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Muudatusettepanek 43
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Käesoleva määruse eesmärk on tagada 
inimeste tervise ja keskkonna kaitse kõrge 
tase ning keemiliste ainete ja segude vaba 
liikumine, edendades samal ajal 
konkurentsivõimet ja innovatsiooni.

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 44
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) See on ettevõtjatele seda kasulikum, 
mida rohkem maailma riike GHS 
kriteeriumid oma õigusaktidesse üle võtab. 
Ühendus peaks olema selle protsessi 
esirinnas, et ergutada ka teisi riike eeskuju 
võtma ja looma ühenduses tööstusele 
konkurentsieelist.

(7) See on ettevõtjatele seda kasulikum, 
mida rohkem maailma riike GHS 
kriteeriumid oma õigusaktidesse üle võtab. 
Rangem märgistamine võib tugevdada 
tarbijate usaldust kemikaalide vastu.
Ühendus peaks olema selle protsessi 
esirinnas, et ergutada ka teisi riike eeskuju 
võtma ja looma ühenduses tööstusele 
konkurentsieelist.

Or. en

Selgitus

 Usaldus keemiatööstuse vastu on viimastel aastatel langenud. Range märgistussüsteem võib 
aidata taastada tarbijate usaldust keemiatööstuse toodete vastu.
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Muudatusettepanek 45
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Seepärast on oluline ühtlustada ainete 
ja segude klassifitseerimis- ja 
märgistamiseeskirjad ühenduses, võttes 
arvesse GHSi klassifitseerimiskriteeriume 
ja märgistamiseeskirju, ent võttes aluseks 
ka 40 aasta pikkuse kogemuse, mis on 
saadud olemasolevate kemikaale 
käsitlevate ühenduse õigusaktide 
rakendamisega, ja säilitades kaitsetaseme, 
mis on saavutatud veel mitte GHSi osaks 
olevate ühenduse ohuklasside ning 
praeguste märgistamise ja pakendamise 
eeskirjade abil.

(8) Seepärast on oluline ühtlustada ainete 
ja segude klassifitseerimis- ja 
märgistamiseeskirjad ühenduses, võttes 
täielikult arvesse GHSi 
klassifitseerimiskriteeriume ja 
märgistamiseeskirju, ent võttes aluseks ka 
40 aasta pikkuse kogemuse, mis on saadud 
olemasolevate kemikaale käsitlevate 
ühenduse õigusaktide rakendamisega, ja 
säilitades kaitsetaseme, mis on saavutatud 
veel mitte GHSi osaks olevate ühenduse 
ohuklasside ning praeguste märgistamise ja 
pakendamise eeskirjade abil.

Or. en

Selgitus

Kavandatav määrus teenib ühtlustamise eesmärki vaid juhul, kui GHSi 
klassifitseerimiskriteeriumid ja märgistuseeskirjad võetakse tervikuna üle ühenduse 
õigusaktidesse. GHSis esineb 5. kategooria äge mürgisus, seega tuleks see lisada ka 
määrusesse. Vastasel juhul halvendaks see praegustest ELi õigusaktidest tuleneva kaitstuse 
taset, sest tuhanded segud kaotaksid märgistuse ja oma koha klassifitseerimissüsteemis 
klassifitseerimiskriteeriumide muutuse tõttu.

Muudatusettepanek 46
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Kuna tarnijapoolse 
klassifitseerimise põhimõte tagab kogu 
ELis ühtlustatud lähenemise kõigi ainete 
ja segude klassifitseerimisele, on see 
siseturul kaupade vaba liikumise tagamise 
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oluline tegur. Seepärast peaks nimetatud 
klassifitseerimist kohaldama kõigi 
käesoleva määruse reguleerimisalasse 
kuuluvate ainete ja segude suhtes. 
Liikmesriikidel palutakse kohaldada 
tarnijapoolse klassifitseerimise põhimõtet 
keemiliste ainete klassifitseerimise kõigis 
muudes valdkondades. 

