
ARTIKLI 76 LÕIKE 2 PUNKTID D JA E

d) loob ja haldab andmebaasi (andmebaase) 
teabega kõikide registreeritud ainete kohta, 
klassifitseerimis-ja märgistamisandmiku 
ning ühtlustatud klassifitseerimis-ja
märgistamisloeteluga. Sekretariaat teeb 
andmebaasi(de)s sisalduva artikli 118 lõikes 
1 ja 2 määratletud teabe Internetis 
avalikkusele tasuta kättesaadavaks, välja 
arvatud juhul, kui artikli 10 punkti a 
alapunkti xi kohaselt esitatud taotlus loeti 

d) loob ja haldab andmebaasi (andmebaase) 
teabega kõikide registreeritud ainete kohta, 
klassifitseerimis- ja märgistamisandmiku 
ning ühtlustatud klassifitseerimis- ja 
märgistamisloeteluga. Sekretariaat teeb 
andmebaasi(de)s sisalduva artikli 118 lõikes 
1 ja 2 määratletud teabe Internetis 
avalikkusele tasuta kättesaadavaks 15 
tööpäeva jooksul, välja arvatud juhul, kui 
artikli 10 punkti a alapunkti xi kohaselt 
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põhjendatuks. Agentuur teeb andmebaasides 
sisalduva muu teabe kättesaadavaks vastava 
taotluse esitamisel kooskõlas artikliga 117;

esitatud taotlus loeti põhjendatuks. Agentuur 
teeb andmebaasides sisalduva muu teabe 
kättesaadavaks vastava taotluse esitamisel 
kooskõlas artikliga 117;

e) teeb vastavalt artikli 118 lõikele 1 
avalikkusele kättesaadavaks teabe selle 
kohta, millised ained on hindamisel ja 
milliseid on hinnatud 90 päeva jooksul 
alates teabe agentuuri laekumisest;

e) teeb vastavalt artikli 118 lõikele 1 
avalikkusele kättesaadavaks teabe selle 
kohta, millised ained on hindamisel ja 
milliseid on hinnatud 15 tööpäeva jooksul 
alates teabe agentuuri laekumisest;

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlamendi muudatusettepaneku 263 vastav osa kehtestab ajaraami avaliku teabe 
sisestamisele andmebaasi(desse), et tagada ladus menetlus. Määrus 1049/2001 kehtestab 
standardseks vastamisajaks 15 tööpäeva.

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

Muudatusettepanek 287
ARTIKLI 76 LÕIKE 2 PUNKT M A (uus)

m a) luua ja ülal pidada riskidest 
teavitamisega seotud tippteadmiste keskusi; 
pakkuda tsentraliseeritud, koordineeritud 
ressursse keemiliste ainete, valmististe ja 
artiklite ohutust kasutamisest teavitamise 
valdkonnas; võimaldada teabe vahetamist 
heade tavade kohta riskidest teavitamise 
sektoris.

Or. en

(Muudatusettepanek 263, esimese lugemise punkt g b)

Selgitus

Esimese lugemise edukas muudatusettepanek, mille ülesanne on võimaldada tarbijatel ohutult 
kasutada kemikaale sisaldavaid aineid, valmistisi ja tooteid. (Davies)

Sobiva ja kooskõlalise, riskil põhineva teavitussüsteemi väljatöötamine annab tarbijatele 
vajalikku teavet ja nõu, et võimaldada neil kasutada kemikaale sisaldavaid aineid, valmistisi 
ja tooteid ohutult ning tõhusalt. (Lienemann, Ferreira + Ek + Oomen-Ruijten ja Prodi)
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 288
ARTIKLI 77 PUNKT 3

Haldusnõukogu võtab vastu agentuuri 
kodukorra. Kõnealune kodukord 
avalikustatakse. 

Haldusnõukogu võtab vastu agentuuri 
kodukorra. 

Or. de

Selgitus

Muudatus, mille vajaduse tingis artikli 108 muudatusettepanek.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 289
ARTIKLI 78 LÕIKE 1 LÕIK 1

1. Haldusnõukogusse kuulub igast 
liikmesriigist üks esindaja ja kuni kuus 
komisjoni poolt ametisse nimetatud 
esindajat, sealhulgas kolm hääleõiguseta 
isikut, kes esindavad huvitatud isikuid. 

1. Haldusnõukogusse kuulub igast 
liikmesriigist üks esindaja ja kuni kuus 
komisjoni poolt ametisse nimetatud 
esindajat, sealhulgas kolm hääleõiguseta 
isikut, kes esindavad huvitatud isikuid ning 
kellest vähemalt üks on tööstuse esindaja.

Or. de

Selgitus

Huvitatud isikute kolme esindaja hulgas peaks olema vähemalt üks tööstuse esindaja, sest 
REACHi määruse nõuetel on tööstusele tohutu mõju.

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

Muudatusettepanek 290
ARTIKLI 86 LÕIKE 2 LÕIK 1

2. Liikmesriigid edastavad agentuurile 
ekspertide nimed, kellel on tõendatud 
kogemused artiklis 76 nõutud ülesannete 
täitmiseks ning kes saavad osaleda 
komiteede töörühmades, märkides ära nende 
kvalifikatsiooni ja konkreetsed 

2. Liikmesriigid edastavad agentuurile 
sõltumatute ekspertide nimed, kellel on 
tõendatud kogemused artiklis 76 nõutud 
ülesannete täitmiseks ning kes saavad 
osaleda komiteede töörühmades, märkides 
ära nende kvalifikatsiooni ja konkreetsed 
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pädevusvaldkonnad. pädevusvaldkonnad.

Or. en

Selgitus

See muudatus tagab ekspertide sõltumatuse. Vastav osa EP muudatusettepanekust 282 on 
uuesti esitatud. (Krupa)

Tuleb täpsustada, et eksperdid peavad olema sõltumatud. (Schlyter ja teised)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 291
ARTIKLI 88 LÕIKE 3 LÕIK 1

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

3. Haldusnõukogu nimetab ametisse 
esimehe, teised liikmed ja asendusliikmed. 
Haldusnõukogu teeb valiku komisjoni poolt 
vastu võetud kvalifitseeritud kandidaatide 
nimekirjast avaliku valikuprotseduuri 
alusel pärast nende vastust Euroopa Liidu 
Teatajas ning vajadusel 
ajakirjandusväljaannetes või Internetis 
avaldatud osalemiskutsele. 
Apellatsiooninõukogu liikmed ja nende 
esindajad nimetatakse ametisse nende 
asjakohaste ekspertteadmiste ja -kogemuste 
alusel, mida nad evivad kemikaaliohutuse, 
loodusteaduste või regulatiiv- ja
kohtumenetluse valdkonnas. Vähemalt ühel 
apellatsiooninõukogu liikmel peab olema 
kohtumenetluse valdkonnaga seonduvaid 
kogemusi.

Or. de

Selgitus

Arvestades apellatsiooninõukogu töövaldkonda, peab vähemalt ühel liikmel olema 
kohtumenetluse valdkonnaga seonduvaid kogemusi. Võttes arvesse apellatsiooninõukogu 
ülesannete iseloomu, tuleb tagada läbipaistev protseduur kandidaatide esitamiseks.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 292
ARTIKLI 88 LÕIGE 4

4. Apellatsiooninõukogu liikmete vajaliku 
kvalifikatsiooni määrab kindlaks komisjon 
artikli 132 lõikes 3 sätestatud korras.

4. Apellatsiooninõukogu liikmete vajaliku 
kvalifikatsiooni määrab kindlaks komisjon 
artikli 132 lõikes 3 a sätestatud korras.

Or. en

Selgitus

Muudatust on vaja teksti kooskõlla viimiseks uue, komiteemenetlust käsitleva otsuse sätetega 
ning eeskätt tavapärase regulatiivkomitee menetluse asendamiseks nn kontrolliva 
regulatiivkomitee menetlusega, kuna asjaomased meetmed on üldkohaldatavad ja mõeldud 
eelnõu väheoluliste osade muutmiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 293
ARTIKLI 90 LÕIGE 1

1. Edasi võib kaevata agentuuri poolt 
vastavalt artiklile 9, artiklile 20, artikli 27 
lõikele 6, artikli 30 lõigetele 2 ja 3 ning
artiklile 50 vastu võetud otsuseid.

1. Edasi võib kaevata agentuuri poolt 
vastavalt artiklile 9, artiklile 20, artikli 27 
lõikele 6, artikli 30 lõigetele 2 ja 3, artiklile 
50, artikli 117 lõikele 5 ning artiklile 118
vastu võetud otsuseid.

Or. en

Selgitus

Edasikaebamine peab olema võimalik seoses salajase äriteabega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 294
ARTIKLI 92 LÕIGE 4

4. Apellatsiooninõukogu menetluskorra 
määrab kindlaks komisjon artikli 132 lõikes 
3 sätestatud korras.

4. Apellatsiooninõukogu menetluskorra 
määrab kindlaks komisjon artikli 132 lõikes 
3 a sätestatud korras.

Or. en
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Selgitus

Muudatust on vaja teksti kooskõlla viimiseks uue, komiteemenetlust käsitleva otsuse sätetega 
ning eeskätt tavapärase regulatiivkomitee menetluse asendamiseks nn kontrolliva 
regulatiivkomitee menetlusega, kuna asjaomased meetmed on üldkohaldatavad ja mõeldud 
eelnõu väheoluliste osade muutmiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 295
ARTIKKEL 108

Läbipaistvuse tagamiseks võtab 
haldusnõukogu tegevdirektori ettepanekul ja 
komisjoni nõusolekul vastu eeskirjad, mille 
eesmärgiks on tagada avalikkusele ainete või 
valmististe või toodete koostises esinevate 
ainete ohutust käsitleva mittesalajase 
regulatiivse, teadusliku või tehnilise teabe 
kättesaadavus.

Läbipaistvuse tagamiseks võtab 
haldusnõukogu tegevdirektori ettepanekul ja 
komisjoni nõusolekul vastu eeskirjad, mille 
eesmärgiks on tagada avalikkusele ainete või 
valmististe või toodete koostises esinevate 
ainete ohutust käsitleva mittesalajase 
regulatiivse, teadusliku või tehnilise teabe 
kättesaadavus.

Agentuur peab avaldama oma sise-
eeskirjad ja haldusnõukogu ning agentuuri 
komiteede töökorra.

Or. en

Selgitus

Agentuuri töö läbipaistvust puudutav sõnastus peab olema täpsem. Agentuuri sise-eeskirjade 
avaldamist puudutavad sätted, mis seni asusid artikli 77 kolmandas lauses, tuleb üle viia 
artiklisse 108, et teha süstemaatiliselt selgeks nende seos läbipaistvusega. Haldusnõukogu ja 
komiteede töökord tuleb samuti avaldada, et näidata veelgi avatumalt, kuidas agentuur 
tegutseb.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 296
ARTIKLI 112 LÕIGE 2

2. Kui lõikes 1 sätestatud kohustuse 
tulemusel tehakse andmikku sama aine 
kohta erinevaid kandeid, teevad teavitajad ja 
registreerijad kõik endast oleneva, et jõuda 
kokkuleppele andmikku kooskõlastatud 
kande tegemise osas.

2. Kui lõikes 1 sätestatud kohustuse 
tulemusel tehakse andmikku sama aine 
kohta erinevaid kandeid, määrab agentuur,
milline kanne andmikku tehakse.
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Or. en

(Esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepaneku 295 ennistamine)

Selgitus

Kui sama aine ohtlikkust klassifitseeritakse erinevalt, pooldavad turujõud paratamatult sellise 
aine tarnijat, mille ohtlikkuse klassifikatsioon on madalam. Seega tekib teistele tarnijatele 
surve alandada oma aine ohtlikkuse klassifikatsiooni. Sellest tulenevalt tekib tendents 
madalaima ühise nimetaja suunas, mis tingib standardite alanemise ja kaitse vähenemise. 
Parim võimalus seda probleemi vältida on tagada, et andmestikus oleks iga aine 
klassifikatsiooni kohta ainult üks kanne.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek

Muudatusettepanek 297
ARTIKLI 112 LÕIGE 2

2. Kui lõikes 1 sätestatud kohustuse 
tulemusel tehakse andmikku sama aine 
kohta erinevaid kandeid, teevad teavitajad ja 
registreerijad kõik endast oleneva, et jõuda 
kokkuleppele andmikku kooskõlastatud 
kande tegemise osas.

2. Kui lõikes 1 sätestatud kohustuse 
tulemusel tehakse andmikku sama aine 
kohta erinevaid kandeid, teevad teavitajad ja 
registreerijad kõik endast oleneva, et jõuda 
kokkuleppele andmikku kooskõlastatud 
kande tegemise osas. Kui kokkuleppele ei 
jõuta, määrab selle kande agentuur 
vastavalt kehtestatud tasule.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on teisendus esimesel lugemisel olnud muudatusettepanekust 
295, võttes arvesse vajadust motiveerida osapooli endid kokkuleppele jõudma ja mitte 
ootama, et agentuur esimesena tegutseks. Allkasutajatele on vajalik, et eri tarnijate toodetud 
sama aine klassifikatsioon oleks sama. Ilma selleta võivad ohtu sattuda nii keskkonnakaitse-
kui ka ärihuvid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 298
ARTIKLI 113 LÕIKE 1 LÕIK 1

1. Agentuur loob andmebaasi vormis 
klassifitseerimis-ja märgistusandmiku, kuhu 
kantakse artikli 112 lõikes 1 osutatud teave, 
kaasa arvatud artikli 112 lõike 1 alusel 

1. Agentuur loob andmebaasi vormis 
klassifitseerimis- ja märgistusandmiku, kuhu 
kantakse artikli 112 lõikes 1 osutatud teave, 
kaasa arvatud artikli 112 lõike 1 alusel 
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teatavaks tehtud teave ning samuti ka 
registreerimistaotluse osana esitatud teave, 
ja haldab seda. Andmebaasis sisalduv artikli 
118 lõikes 1 kindlaksmääratud teave on 
avalikult kättesaadav. Agentuur tagab 
kõikide andmikku kuuluvate ainete muudele 
andmetele juurdepääsu teavitajatele ja 
registreerijatele, kes on vastava aine kohta 
teavet esitanud kooskõlas artikli 29 lõikega 
1. Agentuur ajakohastab andmikku 
vastavalt artikli 112 lõikele 3 ajakohastatud 
teabe saamisel.

teatavaks tehtud teave ning samuti ka 
registreerimistaotluse osana esitatud teave, 
ja haldab seda. Andmebaasis sisalduv artikli 
118 lõikes 1 kindlaksmääratud teave on 
avalikult kättesaadav, arvestades artikli 118 
lõikeid 2 ja 3. Agentuur tagab kõikide 
andmikku kuuluvate ainete muudele 
andmetele juurdepääsu kooskõlas artikliga 
117.

Or. en

Selgitus

1. Loob järjepidevuse artikliga 118. Ilma viiteta artikli 118 lõikudele 2 ja 3 oleks agentuur 
sunnitud avaldama teabe isegi siis, kui ta oleks kooskõlas artikliga 118 otsustanud hoida selle 
salajasena. 

2. Lihtsustamine ja järjepidevus. Juurdepääs andmetele on reguleeritud artiklis 117, samas 
kui artikli 29 lõige 1 reguleerib aineid käsitleva teabe vahetamise foorumeid. Seetõttu on õige 
viidata artiklile 117.

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

Muudatusettepanek 299
ARTIKKEL 116 A (uus)

Erisätted üldsusele antava teabe kohta
Et aidata tarbijatel aineid ja valmistisi 
ohutult ja säästvalt kasutada, peavad 
tootjad tegema kõigi tarbijale müümiseks 
turule viidud ühikute pakendisiltidel 
kättesaadavaks ohtude ja riskidega seotud 
teabe, kus on välja toodud soovitusliku 
kasutuse või prognoositava väärkasutusega 
seotud riskid. Lisaks peavad pakendisilte 
vajadusel täiendama teised teavituskanalid, 
näiteks veebilehed, kus esitatakse 
üksikasjalikum teave aine või valmistise 
ohutuse ja kasutamise kohta.

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepaneku 298 esimene lugemine. Sõnastust on pisut muudetud.

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

Muudatusettepanek 300
ARTIKKEL 116 A (uus)

Erisätted üldsusele antava teabe kohta
1. Et aidata tarbijatel aineid ja valmistisi 
ohutult ja säästvalt kasutada, peavad 
tootjad tegema kõigi tarbijale müümiseks 
turule viidud ühikute pakendisiltidel 
kättesaadavaks riskidega seotud teabe, kus 
on välja toodud soovitusliku kasutuse või 
prognoositava väärkasutusega seotud 
riskid. Lisaks peavad pakendisilte vajadusel 
täiendama teised teavituskanalid, näiteks 
veebilehed, kus esitatakse üksikasjalikum 
teave aine või valmistise ohutuse ja 
kasutuse kohta.
2. Vastavalt muudetakse direktiive 
1999/45/EÜ ja 67/548/EMÜ.

Or. en

Selgitus

Esimese lugemise edukas muudatusettepanek. (Davies)

Vastab muudatusettepaneku 298 esimesele lugemisele. 

Sobiva ja kooskõlalise, riskil põhineva teavitussüsteemi väljatöötamine annab tarbijatele 
vajalikku teavet ja nõu, võimaldamaks neil kasutada kemikaale sisaldavaid aineid, preparaate 
ja tooteid ohutult ning tõhusalt. (Oomen-Ruijten ja Prodi + Lienemann ja Ferreira)

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

Muudatusettepanek 301
ARTIKLI 117 LÕIKE 2 PUNKT C

c) toodetud või turule viidud aine või välja jäetud
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valmistise täpne kogus;

Or. en

Selgitus

Punkti c kavandatav väljajätmine on kooskõlas EP muudatusettepanekuga 814. See parandab 
kemikaalide levikut ning inimeste ja keskkonna kokkupuuteid nendega käsitlevate uuringute ja 
mudelite kvaliteeti.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 302
ARTIKLI 117 LÕIKE 2 PUNKTID D JA D A (uus)

d) sidemed tootja või importija ja tema 
allkasutajate vahel.

d) sidemed tootja või importija, tema 
allkasutajate ja kaasatud jaemüüjate vahel.

d a) teave kohapeal isoleeritud ja 
transporditavate isoleeritud vaheainete 
kohta

Or. en

Selgitus

Vastab osaliselt esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekule 304.

1. Selgitused ja tootja sidemed hõlmavad ka jaemüüjaid.

2. Kohapeal isoleeritud ja transporditavad isoleeritud vaheained jäävad samadesse või väga 
vähestesse ettevõtetesse ning nad kasutatakse sünteesiprotsessides täielikult ära. Teadmised 
nende kasutamise kohta võimaldavad teha järeldusi protsesside ja retseptide kohta. Seetõttu 
ei tohi seda teavet üldjuhul avaldada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 303
ARTIKLI 117 LÕIKED 4 A JA 4 B (uus)

4 a. Alati, kui agentuurile esitatakse 
määruse (EÜ) nr 1049/2001 alusel nõue 
ligipääsuks dokumentidele, mida taotleja 
on soovinud hoida salajasena, konsulteerib 
agentuur, kooskõlas teise ja kolmanda 
lõiguga, määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 
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4 lõikes 4 sätestatud kolmanda isikuga.
Agentuur teavitab sellest nõudest 
registreerijat ning vajadusel potentsiaalset 
registreerijat, allkasutajat või muud 
asjaomast poolt.
Agentuur teavitab taotlejat, samuti 
registreerijat, potentsiaalset registreerijat, 
allkasutajat või muud asjaomast poolt oma 
otsusest dokumentidele juurdepääsu 
saamise taotluse kohta. Kooskõlas 
artiklitega 87, 88 ja 89 võib iga nimetatud 
pool esitada apellatsiooninõukogule selle 
otsuse vastu kaebuse 15 päeva jooksul 
pärast otsuse tegemist. Selline kaebus 
peatab otsuse täitmise.
Apellatsiooninõukogu teeb kaebuse kohta 
otsuse 30 päeva jooksul.
4 b. Kuni kaebust menetletakse või kuni 
kaebuste esitamine on veel võimalik, hoiab 
agentuur ja liikmesriigi pädev astus 
kõnealuse teabe salajasena.

Or. en

Selgitus

Lõiked 4 a ning 4 b loovad kooskõla määrusega 1049/2001/EÜ (juurdepääs teabele) ning 
täpsustavad agentuuri poolt REACHi kontekstis kohaldatavat protseduuri. See on kooskõlas 
komisjoni algse ettepanekuga artikli 115 lõigete 2 ja 4 kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 304
ARTIKKEL 118

1. Järgmine agentuuri valduses olev teave 
nii aine kui valmististe või toodete koostises 
esinevate ainete kohta tehakse Internetis 
avalikkusele tasuta kättesaadavaks 
kooskõlas artikli 76 lõike 2 punktiga d:

1. Järgmine agentuuri valduses olev teave nii 
aine kui ka valmististe või toodete koostises 
esinevate ainete kohta tehakse tavaliselt
Internetis avalikkusele tasuta kättesaadavaks 
kooskõlas artikli 76 lõike 2 punktiga d:

a) aine kaubanduslik(ud) nimetus(ed);
b) IUPAC-i nimetus ainete puhul, mis on 
ohtlikud direktiivi 67/548/EMÜ 
tähenduses;
c) kui see on kohaldatav, siis aine EINECSi c) kui see on kohaldatav, siis aine EINECSi 
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nimetus; nimetus;
d) aine klassifikatsioon ja märgistus; d) aine klassifikatsioon ja märgistus;

e) ainet ning selle levikuteid ja keskkonnas 
käitumist käsitlevad füüsikalis-
keemilised andmed;

e) ainet ning selle levikuteid ja keskkonnas 
käitumist käsitlevad füüsikalis-
keemilised andmed;

f) kõigi toksikoloogiliste ja 
ökotoksikoloogiliste uuringute tulemused;

f) kõigi toksikoloogiliste ja 
ökotoksikoloogiliste uuringute tulemused;

g) vastavalt I lisale kindlaks määratud mis 
tahes tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) või 
arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC);

g) vastavalt I lisale kindlaks määratud mis 
tahes tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) või 
arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC);

h) vastavalt VI lisa punktidele 4 ja 5 antud 
juhised ohutuks kasutamiseks;

h) vastavalt VI lisa punktidele 4 ja 5 antud 
juhised ohutuks kasutamiseks;

i) analüüsimeetodid, mis võimaldavad 
avastada keskkonda sattunud ohtlikke aineid 
ning samuti kindlaks teha inimese vahetut
kokkupuudet nendega, kui neid meetodeid 
nõutakse vastavalt IX ja X lisale.

i) analüüsimeetodid, mis võimaldavad 
avastada keskkonda sattunud ohtlikke aineid 
ning samuti kindlaks teha inimese vahetut 
kokkupuudet nendega, kui neid meetodeid 
nõutakse vastavalt IX ja X lisale.

2. Järgmine teave, mis käsitleb nii aineid kui 
valmististe või toodete koostises esinevaid 
aineid, tehakse Internetis avalikkusele tasuta 
kättesaadavaks kooskõlas artikli 76 lõike 2 
punktiga d, välja arvatud juhul, kui teavet 
esitanud pool esitab agentuuri poolt 
kehtivaks tunnistatud põhjenduse vastavalt 
artikli 10 punkti a alapunktile xi selle 
kohta, miks võib selline avaldamine 
kahjustada registreerija või muu asjaomase 
poole ärihuve:

2. Järgmine teave, mis käsitleb nii aineid kui 
ka valmististe või toodete koostises 
esinevaid aineid, tehakse Internetis 
avalikkusele tasuta kättesaadavaks 
kooskõlas artikli 76 lõike 2 punktiga d, välja 
arvatud juhul, kui teavet esitanud pool esitab 
agentuuri poolt kehtivaks tunnistatud 
põhjenduse selle kohta, miks võib selline 
avaldamine kahjustada registreerija või muu 
asjaomase poole ärihuve:

a) kui see on oluline aine klassifitseerimise 
ja märgistamisega seoses, siis aine 
puhtusaste ja teadaolevalt ohtlike lisandite 
ja/või lisaainete määratlus;

a) kui see on oluline aine klassifitseerimise 
ja märgistamisega seoses, siis aine 
puhtusaste ja teadaolevalt ohtlike lisandite 
ja/või lisaainete määratlus;

b) aine koguste vahemik (st 1–10 tonni, 10–
100 tonni, 100-1 000 tonni või rohkem kui 1 
000 tonni), mille ulatuses konkreetne aine on 
registreeritud;

b) aine koguste vahemik (st 1–10 tonni, 10–
100 tonni, 100–1000 tonni või rohkem kui 
1000 tonni), mille ulatuses konkreetne aine 
on registreeritud;

c) lõike 1 punktides e ja f osutatud teavet 
käsitlevate uuringute kokkuvõtted või 
uuringute aruannete kokkuvõtted;

c) lõike 1 punktides e ja f osutatud teavet 
käsitlevate uuringute kokkuvõtted või 
uuringute aruannete kokkuvõtted;

d) ohustuskaardil sisalduv teave, välja 
arvatud lõikes 1 loetletud teave.

d) ohustuskaardil sisalduv teave, välja 
arvatud lõikes 1 loetletud teave.

d a) aine kaubanduslik(ud) nimetus(ed);
d b) IUPACi nimetus ainete puhul, mis on 
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ohtlikud direktiivi 67/548/EMÜ tähenduses.
2 a. Põhjendatud erijuhtudel võib lõikes 1 
nimetatud teabe vabastada avaliku 
elektroonilise kättesaadavuse nõudest, kui 
teabe esitanud pool on agentuurile 
tõestanud, et taoline avaldamine võib 
kahjustada tema ärihuve või teadus- ja 
arendustegevuse huve.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekuga 808. 
Lõikes 1 nimetatud teave võimaldab konkurentidel selgitada tuletuse alusel välja 
tootmisprotsessi üksikasju. Erijuhtudel avaldamiskohustuse suhtes erandi tegemine peaks 
olema võimalik, kui agentuur peab seda põhjendatuks ja vastuvõetavaks (sõna “tavaliselt” ja 
lõige 3).
Koos muu teabega võib kaubanduslik nimetus ja IUPACi nimetus olla ettevõtte jaoks 
äärmiselt tundlik teave. Seetõttu tuleb need lisada lõikesse 2.
Need sätted on olulised, sest teised riigid nagu Ameerika Ühendriigid ja Jaapan on 
kehtestanud sarnased sätted, mis võimaldavad põhjendatud juhtudel säilitada teabe 
konfidentsiaalsust, kui seda taotletakse.

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

Muudatusettepanek 305
ARTIKLI 118 LÕIKE 1 PUNKT G A 

g a) kui see on aine klassifitseerimise ja 
märgistamisega seoses oluline, siis aine 
puhtusaste ning teadaolevalt ohtlike 
lisandite ja/või lisaainete määratlus;

Or. en

(Komisjoni ettepaneku ennistamine)

(Seotud samade autorite esitatud artikli 118 lõike 2 a muudatusettepanekuga)

Selgitus

Teave ohtlike lisandite ja lisaainete kohta tuleb teha avalikult kättesaadavaks, kui see on 
seoses klassifitseerimise ja märgistamisega oluline.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 306
ARTIKLI 118 LÕIKE 1 PUNKT H A (uus)

h a) ohutuskaardil olev teave, välja arvatud 
äriühingu/ettevõtja nimi või kui see teave 
loetakse salajaseks artikli 117 lõike 2 
kohaldamisega;

Or. en

(Komisjoni ettepaneku ennistamine)

(Seotud samade autorite esitatud artikli 118 lõike 2 d muudatusettepanekuga)

Selgitus

Ohutuskaardil olev teave tuleb teha avalikult kättesaadavaks, kui tegemist pole äriühingu 
nime või muu salajase teabega.

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

Muudatusettepanek 307
ARTIKLI 118 LÕIKE 1 PUNKT I A (uus)

i a) aine koguste vahemik (st 1–10 tonni, 
10–100 tonni, 100–1000 tonni või rohkem 
kui 1000 tonni), mille ulatuses konkreetne 
aine on registreeritud;

Or. en

(Kompromissmuudatusettepanek – artikli 62 lõike 2 punkt b – põhineb muudatusettepanekul 
814 – esimene lugemine)

(Seotud samade autorite esitatud artikli 118 lõike 2 b muudatusettepanekuga)

Selgitus

Muudatusettepanekus 814 jättis parlament alati salajaseks loetava teabe loendist välja täpse 
koguse. Kuigi täpse koguse salajasuse säilitamine võib olla vastuvõetav, peaks avalikkusel 
olema vähemalt õigus teada koguste vahemikku, mille ulatuses konkreetne aine on 
registreeritud. Seetõttu tuleb lisada teave koguste vahemike kohta avalikult kättesaadavaks 
tehtavate teemade loendisse. (Schlyter ja teised)
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, 
Åsa Westlund

Muudatusettepanek 308
ARTIKLI 118 LÕIKE 1 PUNKT I B (uus) 

i b) lõike 1 punktides e ja f osutatud teavet 
käsitlevate uuringute kokkuvõtted või 
uuringute aruannete kokkuvõtted;

Or. en

Selgitus

Seotud artikli 117 lõike 2 muudatusettepanekuga. Juurdepääs uuringute kokkuvõtetele tagab 
avalike uuringutulemuste veatu tõlgendamise ning parandab üldist kvaliteeti.

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

Muudatusettepanek 309
ARTIKLI 118 LÕIGE 2

2. Järgmine teave, mis käsitleb nii aineid 
kui valmististe või toodete koostises 
esinevaid aineid, tehakse Internetis 
avalikkusele tasuta kättesaadavaks 
kooskõlas artikli 76 lõike 2 punktiga d, välja 
arvatud juhul, kui teavet esitanud pool esitab 
agentuuri poolt kehtivaks tunnistatud 
põhjenduse vastavalt artikli 10 punkti a 
alapunktile xi selle kohta, miks võib selline 
avaldamine kahjustada registreerija või muu 
asjaomase poole ärihuve:

2. Järgmine teave, mis käsitleb nii aineid kui 
valmististe või toodete koostises esinevaid 
aineid, tehakse Internetis avalikkusele tasuta 
kättesaadavaks kooskõlas artikli 76 lõike 2 
punktiga d, välja arvatud juhul, kui teavet 
esitanud pool esitab agentuuri poolt 
kehtivaks tunnistatud põhjenduse vastavalt 
artikli 10 punkti a alapunktile xi selle kohta, 
miks võib selline avaldamine kahjustada 
registreerija või muu asjaomase poole 
ärihuve:

a) kui see on oluline aine klassifitseerimise 
ja märgistamisega seoses, siis aine 
puhtusaste ja teadaolevalt ohtlike lisandite 
ja/või lisaainete määratlus;

a) kui see on oluline aine klassifitseerimise 
ja märgistamisega seoses, siis aine 
puhtusaste ja teadaolevalt ohtlike lisandite 
ja/või lisaainete määratlus;

b) aine koguste vahemik (st 1–10 tonni, 10–
100 tonni, 100-1 000 tonni või rohkem kui 
1 000 tonni), mille ulatuses konkreetne 
aine on registreeritud;
c) lõike 1 punktides e ja f osutatud teavet 
käsitlevate uuringute kokkuvõtted või 
uuringute aruannete kokkuvõtted;
d) ohustuskaardil sisalduv teave, välja d) ohutuskaardil sisalduv teave, välja 
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arvatud lõikes 1 loetletud teave. arvatud registreerija nimi, 
kemikaaliohutuse aruanne, aine 
summaarne kogus ELi turul ning lõikes 1 
loetletud teave.

Or. en

Selgitus

Seotud artikli 117 lõike 2 ja artikli 118 lõike 1 muudatusettepanekutega. See 
muudatusettepanek nõukogu uuele lõikele selgitab avalikku juurdepääsu mittesalajasele 
äriteabele.

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

Muudatusettepanek 310
ARTIKLI 118 LÕIGE 2

2. Järgmine teave, mis käsitleb nii aineid kui 
valmististe või toodete koostises esinevaid 
aineid, tehakse Internetis avalikkusele tasuta 
kättesaadavaks kooskõlas artikli 76 lõike 2 
punktiga d, välja arvatud juhul, kui teavet 
esitanud pool esitab agentuuri poolt 
kehtivaks tunnistatud põhjenduse vastavalt 
artikli 10 punkti a alapunktile xi selle kohta, 
miks võib selline avaldamine kahjustada
registreerija või muu asjaomase poole 
ärihuve:

2. Järgmine teave, mis käsitleb nii aineid kui 
ka valmististe või toodete koostises 
esinevaid aineid, tehakse Internetis 
avalikkusele tasuta kättesaadavaks 
kooskõlas artikli 76 lõike 2 punktiga d, välja 
arvatud juhul, kui teavet esitanud pool esitab 
agentuuri poolt kehtivaks tunnistatud 
põhjenduse vastavalt artikli 10 punkti a 
alapunktile xi selle kohta, miks selline 
avaldamine kahjustab registreerija või muu 
asjaomase poole ärihuve, ning miks puudub 
ülekaalukas üldine huvi avaldamise vastu:

a) kui see on oluline aine klassifitseerimise 
ja märgistamisega seoses, siis aine 
puhtusaste ja teadaolevalt ohtlike lisandite 
ja/või lisaainete määratlus;
b) aine koguste vahemik (st 1–10 tonni, 10–
100 tonni, 100-1 000 tonni või rohkem kui 
1 000 tonni), mille ulatuses konkreetne 
aine on registreeritud;
c) lõike 1 punktides e ja f osutatud teavet 
käsitlevate uuringute kokkuvõtted või 
uuringute aruannete kokkuvõtted;

c) lõike 1 punktides e ja f osutatud teavet 
käsitlevate uuringute kokkuvõtted või 
uuringute aruannete kokkuvõtted;

d) ohustuskaardil sisalduv teave, välja 
arvatud lõikes 1 loetletud teave.

Or. en
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Justification

In line with Article 4(2) of Regulation 1049/2001 on access to documents, access to a 
document can only be refused on the basis of commercial interests if there is no overriding 
public interest. A reference to overriding public interest should therefore be added here. 
Moreover, such a justification must be based on actual harm to commercial interests, not just 
potential harm.

Information about hazardous impurities and additives, if they are essential to classification 
and labelling, should always be made publicly available.

In amendment 814, Parliament deleted the indication of the "precise" tonnage from the list of 
information that is always confidential. While it might be acceptable to keep the "precise" 
tonnage confidential, the public should have at least the right to know about the total tonnage 
band with which a particular substance has been registered. The information about the 
tonnage bands should therefore be added to the list of issues that are to be made publicly 
available.

The information in the safety data sheet, except for the name of the company or other 
confidential information should be made publicly available.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 311
ARTIKKEL 124

Liikmesriigid kasutavad ametlike kontrollide 
süsteemi ning muid asjaoludele vastavaid 
tegevusi.

Liikmesriigid kasutavad ametlike kontrollide 
süsteemi ning muid asjaoludele vastavaid 
tegevusi kooskõlas agentuuri poolt 
koostatavate suunistega.

Or. en

Selgitus

Vastab esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekule 816. 

Selleks et REACHi oleks võimalik järjekindlalt rakendada, peab olema agentuuril õigus 
nõuda liikmesriikidelt konkreetsete kontrollide ja tegevuste läbiviimist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 312
ARTIKKEL 124 A (uus)



PE 378.597v01-00 64/97 AM\630161ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Agentuur saab liikmesriikidelt volitused 
algatada kontrolle ja tegevusi ning 
kehtestab suunised kontrollisüsteemi 
ühtlustamiseks ja tulemuslikkuse 
tagamiseks.

Or. en

Selgitus

Vastab esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekule 817. 

REACH-süsteemi haldamine eeldab selle sätete ühtlustatud rakendamist kogu ühisturu 
ulatuses ning samuti tulemuslikku kontrollisüsteemi. Seetõttu peab agentuuril olema võimalik 
nõuda liikmesriikidelt kontrolle ja tegevusi. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 313
ARTIKKEL 125

Liikmesriigid kehtestavad karistusi 
käsitlevad sätted, mida kohaldatakse 
käesoleva määruse sätete rikkumise korral, 
ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende 
rakendamise tagamiseks. Ettenähtud 
karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Liikmesriigid teevad kõnealused sätted 
komisjonile teatavaks hiljemalt …* ja
teavitavad komisjoni viivitamatult kõikidest 
hilisematest neid mõjutavatest muudatustest.

Agentuuri koostatud suuniste põhjal tuleb 
kehtestada karistusi käsitlevad sätted, mida 
kohaldatakse käesoleva määruse sätete 
rikkumise korral, ning kõik vajalikud 
meetmed nende rakendamise tagamiseks. 
Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Liikmesriigid teevad kõnealused sätted 
komisjonile ja agentuurile teatavaks 
hiljemalt kaheksateist kuud pärast 
käesoleva määruse jõustumist ning
teavitavad komisjoni viivitamatult kõikidest 
hilisematest neid mõjutavatest muudatustest.

Or. en

Selgitus

Vastab esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekule 818. 

Kui karistuste süsteem jäetaks liikmesriikide otsustada, tooks see kaasa liidusisesed erinevad 
karistused. REACHi eesmärkide saavutamiseks peab olema olemas ühtlustatud karistuste 
süsteem ja ühtlustatud rakendamine.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 314
ARTIKKEL 130

Lisasid võib muuta artikli 132 lõikes 3
sätestatud korras.

Lisasid võib muuta artikli 132 lõikes 3 a
sätestatud korras.

Or. en

Selgitus

Muudatust on vaja teksti kooskõlla viimiseks uue, komiteemenetlust käsitleva otsuse sätetega 
ning eeskätt tavapärase regulatiivkomitee menetluse asendamiseks nn kontrolliva 
regulatiivkomitee menetlusega, kuna asjaomased meetmed on üldkohaldatavad ja mõeldud 
eelnõu väheoluliste osade muutmiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 315
ARTIKKEL 131

Käesoleva määruse tõhusaks rakendamiseks 
vajalikud meetmed võetakse vastu artikli 
132 lõikes 3 osutatud korras.

Kui käesoleva määruse tõhusaks 
rakendamiseks on vaja võtta vastu 
meetmeid, mille jaoks mujal käesoleva 
määruses ei ole volitusi antud, võetakse 
need meetmed vastu:
a) artikli 132 lõikes 3 osutatud korras, kui 
vastuvõetavad meetmed on üldist laadi 
meetmed, mille ülesanne on kohaldada 
käesoleva määruse olulisi sätteid;
b) artikli 132 lõikes 3 a osutatud korras, kui 
vastuvõetavad meetmed on üldist laadi 
meetmed, mille ülesanne on muuta 
käesoleva määruse väheolulisi osi.

Or. en

Selgitus

Muudatust on vaja teksti kooskõlla viimiseks uue, komiteemenetlust käsitleva otsuse sätetega 
ning eeskätt tavapärase regulatiivkomitee menetluse eristamiseks nn kontrolliva 
regulatiivkomitee menetlusest.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 316
ARTIKLI 132 LÕIGE 3 A (uus)

3 a. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ, mida on 
muudetud otsusega 2006/512/EÜ, artikleid 
5 a ja 7.

Or. en

Selgitus

Muudatust on vaja teksti kooskõlla viimiseks uue, komiteemenetlust käsitleva otsuse sätetega 
ning eeskätt nn kontrolliva regulatiivkomitee menetluse kaasamiseks, kuna asjaomased 
meetmed on üldkohaldatavad ja mõeldud eelnõu väheoluliste osade muutmiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 317
ARTIKKEL 133

Agentuuri käsitlevad üleminekumeetmed Agentuuri asutamise ettevalmistamine
1. Komisjon toetab agentuuri loomist
vajalikul määral.

1. Komisjon toetab agentuuri asutamist
vajalikul määral.

2. Selleks võib komisjon, kuni 
tegevdirektori ametissenimetamiseni
vastavalt artiklile 83, määrata agentuuri 
nimel ametisse töötajaid, sealhulgas ajutiselt 
tegevdirektori haldusülesandeid täitva isiku, 
ja sõlmida muid lepinguid, kasutades selleks 
agentuuri jaoks ette nähtud eelarvelisi 
vahendeid.

2. Kuni agentuuri haldusnõukogu poolt
vastavalt artiklile 83 ametisse nimetatud 
tegevdirektor asub täitma oma kohustusi, 
võib komisjon agentuuri nimel ja kasutades 
agentuuri jaoks ette nähtud eelarvelisi 
vahendeid:
a) määrata ametisse töötajaid, sealhulgas 
ajutiselt tegevdirektori ülesandeid täitva 
isiku, ja

b) sõlmida muid lepinguid.

Or. en

Justification

Corresponds to Amendment 822 adopted in First Reading.

A proper establishment and operation of the Agency is critical to the success of REACH. The 
Agency must be operationally independent from the Commission, and the Commission shall 
not fulfil such operational tasks set out in the Regulation on behalf of the Agency. If the 



AM\630161ET.doc 67/97 PE 378.597v01-00
Freelance-tõlge

ET

Commission is not fulfilling the role of the Agency, there is no need for the Agency to notify 
the Commission that it is ready to take over the tasks from the Commission.  The Commission, 
however, should help to establish the Agency until its Management Board has appointed an 
Executive Director. This should include recruitment of staff and conclusion of necessary 
contracts for services, goods and buildings. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 318
ARTIKKEL 136 A (uus)

Artikkel 136 a
Vahepealne mõju hindamine
1. Viis aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist, piiramata artikli 137 sätete 
kehtivust, viib komisjon läbi käesoleva 
määruse mõju vahepealse hindamise. Mõju 
hindamise käigus analüüsitakse selle 
määruse rakendamisel valitsevat olukorda, 
võrreldakse saavutatud tulemusi 
varasemate ootustega ning hinnatakse 
määruse mõju siseturu toimimisele ja 
konkurentsile sellel turul. 
2. Komisjon esitab vahepealse mõju 
hindamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule hiljemalt [kuus aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist]. Komisjon 
esitab kõik määruse muudatusettepanekud, 
mis vahepealse mõju hindamise põhjal 
vajalikuks osutuvad.

Or. en

Selgitus

Vastab esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekule 823. 

Arvestades REACHi poolt loodava regulatiivse süsteemi tähtsust, on vaja hinnata esimesel 
viiel rakendamisaastal saavutatud tulemusi, et kontrollida, kas algsed eesmärgid on 
saavutatavad, ning kui mitte, siis teha vajalikud parandused.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 319
ARTIKLI 137 LÕIGE 1

1. Hiljemalt …* vaatab komisjon selle läbi, 
et hinnata, kas pikendada kohustust viia läbi 
kemikaaliohutuse hindamine ja 
dokumenteerida see kemikaaliohutuse 
aruandes seoses ainetega, mis ei ole selle 
kohustusega hõlmatud, kuna neid ei tule 
registreerida või nad tuleb registreerida, 
kuid neid toodetakse või imporditakse 
kogustes, mis ei ületa kümmet tonni aastas. 
Nimetatud läbivaatamise põhjal võib 
komisjon vajadusel teha seadusandlikke 
ettepanekuid nimetatud kohustuse 
pikendamiseks.

1. Hiljemalt …* vaatab komisjon selle läbi, 
et hinnata, kas pikendada kohustust viia läbi 
kemikaaliohutuse hindamine ja 
dokumenteerida see kemikaaliohutuse 
aruandes seoses ainetega, mis ei ole selle 
kohustusega hõlmatud, kuna neid ei tule 
registreerida. Nimetatud läbivaatamise 
põhjal võib komisjon vajadusel teha 
seadusandlikke ettepanekuid nimetatud 
kohustuse pikendamiseks.

* Kaksteist aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

* Kuus aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

Or. en

(Muudatusettepanek 312 – esimene lugemine)

(Seotud artikli 14 lõikega 1 ning samade autorite poolt selle kohta esitatud 
muudatusettepanekuga)

Selgitus

Kemikaaliohutuse aruannet puudutav läbivaatus peaks toimuma kuue aasta järel, mil on 
saadud kogemusi esimesest kahest registreerimisetapist. Kui kemikaaliohutuse aruanne 
muutub kohustuslikuks kõigile ainetele alates 1 tonnist ja mitte alles 10 tonnist, nagu on välja 
pakutud samade autorite muudatusettepanekus artikli 14 lõikele 1, ei ole käesolevas artiklis 
vaja viidata väikeses kogustes ainetele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 320
ARTIKLI 137 LÕIKE 2 SISSEJUHATAV OSA

2. Komisjon võib esitada seadusandlikke 
ettepanekuid niipea, kui on võimalik 
kindlaks teha praktiline ja kuluefektiivne 
viis polümeeride valimiseks nende 
registreerimiseks kindlate tehniliste ja 
kehtivate teaduslike kriteeriumite alusel, 

2. Komisjon esitab seadusandlikud 
ettepanekud niipea, kui on võimalik 
kindlaks teha praktiline ja kuluefektiivne 
viis polümeeride valimiseks nende 
registreerimiseks ja hindamiseks kindlate 
tehniliste ja kehtivate teaduslike 
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ning pärast aruande avaldamist, mis käsitleb 
järgmist:

kriteeriumide alusel, kuid mitte hiljem kui 6 
aastat pärast käesoleva määruse jõustumist
ning pärast aruande avaldamist, mis käsitleb 
järgmist:

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek seab komisjonile ajapiiri, mille jooksul esitada praktiline ja 
kuluefektiivne viis polümeeride registreerimiseks ja hindamiseks valimiseks. EP 
muudatusettepanek 313 on uuesti esitatud. 

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

Muudatusettepanek 321
ARTIKLI 137 LÕIKE 2 SISSEJUHATAV OSA

2. Komisjon võib esitada seadusandlikke 
ettepanekuid niipea, kui on võimalik 
kindlaks teha praktiline ja kuluefektiivne 
viis polümeeride valimiseks nende 
registreerimiseks kindlate tehniliste ja 
kehtivate teaduslike kriteeriumite alusel, 
ning pärast aruande avaldamist, mis käsitleb 
järgmist:

2. Komisjon esitab seadusandlikud 
ettepanekud niipea, kui on võimalik 
kindlaks teha praktiline ja kuluefektiivne 
viis polümeeride valimiseks nende 
registreerimiseks kindlate tehniliste ja 
kehtivate teaduslike kriteeriumide alusel, 
kuid mitte hiljem kui 6 aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist ning pärast 
aruande avaldamist, mis käsitleb järgmist:

Or. en

(Muudatusettepanek 313 – esimene lugemine)

Selgitus

Seda, kas ja millal komisjon esitab ettepaneku polümeeride registreerimiseks, ei tohiks jätta 
komisjoni otsustada. Selline registreerimine oli ette nähtud sisekonsultatsioonideks esitatud 
tekstiprojektis. Vaja on määrata tähtaeg, et aidata kaasa praktilise ja kuluefektiivse viisi 
valimisele polümeeride registreerimiseks ja hindamiseks.

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

Muudatusettepanek 322
ARTIKLI 137 LÕIGE 3

3. Artikli 116 lõikes 3 osutatud aruanne 3. Artikli 116 lõikes 3 osutatud aruanne 
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käesoleva määruse rakendamisel omandatud 
kogemuste kohta hõlmab 
registreerimisnõuete läbivaatamist, mis on 
seotud ainetega, mida toodetakse või 
imporditakse ainult kogustes alates 1 
tonnist, kuid mis ei ületa 10 tonni aastas 
tootja või importija kohta. Läbivaatamise 
alusel võib komisjon esitada seadusandlikke 
ettepanekuid teabele esitatavate nõuete 
muutmiseks seoses ainetega, mida 
toodetakse või imporditakse kogustes alates 
1 tonnist kuni 10 tonnini aastas tootja või 
importija kohta, võttes arvesse uusimaid 
arenguid, näiteks seoses alternatiivse 
katsetamisega ja (kvantitatiivsete) struktuuri 
ja aktiivsuse seostega ((Q)SAR).

käesoleva määruse rakendamisel omandatud 
kogemuste kohta hõlmab ainete 
registreerimisega seotud teabele esitatavate
nõuete läbivaatamist. Läbivaatamise alusel 
võib komisjon esitada seadusandlikke 
ettepanekuid VII kuni X lisas sätestatud
teabele esitatavate nõuete muutmiseks, 
võttes arvesse uusimaid arenguid, eriti
seoses alternatiivse katsetamisega ja 
(kvantitatiivsete) struktuuri ja aktiivsuse 
seostega ((Q)SAR).

Or. en

(Muudatusettepanek – 314 esimene lugemine)

Selgitus

Teabele esitatavate nõuete läbivaatamine peab puudutama kõiki sellekohaseid lisasid ning 
arvestama uusimate arengutega seoses alternatiivsete katsetustega. (Lucas ja teised)

Lihtsustus eesmärgiga tagada, et teabele esitatavad nõuded arvestaksid uusimate arengutega 
seoses katsetamise ja QSARiga. (Davies)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 323
ARTIKLI 137 LÕIGE 4

4. Komisjon vaatab I, IV ja V lisa läbi 
hiljemalt …., eesmärgiga teha vajaduse 
korral ettepanekuid nende muutmiseks 
vastavalt artikli 132 lõikes 3 osutatud 
menetlusele.

4. Komisjon vaatab IV ja V lisa läbi 
hiljemalt …., eesmärgiga teha vajaduse 
korral ettepanekuid nende muutmiseks 
vastavalt artikli 132 lõikes 3 a osutatud 
menetlusele.

Or. en

Selgitus

Seotud artikli 59 lõike 2 muudatusettepanekuga. See jätab välja viite I lisa läbivaatamisele, 
mille pakkus nõukogu välja seoses metodoloogiate arendamisega kantserogeensete ja 
mutageensete ainete piirmäärade kehtestamiseks.
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Muudatus viib teksti ka kooskõlla uue, komiteemenetlust käsitleva otsuse sätetega ning eeskätt 
asendab tavapärase regulatiivkomitee menetluse nn kontrolliva regulatiivkomitee 
menetlusega, kuna asjaomased meetmed on üldkohaldatavad ja mõeldud eelnõu väheoluliste 
osade muutmiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 324
ARTIKLI 137 LÕIGE 4

4. Komisjon vaatab I, IV ja V lisa läbi 
hiljemalt 12 kuu jooksul, eesmärgiga teha 
vajaduse korral ettepanekuid nende 
muutmiseks vastavalt artikli 132 lõikes 3 
osutatud menetlusele. 

4. Komisjon vaatab IV ja V lisa läbi 
hiljemalt 12 kuu jooksul, eesmärgiga teha 
vajaduse korral ettepanekuid nende 
muutmiseks vastavalt artikli 132 lõikes 3 
osutatud menetlusele.

Or. en

Selgitus

Seotud põhjenduse 52 punkti a muudatusettepanekuga.

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

Muudatusettepanek 325
ARTIKLI 137 LÕIGE 4 A (uus)

4 a. Komisjon vaatab …* tähtajaks seoses 
nanoosakestega läbi piirväärtuse 1 tonn 
aastas registreeritava tootja või importija 
kohta ning samuti teabele esitatavad 
nõuded vastavalt artiklile 12. Selle 
läbivaatuse põhjal esitab komisjon vastavad 
seadusandlikud ettepanekud nanoosakeste 
koguse piirmäära ja nende kohta käivale 
teabele esitavate nõuete muutmiseks, et 
tagada riskide piisav hindamine ja 
vajadusel riskide vähendamine, et tagada 
inimeste tervise ja keskkonna 
kõrgetasemeline kaitse seoses 
nanoosakestega.
* 18 kuud pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

Or. en
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(Uus muudatusettepanek – artikli 62 lõike 2 punkt d, millega võetakse arvesse SCENIHRi 
muudetud arvamus 10. märtsist 2006)

Selgitus

SCENIHRi osutatud suured teadmistelüngad seoses nanoosakeste riski hindamisega, samuti 
nende järeldused, mis sedastavad vajaduse muuta seniseid meetodeid, viitavad tungivale 
vajadusele vaadata REACHi sätted läbi, et tagada riskide piisav hindamine ja vajadusel 
riskide vähendamine seoses kunstlike nanoosakestega.

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

Muudatusettepanek 326
ARTIKKEL 139

Direktiivi 1999/45/EÜ artikkel 14 jäetakse 
välja. 

Direktiivi 1999/45/EÜ artikkel 14 jäetakse 
välja. Direktiivi 1999/45/EÜ muudetakse 
nii, et oleks tagatud sellise teabe jõudmine 
klientideni, mis on vajalik piisavate 
meetmete võtmiseks ainete ja valmististe 
ohutuks kasutamiseks.

Or. fr

Selgitus

Sobiva ja kooskõlalise, riskil põhineva teavitussüsteemi väljatöötamine annab tarbijatele 
võimaluse saada vajalikku teavet ja nõu, võimaldamaks neil kasutada aineid ning valmistisi 
ohutult ja tõhusalt.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 327
I LISA 0-OSA PUNKT 0.3

0.3. Tootja kemikaaliohutuse hinnangus 
käsitletakse aine tootmist ja selle kõiki 
kindlaksmääratud kasutusalasid. Importija 
kemikaaliohutuse hinnangus käsitletakse 
kõiki kindlaksmääratud kasutusalasid.
Kemikaaliohutuse hinnangus käsitletakse 
aine kasutamist eraldi (koos kõigi peamiste 
lisandite ja lisaainetega), valmistise ja artikli 
koostisainena vastavalt kindlaksmääratud
kasutusalale. Hindamisel vaadeldakse aine 
tootmisest ja kindlaksmääratud 

0.3 Kemikaaliohutuse hinnangus käsitletakse 
kõiki kindlaksmääratud kasutusalasid 
koguses 1 tonn või rohkem aastas. Selles
käsitletakse aine kasutamist eraldi (koos 
kõigi peamiste lisandite ja lisaainetega), 
valmistise või artikli koostisainena. 
Hindamisel vaadeldakse aine 
kindlaksmääratud kasutamise poolt 
määratletud aine elutsükli kõiki etappe. 
Kemikaaliohutuse hindamise aluseks on aine 
potentsiaalsete kahjulike mõjude võrdlemine 
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kasutamisest tulenevaid aine elutsükli kõiki 
etappe. Kemikaaliohutuse hindamise aluseks 
on aine potentsiaalsete kahjulike mõjude 
võrdlemine mõjuga, mida  antud aine 
teadaoleva või arvatava kokkupuute korral 
inimestele ja/või keskkonnale avaldab, 
võttes arvesse kohaldatud ja soovitatud 
riskijuhtimismeetmeid ja käitlemistingimusi.

mõjuga, mida antud aine teadaoleva või 
arvatava kokkupuute korral inimestele ja/või 
keskkonnale avaldab, võttes arvesse 
kohaldatud ja soovitatud 
riskijuhtimismeetmeid ja käitlemistingimusi.

Or. en

Selgitus

Vastab esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekule 831. 

See parandab teostatavust, andes kemikaaliohutuse hinnangu läbiviimisele ette mahupiiri. 
See viib I lisa kooskõlla artikli 36 lõikega 4 c.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frédérique Ries + Chris Davies

Muudatusettepanek 328
I LISA 1. OSA PUNKT 1.4.1

1.4.1. 1. ja 2. etapi tulemuste põhjal 
määratakse kindlaks aine DNEL(id), mis 
peegeldab või  peegeldavad tõenäolist 
manustamisviisi või tõenäolisi 
manustamisviise, kokkupuute  kestust ja 
sagedust.  Mõnede näitajate, eelkõige 
mutageensuse ja kantserogeensuse puhul ei  
pruugi olemasoleva teabe alusel olla 
võimalik kindlaks määrata läve ja seega ka 
DNELi.  Kui see on põhjendatud 
kokkupuutestsenaariumi(te)ga, võib üks 
tuletatud mittetoimiv tase  olla piisav.  
Kättesaadavat teavet ja kemikaaliohutuse 
aruande punktis 9 esitatud 
kokkupuutestsenaariumit või –stsenaariume 
arvesse võttes võib aga osutuda vajalikuks 
kõikide asjakohaste elanikkonnarühmade  
(nt töölised, tarbijad ja nimetatud ainetega 
keskkonna kaudu kaudselt kokku puutuda 
võivad isikud) ja isegi teatavate haavatavate  
alarühmade (nt lapsed, rasedad) ning 
erinevate kokkupuuteviiside jaoks erinevate 
tuletatud  mittetoimivate tasemete 
kindlaksmääramine.  Tuleb esitada täielik 

1.4.1. 1. kuni 3. etapi tulemuste põhjal 
määratakse kindlaks aine tuletatud 
mittetoimiv tase või tasemed, mis peegeldab 
või peegeldavad tõenäolist manustamisviisi 
või tõenäolisi manustamisviise, kokkupuute 
kestust ja sagedust. Mõnede näitajate, 
eelkõige mutageensuse ja kantserogeensuse 
puhul ei pruugi olemasoleva teabe alusel olla 
võimalik kindlaks määrata läve ja seega ka 
DNELi. Kui see on põhjendatud 
kokkupuutestsenaariumi(te)ga, võib üks 
tuletatud mittetoimiv tase olla piisav. 
Kättesaadavat teavet ja kemikaaliohutuse 
aruande punktis 9 esitatud 
kokkupuutestsenaariumit või -stsenaariume
arvesse võttes võib aga osutuda vajalikuks 
kõikide asjakohaste elanikkonnarühmade (nt 
töölised, tarbijad ja nimetatud ainetega 
keskkonna kaudu kaudselt kokku puutuda 
võivad isikud) ja haavatavate rühmade ning 
erinevate kokkupuuteviiside jaoks erinevate 
tuletatud mittetoimivate tasemete 
kindlaksmääramine. Tuleb esitada täielik 
põhjendus, täpsustades muu hulgas 
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põhjendus, täpsustades muu hulgas 
kasutatud teabe valikut, kokkupuuteviise 
(suu või naha kaudu, sissehingamise teel) 
ning kokkupuute kestust ja sagedust, mille 
puhul tuletatud mittetoimiv tase kehtib. Kui 
kokkupuuteviise on tõenäoliselt rohkem kui 
üks, määratakse tuletatud mittetoimiv tase  
kindlaks iga kokkupuuteviisi kohta eraldi 
ning ka kõikide kokkupuuteviiside kohta 
ühiselt. Tuletatud mittetoimiva taseme 
kindlaksmääramisel tuleb muu hulgas 
arvestada järgmisi  tegureid:  

kasutatud andmete valikut, kokkupuuteviise 
(suu või naha kaudu, sissehingamise teel) 
ning kokkupuute kestust ja sagedust, mille 
puhul tuletatud mittetoimiv tase kehtib. Kui 
kokkupuuteviise on tõenäoliselt rohkem kui 
üks, määratakse tuletatud mittetoimiv tase 
kindlaks iga kokkupuuteviisi kohta eraldi 
ning ka kõikide kokkupuuteviiside kohta 
ühiselt. Tuletatud mittetoimiva taseme 
kindlaksmääramisel tuleb muu hulgas 
arvestada järgmisi tegureid:

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

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

b) mõju laad ja raskusaste; b) mõju laad ja raskusaste;
c) elanikkonna rühma või alarühma 
tundlikkus, kelle suhtes kvantitatiivne ja/või 
kvalitatiivne teave kokkupuutumise kohta 
kehtib.

c) elanikkonna rühm, kelle suhtes 
kvantitatiivne ja/või kvalitatiivne teave 
kokkupuutumise kohta kehtib.

c a) haavatavate rühmade konkreetsed 
nõrkused;
c b) kõik märgid mittestandardsetest 
mõjudest, eriti kui toimeviis ei ole teada või 
on ebapiisavalt kirjeldatud;
c c) võimalik kaasnev kokkupuude teiste 
kemikaalidega.

Or. en

Selgitus

Paljud haigused saavad alguse sünnilähedasel etapil. Seetõttu tuleb lisada haavatavad 
grupid, nii et kindlaksmääratud ohutustasemed kaitseksid ka tulevasi põlvkondi. Sellega 
esitatakse uuesti EP muudatusettepanek 320.

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

Muudatusettepanek 329
I LISA 1. OSA PUNKT 1.4.1

1.4.1. 1. ja 2. etapi tulemuste põhjal 
määratakse kindlaks aine DNEL(id), mis 
peegeldab või  peegeldavad tõenäolist 

1.4.1. 1. ja 2. etapi tulemuste põhjal 
määratakse kindlaks aine DNEL(id), mis 
peegeldab või peegeldavad tõenäolist 
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manustamisviisi või tõenäolisi 
manustamisviise, kokkupuute  kestust ja 
sagedust. Mõnede näitajate, eelkõige 
mutageensuse ja kantserogeensuse puhul ei  
pruugi olemasoleva teabe alusel olla 
võimalik kindlaks määrata läve ja seega ka 
DNELi. Kui see on põhjendatud 
kokkupuutestsenaariumi(te)ga, võib üks 
tuletatud mittetoimiv tase  olla piisav. 
Kättesaadavat teavet ja kemikaaliohutuse 
aruande punktis 9 esitatud 
kokkupuutestsenaariumit või –stsenaariume
arvesse võttes võib aga osutuda vajalikuks 
kõikide asjakohaste elanikkonnarühmade  
(nt töölised, tarbijad ja nimetatud ainetega 
keskkonna kaudu kaudselt kokku puutuda 
võivad isikud) ja isegi teatavate haavatavate  
alarühmade (nt lapsed, rasedad) ning
erinevate kokkupuuteviiside jaoks erinevate 
tuletatud  mittetoimivate tasemete 
kindlaksmääramine. Tuleb esitada täielik 
põhjendus, täpsustades muu hulgas 
kasutatud teabe valikut, kokkupuuteviise 
(suu või naha kaudu, sissehingamise teel) 
ning kokkupuute kestust ja sagedust, mille 
puhul tuletatud mittetoimiv tase kehtib. Kui 
kokkupuuteviise on tõenäoliselt rohkem kui 
üks, määratakse tuletatud mittetoimiv tase  
kindlaks iga kokkupuuteviisi kohta eraldi 
ning ka kõikide kokkupuuteviiside kohta 
ühiselt. Tuletatud mittetoimiva taseme 
kindlaksmääramisel tuleb muu hulgas 
arvestada järgmisi  tegureid:

manustamisviisi või tõenäolisi 
manustamisviise, kokkupuute kestust ja 
sagedust. Mõnede näitajate, eelkõige 
mutageensuse ja kantserogeensuse puhul ei 
pruugi olemasoleva teabe alusel olla 
võimalik kindlaks määrata läve ja seega ka 
DNELi. Kui see on põhjendatud 
kokkupuutestsenaariumi(te)ga, võib üks 
tuletatud mittetoimiv tase olla piisav. 
Kättesaadavat teavet ja kemikaaliohutuse 
aruande punktis 9 esitatud 
kokkupuutestsenaariumit või -stsenaariume 
arvesse võttes võib aga osutuda vajalikuks 
kõikide asjakohaste elanikkonnarühmade (nt 
töölised, tarbijad ja nimetatud ainetega 
keskkonna kaudu kaudselt kokku puutuda 
võivad isikud) ja haavatavate rühmade ning 
erinevate kokkupuuteviiside jaoks erinevate 
tuletatud mittetoimivate tasemete 
kindlaksmääramine. Tuleb esitada täielik 
põhjendus, täpsustades muu hulgas 
kasutatud teabe valikut, kokkupuuteviise 
(suu või naha kaudu, sissehingamise teel) 
ning kokkupuute kestust ja sagedust, mille 
puhul tuletatud mittetoimiv tase kehtib. Kui 
kokkupuuteviise on tõenäoliselt rohkem kui 
üks, määratakse tuletatud mittetoimiv tase 
kindlaks iga kokkupuuteviisi kohta eraldi 
ning ka kõikide kokkupuuteviiside kohta 
ühiselt. Tuletatud mittetoimiva taseme 
kindlaksmääramisel tuleb muu hulgas 
arvestada järgmisi tegureid:

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

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

b) mõju laad ja raskusaste; b) mõju laad ja raskusaste;

c) elanikkonna rühma või alarühma 
tundlikkus, kelle suhtes kvantitatiivne ja/või 
kvalitatiivne teave kokkupuutumise kohta 
kehtib.

c) elanikkonna rühma või alarühma 
tundlikkus, kelle suhtes kvantitatiivne ja/või 
kvalitatiivne teave kokkupuutumise kohta 
kehtib, kaasa arvatud haavatavate rühmade 
konkreetsed nõrkused;
c a) kõik märgid mittestandardsetest 
mõjudest, eriti kui toimeviis ei ole teada või 
on ebapiisavalt kirjeldatud;
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c b) võimalik kaasnev kokkupuude teiste 
kemikaalidega.

Or. en

(Muudatusettepanek – 320 esimene lugemine)

Selgitus

Paljud haigused saavad alguse areneva lapse sünnilähedasel etapil. Seetõttu tuleb lisada 
haavatavad grupid, et kindlaksmääratud ohutustasemed kaitseksid ka tulevasi põlvkondi. 

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

Muudatusettepanek 330
I LISA 5. OSA PUNKTI 5.0 SISSEJUHATAV OSA

Kokkupuute hindamise eesmärk on 
kvalitatiivse või kvantitatiivse hinnangu 
andmine aine annusele/kontsentratsioonile, 
millega inimesed ja keskkond kokku 
puutuvad või võivad kokku puutuda. 
Hindamisel vaadeldakse aine tootmisest ja 
kindlaksmääratud kasutamisest  tulenevaid
aine elutsükli kõiki etappe ning hindamine 
hõlmab kõiki punktides 1–4  
kindlaksmääratud ohtudega seonduda 
võivaid kokkupuuteid. Kokkupuute 
hindamine  koosneb järgnevast kahest 
etapist, mis on selgesõnaliselt määratletud 
kemikaaliohutuse  aruandes:

Kokkupuute hindamise eesmärk on 
kvalitatiivse või kvantitatiivse hinnangu 
andmine aine annusele/kontsentratsioonile, 
millega inimesed ja keskkond kokku 
puutuvad või võivad kokku puutuda. 
Hindamisel vaadeldakse aine elutsükli kõiki 
etappe. Kokkupuute hindamine koosneb 
järgnevast kahest etapist, mis on
selgesõnaliselt määratletud 
kemikaaliohutuse aruandes:

Or. en

(Uus muudatusettepanek – artikli 62 lõike 2 punkt c)

Selgitus

Kuigi nõukogu poolt lisatud viide elutsüklile on tervitatav, ei ole loogiline rääkida tootmisest 
ja kasutamisest tulenevast elutsüklist, kuna need on elutsükli olulised osad, mida tuleb samuti 
vaadelda.

Kokkupuute hindamise seostamine kindlaksmääratud ohtudega on toonud kaasa mitu 
vastukäivat tõlgendust. See võib rabavalt vähendada riskide hindamise ulatust. Riskide 
hindamise ulatusega seoses ei tohi olla mingit segadust. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek

Muudatusettepanek 331
I LISA 5. OSA PUNKTI 5.0 SISSEJUHATAV OSA

Kokkupuute hindamise eesmärk on 
kvalitatiivse või kvantitatiivse hinnangu 
andmine aine annusele/kontsentratsioonile, 
millega inimesed ja keskkond kokku 
puutuvad või võivad kokku puutuda. 
Hindamisel vaadeldakse aine tootmisest ja 
kindlaksmääratud kasutamisest  tulenevaid 
aine elutsükli kõiki etappe ning hindamine 
hõlmab kõiki punktides 1–4  
kindlaksmääratud ohtudega seonduda 
võivaid kokkupuuteid. Kokkupuute 
hindamine  koosneb järgnevast kahest 
etapist, mis on selgesõnaliselt määratletud 
kemikaaliohutuse aruandes:

Kokkupuute hindamise eesmärk on 
kvalitatiivse või kvantitatiivse hinnangu 
andmine aine annusele/kontsentratsioonile, 
millega inimesed ja keskkond kokku 
puutuvad või võivad kokku puutuda. 
Hindamisel vaadeldakse aine tootmisest ja 
kindlaksmääratud kasutamisest tulenevaid 
aine elutsükli kõiki etappe ning hindamine 
hõlmab kõiki kokkupuuteid. Kokkupuute 
hindamine koosneb järgnevast kahest 
etapist, mis on selgesõnaliselt määratletud 
kemikaaliohutuse aruandes:

Or. en

Selgitus

Nõukogu poolt välja pakutud piirang kokkupuute hindamisele piirab tõsiselt selle 
kasutatavust. 

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

Muudatusettepanek 332
I LISA 5. OSA PUNKTI 5.0 SISSEJUHATAV OSA

Kokkupuute hindamise eesmärk on 
kvalitatiivse või kvantitatiivse hinnangu 
andmine aine annusele/kontsentratsioonile, 
millega inimesed ja keskkond kokku 
puutuvad või võivad kokku puutuda. 
Hindamisel vaadeldakse aine tootmisest ja 
kindlaksmääratud kasutamisest  tulenevaid 
aine elutsükli kõiki etappe ning hindamine 
hõlmab kõiki punktides 1–4  
kindlaksmääratud ohtudega seonduda 
võivaid kokkupuuteid. Kokkupuute 
hindamine  koosneb järgnevast kahest 
etapist, mis on selgesõnaliselt määratletud 
kemikaaliohutuse  aruandes:

Kokkupuute hindamise eesmärk on 
kvalitatiivse või kvantitatiivse hinnangu 
andmine aine annusele/kontsentratsioonile, 
millega inimesed ja keskkond kokku 
puutuvad või võivad kokku puutuda. 
Hindamisel vaadeldakse aine tootmisest ja 
kindlaksmääratud kasutamisest tulenevaid 
aine elutsükli kõiki etappe. Kokkupuute 
hindamine koosneb järgnevast kahest 
etapist, mis on selgesõnaliselt määratletud 
kemikaaliohutuse aruandes:
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Or. en

Selgitus

Nõukogu poolt lisatud lause suurendab segadust ja ebamäärasust riskide hindamise 
protsessis, kuna see võimaldab vastukäivaid tõlgendusi.

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

Muudatusettepanek 333
III LISA LÕIGE A A (uus)

a a) nanoosakesed,

Or. en

(Uus muudatusettepanek – artikli 62 lõike 2 punkt d, millega võetakse arvesse SCENIHRi 
muudetud arvamust 10. märtsist 2006)

Selgitus

Seni on nanoosakesi sageli toodetud ainult väga väikestes kogustes. Ent arvestades nende 
suurt potentsiaali ebasoovitavate bioloogiliste mõjude tekitamisel, tuleks vähemalt 
nanoosakesi vahemikus 1 kuni 10 tonni lugeda esmatähtsaks aineks, mille kohta tuleb esitada 
vähemalt VII lisas nõutud põhiteave, kui spetsiaalselt nanoosakestele mõeldud katsed 
puuduvad.

Or. en

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

Muudatusettepanek 334
III LISA LÕIKE B PUNKT I

i) ained, mida kasutatakse laialdaselt ja 
hajutatult, eelkõige kui selliseid aineid 
kasutatakse tarbijatele mõeldud valmististes 
või kui nad kuuluvad tarbitavate toodete 
koostisesse; ja 

i) ained, mida kasutatakse laialdaselt ja 
hajutatult, eelkõige, kui selliseid aineid 
kasutatakse üksinda, tarbijatele või 
professionaalseks kasutamiseks mõeldud 
valmististes või kui nad kuuluvad tarbitavate 
toodete koostisesse; ja 

Or. en
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(Muudatusettepaneku 388 osa (lõike b esimene taane) – esimene lugemine)

Selgitus

Esmast ohutusteavet tuleb anda ka nende ohtlike ainete kohta, mida kasutatakse laialdaselt 
või hajutatult professionaalses sektoris kogustes, mis jäävad 1 ja 10 tonni vahele.

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

Muudatusettepanek 335
III LISA LÕIKE B PUNKT I

i) ained, mida kasutatakse laialdaselt ja 
hajutatult, eelkõige kui selliseid aineid 
kasutatakse tarbijatele mõeldud valmististes 
või kui nad kuuluvad tarbitavate toodete 
koostisesse; ja

i) ained, mida kasutatakse laialdaselt ja 
hajutatult, eelkõige, kui selliseid aineid 
kasutatakse tarbijatele mõeldud valmististes,
kui nad kuuluvad tarbitavate toodete 
koostisesse või on mõeldud 
professionaalseks kasutuseks, või

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on kompromiss nõukogu sõnastuse ja EP muudatusettepaneku 
388 vahel. Esitada tuleb ka esmane ohutusteave, näiteks lihtsad vähi- ja nahaärrituskatsed, et 
kaitsta töötajaid ning juhtudeks, kui kemikaalid võivad tõenäoliselt ohtlikud olla.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Muudatusettepanek 336
III LISA LÕIKE B PUNKT I

i) ained, mida kasutatakse laialdaselt ja 
hajutatult, eelkõige kui selliseid aineid 
kasutatakse tarbijatele mõeldud valmististes 
või kui nad kuuluvad tarbitavate toodete 
koostisesse; ja

i) ained, mida kasutatakse laialdaselt ja 
hajutatult, eelkõige, kui selliseid aineid 
kasutatakse tarbijatele mõeldud valmististes 
või kui nad kuuluvad tarbitavate toodete 
koostisesse; või

Or. en

Selgitus

Kriteeriumid ainetele, mille kogus jääb 1 ja 10 tonni vahele, peavad sisaldama ka 
kõrgendatud riskiga aineid.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Cristina Gutiérrez-Cortines + Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 337
IV LISA uued KANDED (uus)

EINECS-number --- Nimetus/Grupp ---  
CAS-number

231-096-4           Raud                    7439-89-6
Levinud anorgaanilised ained või ained, 
mille riskid on hästi teada, nt 
naatriumkloriid, sooda, kaaliumkarbonaat, 
kaltsiumoksiid, kuld, hõbe, alumiinium, 
magneesium, silikaadid, klaas, fritt

Or. en

Selgitus

Ennistab osaliselt esimesel lugemisel vastu võetud parandusettepaneku 322.

Terast, mis on selgelt raua kõige põhilisem kasutusvaldkond, on toodetud 150 aastat ilma, et 
oleks mingeid märke raua kahjulikkusest inimese tervisele või keskkonnale. Kuna raud on 
suure koguste vahemikuga materjal, võidakse selle suhtes kehtestada REACHi alusel 
ulatuslikke katsetusnõudeid. Selliste katsetustega kaasneks suure hulga laboriloomade 
kasutamine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 338
IV LISA uued KANDED (uus)

EINECS-number  --- Nimetuse/Grupp  ---  
CAS-number

215-138-9   Kaltsiumoksiid CaO              1305-78-8
256-858-3  Kaltsium- magneesiumoksiid  50933-69-2
83897-84-1                                              69227-00-0 

281-192-5
273-923-1

Looduslikud botaanilised ained, mida kasutatakse 
tavaliselt toiduainetes.

Or. en
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Selgitus

This amendment partially reinstates amendment 322 adopted in  first reading. 
1. Amendment 322 referred to “inorganic substances that are common or the risks of which 
are well known” and gave as an example both calcium oxide (lime) and calcium magnesium 
oxide (dolime).  These two substances already fulfil the two criteria which are stated in article 
2.7 a) of the Common Position: 1) there is sufficient information about them, 2) they are 
considered to cause minimum risks because of their intrinsic properties. 

2. Exemption of natural botanical substances commonly  found in foodstuffs, reduces the 
burden of registration of the users of natural botanical substances. Natural botanical 
subtances are commonly found in foodstuffs and justified in use from both a human health 
and environmental perspective. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Avril Doyle, Bogusław Sonik, Johannes Blokland

Muudatusettepanek 339
IV LISA uued KANDED (uus)

EINECS-number  --- Nimetus/Grupp  ---  
CAS-number

215-138-9   Kaltsiumoksiid CaO              1305-78-8
256-858-3  Kaltsium- magneesiumoksiid  50933-69-2
281-192-5                                                83897-84-1
273-923-1    69227-00-0

Or. en

(Esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepaneku 322 osaline ennistamine)

Selgitus

See muudatusettepanek ennistab osaliselt esimese lugemise muudatusettepaneku 322. 
Muudatusettepanek 322 viitas „levinud anorgaanilistele ainetele või ainetele, mille riskid on 
hästi teada“ ning tõi näideteks kaltsiumoksiidi (lubi) ja kaltsium-magneesiumoksiidi. 

Need kaks ainet vastavad juba ühise seisukoha artikli 2.7 punktis a esitatud nõuetele: 
1) nende kohta on piisavalt andmeid, 2) oma olemuslikest omadustest tulenevalt võivad nad 
põhjustada minimaalset riski.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 340
V LISA LÕIGE 7

7. Järgmised looduses esinevad ained, kui 7. Looduses esinevad ained, kui neid ei ole 
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neid ei ole keemiliselt modifitseeritud: keemiliselt modifitseeritud, ja nendest 
mineraloogilise või füüsikalise 
muundamisprotsessi teel saadud 
materjalid:

mineraalid, maagid, maagi kontsentraadid, 
tsemendiklinker, maagaas, veeldatud 
naftagaas, loodusliku gaasi kondensaat, 
protsessigaasid ja nende komponendis, 
toornafta, süsi, koks; 

mineraalid, maagid, maagi kontsentraadid, 
tsemendiklinker, maagaas, veeldatud 
naftagaas, loodusliku gaasi kondensaat, 
protsessigaasid ja nende komponendid, 
toornafta, süsi, koks; 

Or. en

Selgitus

Ennistab osaliselt esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepaneku ITRE 255.

Ühises seisukohas esitatud tekst on tehniliselt vale ning kirjeldus ei vasta allpool kirjeldatud 
ainete omadustele, kuna mõned neist ei esine looduses (näiteks protsessigaasid) ja teisi on 
keemiliselt muudetud. Mõistes, et nõukogu kavatsused on kooskõlas parlamendi kavatsustega 
esimesel lugemisel, püüab käesolev muudatusettepanek leida nõukoguga kompromissi 
sõnastuse osas, et see oleks tehniliselt laitmatu ja kõrvaldaks õigusliku ebamäärasuse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Stéphane Le Foll

Muudatusettepanek 341
V LISA LÕIGE 8

8. Looduses esinevad ained, mis ei ole 
loetletud punktis 7, kui neid ei ole 
keemiliselt modifitseeritud, välja arvatud 
juhul, kui nad vastavad ohtlikeks 
klassifitseerimise kriteeriumitele direktiivi 
67/548/EMÜ kohaselt;

8. Looduses esinevad ained, mis ei ole 
loetletud punktis 7, kui neid ei ole 
keemiliselt modifitseeritud, välja arvatud 
juhul, kui nad vastavad ohtlikeks 
klassifitseerimise kriteeriumidele direktiivi 
67/548/EMÜ kohaselt;

Looduses esinevate ainete puhul, mille 
suhtes erand ei kehti, tuleb kohandada VI 
kuni X lisas osutatud registreerimistaotlust, 
teavet, katsetusi ja hindamiskriteeriume 
kooskõlas nende toodete erilise iseloomuga, 
kasutades sellele teemale pühendatud 
rakendussätete projekti, mille järeldused 
lisatakse käesoleva määruse XI lisale.

Or. fr

Selgitus

Looduslike ainete puhul on registreerimine ja hindamine seotud väga tõsiste probleemidega. 
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Paljusid sätestatud katseid ja meetodeid ei saa neile nende keeruka koostise tõttu kohaldada. 
Need ained on ebaproportsionaalsed, sest nad on looduses pidevalt olemas. Sätestatud 
protseduur ei ole kohane nende tootjate olukorra jaoks, kes on üldjuhul väiketalunikud. 
Seetõttu tuleb määratleda registreerimis- ja hindamismeetod, mis vastaks looduses esinevate 
ainete eriomadustele.

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

Muudatusettepanek 342
VII LISA SISSEJUHATAVA OSA LÕIGE 5

Enne kui hakatakse läbi viima uusi katseid 
käesolevas lisas loetletud omaduste 
kindlaksmääramiseks, tuleb kõigepealt 
hinnata kõiki kättesaadavaid in vitro 
andmeid, in vivo andmeid, varasemaid 
statistilisi inimeste kohta käivaid andmeid, 
kehtivate kvalitatiivsete või kvantitatiivsete 
struktuuraktiivsuse mudelite tulemuste 
põhjal saadud andmeid ning sarnase 
struktuuriga aineid käsitlevaid andmeid 
(ülekandev lähenemisviis).  Välditakse in 
vivo katseid söövitavate ainetega, kui 
kontsentratsiooni-/annuse tase on söövitust 
tekitav.  Enne katsetamist tuleks lisaks 
käesolevale lisale konsulteerida 
katsetamisstrateegiaid käsitlevate 
täiendavate suunistega. 

Enne kui hakatakse läbi viima uusi katseid 
käesolevas lisas loetletud omaduste 
kindlaksmääramiseks, tuleb kõigepealt 
hinnata kõiki kättesaadavaid in vitro 
andmeid, in vivo andmeid, varasemaid 
statistilisi inimeste kohta käivaid andmeid, 
kehtivate kvalitatiivsete või kvantitatiivsete 
struktuuraktiivsuse mudelite tulemuste 
põhjal saadud andmeid ning sarnase 
struktuuriga aineid käsitlevaid andmeid 
(ülekandev lähenemisviis). Välditakse in 
vivo katseid söövitavate ainetega, kui 
kontsentratsiooni-/annuse tase on söövitust 
tekitav. Enne katsetamist peab registreerija 
esitama ettepaneku ja ajakava käesolevas 
lisas osutatud teabele esitatavate nõuete 
täitmiseks kooskõlas artikli 12 lõikega 1, 
kui sellega kaasnevad katsed selgroogsete 
loomadega, ning lisaks käesolevale lisale 
tuleb konsulteerida katsetamisstrateegiaid 
käsitlevate täiendavate suunistega.

Or. en

(Muudatusettepanek 329 – esimene lugemine)

Selgitus

Esimese lugemise edukas muudatusettepanek, mille eesmärk on vähendada tarbetuid 
loomkatseid. Seotud artikli 39 lõike 1 muudatusettepanekuga. (Davies)

Seotud artikli 39 lõike 1 muudatusettepanekuga. Loomkatsete vältimiseks ja tööstuse, eriti 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete kulutuste kokkuhoidmiseks ning arvestades, et 
loomkatsete kohta tuleb andmed esitada ainult siis, kui see on vajalik aine ohutuse hinnangu 
andmiseks, tuleb VII lisas nimetatud teabe esitamisel esitada ka ettepanekud katseteks 
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selgroogsete loomadega. (Lucas ja teised + Brepoels ja Wijkman)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 343
VII LISA PUNKT 9.1.2

9.1.2. Kasvu pidurdumise uuring 
veetaimedega (eelistatud vetikad) 

välja jäetud

9.1.2. Uuringut ei ole vaja läbi viia, kui 
eksisteerivad kergendavad asjaolud, mis 
osutavad, et toksilist toimet 
vesikeskkonnale tõenäoliselt ei teki, näiteks 
kui aine on vees väga halvasti lahustuv või 
aine ei suuda tõenäoliselt läbida 
bioloogilisi membraane. 

Or. en

Selgitus

Nõukogu kaasas VII lisasse (1–10 t) katse vetikatega, et testida veekeskkonna mürgistust 
põhjustavat toimet, mida ei olnud ette nähtud komisjoni ettepanekus ega EP esimese lugemise 
aruandes. See katse suurendaks oluliselt VII lisas ettenähtud katsetuskulusid (u 5000 euro
võrra), andmata mingit uut teavet, sest VII lisas (1–10 t) on juba nähtud ette katse 
veekeskkonna mürgistust põhjustava toime kohta vesikirpude ja kaladega.

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

Muudatusettepanek 344
VII LISA SISSEJUHATAVA OSA LÕIGE 3

Enne kui hakatakse läbi viima uusi katseid 
käesolevas lisas loetletud omaduste 
kindlaksmääramiseks, tuleb kõigepealt 
hinnata kõiki kättesaadavaid in vitro 
andmeid, in vivo andmeid, varasemaid 
statistilisi inimeste kohta käivaid andmeid, 
kehtivate kvalitatiivsete või kvantitatiivsete 
struktuuraktiivsuse mudelite tulemuste 
põhjal saadud andmeid ning sarnase 
struktuuriga aineid käsitlevaid andmeid 
(ülekandev lähenemisviis).  Välditakse in 

Enne kui hakatakse läbi viima uusi katseid 
käesolevas lisas loetletud omaduste 
kindlaksmääramiseks, tuleb kõigepealt 
hinnata kõiki kättesaadavaid in vitro 
andmeid, in vivo andmeid, varasemaid 
statistilisi inimeste kohta käivaid andmeid, 
kehtivate kvalitatiivsete või kvantitatiivsete 
struktuuraktiivsuse mudelite tulemuste 
põhjal saadud andmeid ning sarnase 
struktuuriga aineid käsitlevaid andmeid 
(ülekandev lähenemisviis). Välditakse in 
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vivo katseid söövitavate ainetega, kui 
kontsentratsiooni-/annuse tase on söövitust 
tekitav.  Enne katsetamist tuleks lisaks 
käesolevale lisale konsulteerida 
katsetamisstrateegiaid käsitlevate 
täiendavate suunistega. 

vivo katseid söövitavate ainetega, kui 
kontsentratsiooni-/annuse tase on söövitust 
tekitav. Enne katsetamist peab registreerija 
esitama ettepaneku ja ajakava käesolevas 
lisas osutatud teabele esitatavate nõuete 
täitmiseks kooskõlas artikli 12 lõikega 1, 
kui sellega kaasnevad katsed selgroogsete 
loomadega, ning lisaks käesolevale lisale 
tuleks konsulteerida katsetamisstrateegiaid 
käsitlevate täiendavate suunistega.

Or. en

(Muudatusettepanek 337 – esimene lugemine)

Selgitus

Seotud artikli 39 lõike 1 muudatusettepanekuga. Loomkatsete vältimiseks ja tööstuse, eriti 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete kulutuste kokkuhoidmiseks ning arvestades, et 
loomkatsete kohta tuleb andmed esitada ainult siis, kui see on vajalik aine ohutuse hinnangu 
andmiseks, tuleb VII lisas nimetatud teabe esitamisel esitada ka ettepanekud katseteks 
selgroogsete loomadega. (Lucas ja teised + Brepoels ja Wijkman)

Esimese lugemise edukas muudatusettepanek, mille eesmärk on vähendada tarbetuid 
loomkatseid. Seotud artikli 39 lõike 1 muudatusettepanekuga. (Davies)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 345
VIII LISA PUNKTID 8.4.2 JA 8.4.3

8.4.2. Imetajate rakkude in vitro
tsütogeensuse uuring 

8.4.2. Imetajate rakkude in vitro
tsütogeensuse uuring või in vitro pisituuma 
uuring

8.4.2. Uuringut ei ole tavaliselt tarvis läbi 
viia, kui: 

8.4.2. Neid uuringuid (8.4.2 ja 8.4.3) ei ole 
tavaliselt tarvis läbi viia, kui:

– kui küllaldased in vivo tsütogeensuse katse 
andmed on kättesaadavad või 

– küllaldased in vivo tsütogeensuse katse 
andmed on kättesaadavad või 

– aine klassifitseeritakse teadaolevalt 1. või 
2. kategooria kantserogeenseks või 1., 2. või 
3. kategooria mutageenseks aineks. 

– aine klassifitseeritakse teadaolevalt 1. või 
2. kategooria kantserogeenseks või 1., 2. või 
3. kategooria mutageenseks aineks või 
registreerija rakendab ja vajadusel soovitab 
selliseid riskijuhtimismeetmeid, mida 
ülalnimetatud juhtudel rakendataks; või
- I lisa kohane kemikaaliohutuse 
hindamine näitab, et kindlaksmääratud 
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kasutusalade korral kokkupuutest tingitud 
risk tervisele/keskkonnale ei puutu asjasse 
või on riskijuhtimismeetodeid arvestades 
piisavalt ohjatud. Kohaldatakse XI lisa 
lõiget 3.

8.4.3. Asjakohaseid mutageensuse in vivo 
uuringud kaalutakse juhul, kui mis tahes 
VII või VIII lisa genotoksilisuse 
uuringutega on saadud positiivseid 
tulemusi. 

8.4.3. V või VI lisa mis tahes mutageensuse 
in vitro katse positiivset tulemust võib 
kinnitada teise in vitro katse 
korraldamisega, mis kinnitaks tõenäolist 
mehhanismi ja/või kordaks uuringut koos 
sobiva välise ainevahetussüsteemi (nt 
inimese mikrosoomi ensüümid) 
kasutamisega.

Or. en

Selgitus

Vastab esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekule 399.
Tsütogeensuse uuringud võib asendada usaldusväärsemate uuringutega. Kumbki uuring ei 
hõlma loomi.. 
1. Paindlikkuse suurendamiseks peab olema võimalik teostada in vitro pisituuma uuring in 
vitro tsütogeensuse uuringu asemel.
2. See katse tuleks teha ainult siis, kui ta on riskijuhtimismeetmete valguses tingimata vajalik.
3. Väldib loomkatseid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 346
VIII LISA VEERGUDE 1 JA 2 PUNKT 8.7

Veerg 1
8.7. Reproduktiivtoksilisus

Veerg 1
8.7. Reproduktiivtoksilisus

8.7.1. Sõelumine 
reproduktiivtoksilisuse/arenguhäireid 
põhjustava mürgisuse puhul, üks liik 
(OECD 421 või 422), kui ei ole sarnase 
struktuuriga ainete andmetest, (Q)SARi 
hinnangutest või in vitro meetoditest
pärinevaid tõendeid selle kohta, et aine võib 
olla arenguhäiret põhjustava toksilisusega.

8.7.1. Selle näitaja esialgne hindamine 
peab arvestama kogu olemasolevat 
toksikoloogilist teavet (nt 28-päevasest või 
90-päevasest uuringust), eelkõige teavet 
sarnase struktuuriga ainete kohta (Q)SARi 
hinnangutest või in vitro meetoditest.

Veerg 2 Veerg 2

8.7.1. Uuringut ei ole vaja läbi viia, kui: 
– aine on teadaolevalt genotoksiline 

8.7.1. Kui esialgne hindamine viitab 
tõenditele, mille kohaselt aine võib olla 
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kantserogeen ja asjakohased 
riskijuhtimismeetmed on rakendatud; või 
– aine on teadaolevalt sugurakkude 
mutageen ja on rakendatud asjakohased 
riskijuhtimismeetmed; või 
– inimeste vastavaid kokkupuuteid ainega 
on võimalik välistad vastavalt XI lisa 
punktile 3; või 
– kättesaadav on sünnieelseid 
arenguhäireid põhjustava mürgisuse 
uuringu (käesoleva lisa punkt 8.7.2.) või 
kahe sugupõlve reproduktiivtoksilisuse 
uuringu 
(käesoleva lisa punkt 8.7.3.) andmed. 

Kui aine avaldab teadaolevalt kahjulikku 
mõju sigivusele, vastates 1. või 2. 
kategooria 
reproduktiivtoksiliseks aineks 
klassifitseerimise kriteeriumitele (R60), 
ning olemasolevad andmed on 
piisavad kokkuvõtliku riskihindamise 
toetamiseks, siis ei ole vaja teostada 
täiendavaid katseid seoses 
sigivusega. Siiski tuleb kaaluda katsete 
läbiviimist seoses arenguhäireid põhjustava 
mürgisusega. 

Kui aine põhjustab teadaolevalt 
arenguhäireid põhjustavat mürgisust, 
vastates 1. või 2. kategooria 
reproduktiivtoksiliseks aineks 
klassifitseerimise kriteeriumitele (R61), 
ning olemasolevad andmed on 
piisavad kokkuvõtliku riskihindamise 
toetamiseks, siis ei ole vaja teostada 
täiendavaid katseid seoses 
arenguhäireid põhjustava mürgisusega. 
Siiski tuleb kaaluda katsete läbiviimist 
seoses mõjuga sigivusele. 

arenguhäiret põhjustava või 
paljunemisvõimet kahjustava toksilisusega 
ning äriühing ei võta kasutusele ega 
soovita sobivaid riskijuhtimismeetmeid, 
mida võetaks juhul, kui aine oleks 
klassifitseeritud reproduktsioonile mürgist 
toimet avaldava 1. või 2. kategooria ainena, 
korraldab registreerija lisaks sobivad 
katsed reproduktsioonile mürgise toime 
avaldamise kohta.
Kohaldatakse IX lisas sellistele uuringutele 
kehtestatud tingimusi.

Juhul kui esineb tõsiseid kahtlusi seoses 
aine võimaliku kahjuliku mõjuga sigivusele 
või arengule, 
võib registreerija teha ettepaneku kas 
sünnieelseid arenguhäireid põhjustava 
mürgisuse uuringu 
(IX lisa punkt 8.7.2.) või kahe sugupõlve 
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reproduktiivtoksilisuse uuringu (IX lisa 
punkt 8.7.3.) 
läbiviimiseks sõeluuringu asemel. 

Or. en

Selgitus

Vastab esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekule 405. 

See katsetus nõuab suurt hulka loomkatseid ning on seetõttu väga kulumahukas. Samas annab 
see üksnes ebapiisavaid katsetulemusi. Seetõttu tehakse ettepanek viia läbi esialgne 
hindamine ning vajadusel nõuda selle tulemuste põhjal usaldusväärsemate katsete teostamist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 347
VIII LISA VEERGUDE 1 JA 2 PUNKT 8.7.1

Veerg 1 Veerg 1
8.7.1 Sõelumine 
reproduktiivtoksilisuse/arenguhäireid 
põhjustava mürgisuse puhul, üks liik
(OECD 421 või 422), kui ei ole sarnase 
struktuuriga ainete andmetest, (Q)SARi 
hinnangutest või in vitro meetoditest 
pärinevaid tõendeid selle kohta, et aine võib 
olla arenguhäiret põhjustava toksilisusega.

8.7.1 Sünnieelseid arenguhäireid põhjustava 
mürgisuse uuring, üks liik, kõige sobivam 
manustamisviis, arvestades inimese ainega 
kokkupuutumise tõenäolist viisi 
(katsemeetodite kohta käiva komisjoni 
määruse punkt B.31 vastavalt artikli 13 
lõikele 2 või OECD 414), kui ei ole sarnase 
struktuuriga ainete andmetest, (Q)SARi 
hinnangutest või in vitro meetoditest
pärinevaid piisavaid tõendeid selle kohta, et 
aine võib olla arenguhäiret põhjustava 
toksilisusega.

Veerg 2 Veerg 2

Juhul kui esineb tõsiseid kahtlusi seoses aine 
võimaliku kahjuliku mõjuga sigivusele või 
arengule, võib registreerija teha ettepaneku 
kas sünnieelseid arenguhäireid põhjustava 
mürgisuse uuringu (IX lisa punkt 8.7.2.) 
või kahe sugupõlve reproduktiivtoksilisuse
uuringu (IX lisa punkt 8.7.3.) läbiviimiseks 
sõeluuringu asemel. 

Kui puudub lühiajalise korduva annuse 
mürgisuse või subkroonilise mürgisuse 
uuring või nendes uuringutes pole 
analüüsitud reproduktiivorganeid, tuleb 
kaaluda paljunemisvõimet kahjustava või 
arenguhäireid põhjustava mürgisuse 
sõelkatset (OECD TG 421 või 422). 
Juhul kui esineb tõsiseid kahtlusi seoses aine 
võimaliku kahjuliku mõjuga sigivusele, võib 
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registreerija teha ettepaneku ühe sugupõlve 
uuringu (OECD 415) läbiviimiseks 
sõeluuringu asemel

Or. en

Selgitus

Alles REACHi viimased rakendusprojektid on näidanud, et registreerimise otstarbel 
kasutatavate loomade arv võib ületada varasemad hinnangud ülisuurelt. Paljunemisvõimet 
kahjustava mürgisuse uuringute valdkonnas, kus kasutatakse enam kui 70% REACHi nõuete 
täitmiseks vajalikest loomadest, on loomkatsete arvu võimalik märkimisväärselt, enam kui 
poole võrra vähendada, kusjuures see mõjutab saadavat teavet üksnes minimaalselt.

VIII lisas asendatakse (vaidlusalune) katse OECD 421 katsega OECD 414. See annaks veelgi 
enam teavet sünnieelsete mõjude kohta ning mõjude kohta imetajate sigivusele. Seotud IX ja X 
lisa muudatusettepanekutega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 348
IX LISA PUNKTI 8.7 PAREMPOOLSE VEERU KOLMAS TAANE

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

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

Or. en

Selgitus

Vt VIII lisa muudatusettepanekut samalt autorilt. IX lisas on kahe põlvkonna uuring 
asendatud ühe põlvkonna katsega OECD 415, mida on laiendatud lisanäitajatega, mis 
üldjuhul kahe põlvkonna uuringusse ei kuulu (L. Cooper et al.,Critical reviews in Toxicology, 
36: 69–98, 2006). Sellega on kaetud kõik paljunemisvõimet kahjustava mürgisuse 
asjakohased näitajad ning eeliseks on kasutatavate loomade arvu vähendamine kuni 50%. 
Viimaste uuringute kohaselt on loomkatsete ennustusväärtus inimese raseduse suhtes 



PE 378.597v01-00 90/97 AM\630161ET.doc
Freelance-tõlge

ET

piiratud. Piisavat teavet on võimalik saada ka väljapakutud alternatiivi abil.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 349
IX LISA PUNKTI 8.7.2 PAREMPOOLNE VEERG

8.7.2. Esialgu tehakse katse ühe liigiga.  
Otsus selle kohta, kas on vaja teostada 
uuringut teise liigiga kõnealuses tonnaaži 
vahemikus või järgmises vahemikus, peaks 
põhinema esimese katse tulemusel ja muul 
asjakohasel olemasoleval teabel. 

8.7.2. Esialgu tehakse katse ühe liigiga. 
Otsus selle kohta, kas on vaja teostada 
uuringut teise liigiga, peaks põhinema 
esimese katse tulemusel ja muul asjakohasel 
olemasoleval teabel. 

Or. en

Selgitus

Vt VIII lisa muudatusettepanekut samalt autorilt. IX lisas on kahe põlvkonna uuring 
asendatud ühe põlvkonna katsega OECD 415, mida on laiendatud lisanäitajatega, mis 
üldjuhul kahe põlvkonna uuringusse ei kuulu (L. Cooper et al., Critical reviews in Toxicology, 
36: 69–98, 2006). Sellega on kaetud kõik paljunemisvõimet kahjustava mürgisuse 
asjakohased näitajad ning eeliseks on kasutatavate loomade arvu vähendamine kuni 50%. 
Viimaste uuringute kohaselt on loomkatsete ennustusväärtus inimese raseduse suhtes 
piiratud. Piisavat teavet on võimalik saada ka väljapakutud alternatiivi abil.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 350
IX LISA PUNKT 8.7.3

Veerg 1 Veerg 1
Kahe sugupõlve reproduktiivtoksilisuse 
uuring, üks liik, isas-ja emasloom, kõige 
asjakohasem manustamisviis, pidades silmas 
inimeste tõenäolist kokkupuuteviisi, kui 
28päevane või 90päevane uuring on 
näidanud kahjulikke mõjusid suguorganitele 
või kudedele. 

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

Veerg 2 Veerg 2

8.7.3 Esialgu tehakse katse ühe liigiga.  
Otsus selle kohta, kas on vaja teostada 
uuringut teise liigiga kõnealuses tonnaaži 
vahemikus või järgmises vahemikus, peaks 

välja jäetud
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põhinema esimese katse tulemusel ja muul 
asjakohasel olemasoleval teabel. 

Or. en

Selgitus

Vt VIII lisa muudatusettepanekut samalt autorilt. IX lisas on kahe põlvkonna uuring 
asendatud ühe põlvkonna katsega OECD 415, mida on laiendatud lisanäitajatega, mis 
üldjuhul kahe põlvkonna uuringusse ei kuulu (L. Cooper et al., Critical reviews in Toxicology, 
36: 69–98, 2006). Sellega on kaetud kõik paljunemisvõimet kahjustava mürgisuse 
asjakohased näitajad ning eeliseks on kasutatavate loomade arvu vähendamine kuni 50%. 
Viimaste uuringute kohaselt on loomkatsete ennustusväärtus inimese raseduse suhtes 
piiratud. Piisavat teavet on võimalik saada ka väljapakutud alternatiivi abil.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 351
X LISA PUNKTI 8.7.3 VASAKPOOLNE VEERG

8.7.3. Kahe sugupõlve paljunemisvõimet 
kahjustava mürgisuse uuring, üks liik, isas-
ja emasloom, kõige asjakohasem 
manustamisviis inimeste tõenäolist 
kokkupuuteviisi silmas pidades, kui seda ei 
ole nõutud juba IX lisas.

8.7.3. Ühe sugupõlve paljunemisvõimet 
kahjustava mürgisuse uuring, üks liik, isas-
ja emasloom, kõige asjakohasem 
manustamisviis inimeste tõenäolist 
kokkupuuteviisi silmas pidades.

Kaaluda tuleb otsust vajaduse kohta lisada 
uuringusse lisanäitajaid praegustest 
suunistest, et hinnata sünnijärgseid 
mõjusid.

Or. en

Selgitus

Vt VIII lisa muudatusettepanekut samalt autorilt. Siin on kahe põlvkonna uuring asendatud 
ühe põlvkonna katsega OECD 415, mida on laiendatud lisanäitajatega, mis üldjuhul kahe 
põlvkonna uuringusse ei kuulu (L. Cooper et al., Critical reviews in Toxicology, 36: 69–98, 
2006). Sellega on kaetud kõik paljunemisvõimet kahjustava mürgisuse asjakohased näitajad 
ning eeliseks on kasutatavate loomade arvu vähendamine kuni 50%. Viimaste uuringute 
kohaselt on loomkatsete ennustusväärtus inimese raseduse suhtes piiratud. Sobivat teavet on 
võimalik saada ka välja pakutud alternatiivi abil.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi + Marie-Noëlle 
Lienemann, Anne Ferreira + Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 352
XI LISA PUNKTI 1.5 LÕIGE 3 A (uus)

Keeruka ja muutuva koostisega ainete 
klassifitseerimiseks ja riskide hindamiseks 
vajalikke näitajaid võib kindlaks määrata 
ka nende oluliste komponentide kohta 
käivate andmete alusel, kasutades nende 
suurimat kontsentratsiooni aines. Pärast 
asjaomaste huvirühmade ja teiste huvitatud 
isikutega konsulteerimist annab agentuur 
kahe aasta jooksul pärast käesoleva 
määruse vastuvõtmist välja üksikasjaliku ja 
teaduslikult põhjendatud metodoloogia.

Or. en

Selgitus

Corresponds to Amendment 966 First Reading. 

It seeks to substantiate the Grouping of substances and read-across approach allowing 
registration per group of substances and thereby significantly decreasing the number of 
dossiers submitted for registration. The amendment also provides for the obligation for the 
Commission to issue a detailed methodology. (Oomen-Ruijten & Prodi)

Cet amendement a pour but de donner support au Groupage des substances et à l’approche 
de références croisées permettant un enregistrement par groupe de substances et 
conséquemment la diminution significative du nombre de dossiers soumis pour 
enregistrement.  L’amendement comporte aussi une obligation pour la Commission de 
communiquer une méthodologie détaillée.

Dépôt de l'amendement 966 de la première lecture du Parlement européen. (Lienemann & 
Ferreira)

Reprise de l'amendement 966 adopté en première lecture. Propose un aménagment pour les 
substances naturelles. (Grossetête)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 353
XI LISA PUNKTI 1.5 LÕIGE 3 A (uus)

Keeruka ja muutuva koostisega ainete 
klassifitseerimiseks ja riskide hindamiseks 
vajalikke näitajaid võib kindlaks määrata 
ka nende oluliste komponentide kohta 
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käivate andmete alusel, kasutades nende 
suurimat kontsentratsiooni aines. Pärast 
asjaomaste huvirühmade ja teiste huvitatud 
isikutega konsulteerimist annab agentuur 
viie aasta jooksul pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist välja üksikasjaliku ja 
teaduslikult põhjendatud metodoloogia.

Or. en

Selgitus

Ennistab muudatusettepaneku 966 esimesel lugemisel vastuvõetud kujul, kuid annab 
agentuurile pikema ajavahemiku keerukate ainete käsitsemise metodoloogia koostamiseks. 
Keerukate ainete täpne koostis on muutuv. Seetõttu on põhjendatud registreerimisel nende 
suhtes erirežiimi kehtestamine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 354
XI LISA PUNKT 3

3.1. VIII lisa punktidele 8.6 ja 8.7 ning IX 
ja X lisale vastava katsetamise võib ära jätta, 
tuginedes kemikaaliohutuse aruandes 
esitatud kokkupuutestsenaariumi(te)le. 

3.1. IX ja X lisale vastava ning VIII lisas 
kindlaksmääratud katsetamise võib ära 
jätta, tuginedes kemikaaliohutuse aruandes 
esitatud kokkupuutestsenaariumi(te)le.

3.2. Igal juhul tuleb esitada piisav põhjendus 
ja dokumentatsioon.  Põhjendus peab 
põhinema kokkupuute hindamisel vastavalt I 
lisa punktile 5 ja olema kooskõlas alapunkti 
3.3 kohaselt vastu võetud kriteeriumitega
ning kasutamise eritingimused tuleb 
edastada kemikaalide tarneahela kaudu 
kooskõlas artiklitega 31 ja 32. 

3.2. Igal juhul tuleb esitada piisav põhjendus 
ja dokumentatsioon:
i) keskkonna osade tüübid,
ii) kokkupuutuvad elanikkonnarühmad,
iii) riskijuhtimismeetmed,
iv) kokkupuuteviisid,
v) kokkupuute kestus ja sagedus,
vi) loomade kaitse.
Põhjendus peab põhinema kokkupuute 
hindamisel vastavalt I lisa punktile 5 ja 
olema kooskõlas alapunkti 3.3 kohaselt 
vastu võetud kriteeriumidega ning 
kasutamise eritingimused tuleb edastada 
kemikaalide tarneahela kaudu kooskõlas 
artiklitega 31 ja 32. 

3.3. … võtab komisjon vastavalt artikli 132 
lõikes 3 sätestatud menetlusele vastu 
kriteeriumid, milles määratletakse, millised 
on alapunkti 2 kohased piisavad 
põhjendused. 

3.3. … võtab komisjon vastavalt artikli 132 
lõikes 3 sätestatud menetlusele vastu 
kriteeriumid, milles määratletakse, millised 
on alapunkti 2 kohased piisavad 
põhjendused. 
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Or. en

Selgitus

Vastab esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekule 389. 

Et vältida loomkaitseid ning hoida kokku tööstuse, eriti väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete kulutusi, peavad katsetused olema plaanitud selliselt, et nad täidaksid ainult 
asjakohaseid nõudeid. Seetõttu peab olema tagatud võimalus katsetusnõudeid tühistada, kui 
võimalus seonduvaks kokkupuuteks puudub.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi

Muudatusettepanek 355
XI LISA PUNKT 3.3

3.3. … võtab komisjon vastavalt artikli 132 
lõikes 3 sätestatud menetlusele vastu 
kriteeriumid, milles määratletakse, millised 
on alapunkti 2 kohased piisavad 
põhjendused. 

3.3. … võtab komisjon vastavalt artikli 132 
lõikes 3 a sätestatud menetlusele vastu 
kriteeriumid, milles määratletakse, millised 
on alapunkti 2 kohased piisavad 
põhjendused. 

Or. en

Selgitus

Muudatust on vaja teksti kooskõlla viimiseks uue, komiteemenetlust käsitleva otsuse sätetega 
ning eeskätt tavapärase regulatiivkomitee menetluse asendamiseks nn kontrolliva 
regulatiivkomitee menetlusega, kuna asjakohased meetmed on üldkohaldatavad ja mõeldud 
eelnõu väheoluliste osade muutmiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 356
XII LISA SISSEJUHATUSE LÕIKED 1 JA 2

1. Käesoleva lisa eesmärk on sätestada, 
kuidas allkasutajad peavad hindama ja 
dokumenteerima seda, kas nende 
kasutatava(te)st aine(te)st tulenevad riskid 
on piisavalt ohjatud sellise kasutuse puhul, 
mida neile edastatud ohutuskaart ei hõlma, 
ning kas teistel kasutajatel tarneahela 
järgmistes etappides on võimalik riske 

1. Käesoleva lisa eesmärk on sätestada, 
kuidas allkasutajad peavad hindama ja 
dokumenteerima seda, kas nende 
kasutatava(te)st aine(te)st tulenevad riskid 
on piisavalt ohjatud sellise kasutuse puhul, 
mida neile edastatud ohutuskaart ei hõlma, 
ning kas teistel kasutajatel tarneahela 
järgmistes etappides on võimalik riske 
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piisavalt ohjata.  Hinnang hõlmab aine 
elutsüklit alates selle vastuvõtmisest 
allkasutaja poolt nii tema omakasutuse kui 
ka tarneahela järgmiste etappide 
kindlaksmääratud kasutusalade puhul.  
Hindamisel käsitletakse aine kasutamist 
ainena või valmististe või toodete 
koostisainena.  

piisavalt ohjata. Hinnang hõlmab aine 
elutsüklit alates selle vastuvõtmisest 
allkasutaja poolt nii tema omakasutuse kui 
ka tarneahela järgmiste etappide 
kindlaksmääratud kasutusalade puhul 
koguses üks tonn või rohkem aastas. 
Hindamisel käsitletakse aine kasutamist 
ainena või valmististe või toodete 
koostisainena.

Kemikaaliohutuse hinnangut teostades ja 
kemikaaliohutuse aruannet koostades võtab 
allkasutaja arvesse kemikaali tarnijalt 
käesoleva määruse artiklitele 31 ja 32 
kohaselt saadud teavet. Kui see on  
asjakohane ja võimalik, arvestatakse 
kemikaaliohutuse aruande koostamisel 
ühenduse  õigusaktide kohaselt läbiviidud 
hindamisi (näiteks määruse (EMÜ) nr 
793/93 kohaselt läbiviidud riskide 
hindamine) ning Nimetatud hindamistest 
kõrvalekaldumist tuleb põhjendada. 
Samuti võib arvesse võtta muid 
rahvusvaheliste ja riiklike programmide 
raames teostatud hinnanguid.

Kemikaaliohutuse hinnangut teostades ja 
kemikaaliohutuse aruannet koostades võtab 
allkasutaja arvesse kemikaali tarnijalt 
käesoleva määruse artiklitele 31 ja 32 
kohaselt saadud teavet. 

Or. en

Selgitus

Vastab esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekule 865. 

See parandab teostatavust, andes kemikaaliohutuse hinnangu läbiviimisele ette mahupiiri. 
See viib I lisa kooskõlla artikli 36 lõikega 4 c. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges, Anders Wijkman

Muudatusettepanek 357
XIII LISA LÕIGE 2 A (uus)

Paljude bioakumuleeruvate ja toksiliste 
ning väga püsivate ja väga 
bioakumuleeruvate ainete katsetamine ja 
hindamine põhjustab tehnilisi raskusi. 
Seetõttu võib olla vaja teha standardsetes 
katsetes muudatusi. Seega võib olla vaja 
kasutada eksperthinnangut, et määrata 
nõuetele vastavus, kuna katsetulemused ei 
pruugi olla otseselt seotud poolestusajaga 
mõnes keskkonna puhul või 
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biokontsentratsiooni teguriga.

Or. en

Justification

This amendment is based on new information from a REACH Implementation Project (RIP). 
It emerged from a RIP that the type of data admissible for consideration under the Annex XIII 
criteria for P and B is too restrictive and fail to take account of the real world situation 
regarding test data availability. For the majority of known PBT chemicals their 
persistence/half-life has been extrapolated from other tests (such as the ‘ready test’) and as 
such they can't legally be said to meet the Annex XIII criterion. In the current list of HPV 
PBTs there is actually only 1 substance (endosulfan) which fulfils the Annex XIII criteria. All 
the others PB(T)s would be 'equivalent concern' PBTs. Furthermore, many proposed UNEP 
POPs also do not meet the Annex XIII criteria. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 358
XVII LISA PUNKTI 18 LÕIGE 2

2. Keelatud on turustada patareisid ja 
akusid, mis sisaldavad elavhõbedat rohkem 
kui 0,0005 massiprotsenti, sealhulgas ka 
juhul, kui sellised patareid ja akud on 
seadmetesse sisse ehitatud. See keeld ei 
hõlma nööpelemente ega nendest 
koosnevaid patareisid, mis ei sisalda 
elavhõbedat rohkem kui 2 massiprotsenti.

välja jäetud

Or. de

Justification

This provision would duplicate the planned new directive on batteries. The Commission 
proposal (2003/0282 (COD)) for this directive (Article 4) provides that Member States shall 
prohibit the marketing of batteries or accumulators as referred to in Article 18 of Annex XVII 
to the REACH Regulation. The exemption from the ban is also identical. On 3 May 2006, 
agreement was reached on the batteries directive under the conciliation procedure, so that 
Parliament and the Council are expected to adopt and publish the final version of the 
directive in the next few months. Thus there is no need for further provisions on the subject in 
the REACH Regulation. Moreover, it is correct on substantive grounds that the planned ban 
on substances in batteries should figure in the batteries directive.
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