Or. fr

Selgitus

Käesoleva õigusakti üks peamisi eesmärke on ühtlustada keemiliste ainete ja segude 
klassifitseerimist ja märgistamist, et hoida ära konkurentsi moonutamist siseturul. Artikli 4 
kohane tootjapoolne klassifitseerimine on ühtlustatud klassifitseerimise tagamise 
aluspõhimõte ELis. Seepärast peaks nimetatud klassifitseerimist kohaldama eranditult kõigi 
käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvate ainete ja segude suhtes.

Muudatusettepanek 47
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Selleks, et tagada tarbija varustamine 
ohuteabega, peavad tootjad, importijad ja 
tootmisahela järgmise etapi kasutajad 
pakendama ja märgistama aineid ja segusid 
tuletatud klassifikatsiooni järgi ning 
turustajad peavad tagama saadud teabe 
edastamise kas etiketi muutmata jätmise 
või ise etiketiga varustamise teel vastavalt 
käesolevale määrusele. Kui turustajad 
muudavad ainete või segude etiketti või 
pakendit, peab ka neil olema kohustus 
käesoleva määruse sätete kohaselt aine või 
segu klassifitseerida.

(18) Selleks, et tagada tarbija varustamine 
usaldusväärse ja läbipaistva ohuteabega, 
peavad tootjad, importijad ja tootmisahela 
järgmise etapi kasutajad pakendama ja 
märgistama aineid ja segusid tuletatud 
klassifikatsiooni järgi ning turustajad 
peavad tagama saadud teabe edastamise 
kas etiketi muutmata jätmise või ise 
etiketiga varustamise teel vastavalt 
käesolevale määrusele. Kui turustajad 
muudavad ainete või segude etiketti või 
pakendit, peab ka neil olema kohustus 
käesoleva määruse sätete kohaselt aine või 
segu klassifitseerida.

Or. pl
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Muudatusettepanek 48
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Teabe tagamiseks segudes sisalduvate 
ohtlike ainete kohta tuleb märgistada 
vajaduse korral ka segud, kui need 
sisaldavad vähemalt üht ohtlikuks 
klassifitseeritud ainet, isegi kui segusid 
ennast ohtlikeks ei klassifitseerita.

(19) Teabe tagamiseks segudes sisalduvate 
ohtlike ainete kohta tuleb märgistada ka 
segud, kui need sisaldavad vähemalt üht 
ohtlikuks klassifitseeritud ainet, isegi kui 
segusid ennast ohtlikeks ei klassifitseerita.

Or. en

Selgitus

Ohtlike ainete sisaldus tuleb alati märgistada, isegi segudes.

Muudatusettepanek 49
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Kuigi iga ainet või segu võib 
klassifitseerida olemasoleva teabe alusel, 
peab käesoleva määruse täitmiseks 
kasutatav olemasolev teave eelistatavalt 
vastama määruse (EÜ) nr 1907/2006 
asjakohastele sätetele, transpordialastele 
sätetele või rahvusvahelistele põhimõtetele 
või menetlustele teabe valideerimiseks, et 
tagada tulemuste kvaliteet, võrreldavus ja 
vastavus muudele rahvusvahelisel või 
ühenduse tasandil kehtestatud nõuetele. 
Sama peab kehtima ka sel juhul, kui tarnija 
soovib koguda teavet käesoleva määruse 
täitmiseks.

(21) Iga ainet või segu võib klassifitseerida 
olemasoleva teabe alusel. Käesoleva 
määruse täitmiseks kasutatav olemasolev 
teave peab eelistatavalt vastama määruse 
(EÜ) nr 1907/2006 asjakohastele sätetele, 
transpordialastele sätetele või 
rahvusvahelistele põhimõtetele või 
menetlustele teabe valideerimiseks, et 
tagada tulemuste kvaliteet, võrreldavus ja 
vastavus muudele rahvusvahelisel või 
ühenduse tasandil kehtestatud nõuetele. 
Sama peab kehtima ka sel juhul, kui tarnija 
soovib koguda uut teavet käesoleva 
määruse täitmiseks.
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Or. fr

Selgitus

Tuleb selgitada, et kogu olemasolevat asjassepuutuvat teavet võib aine või segu 
klassifitseerimisel arvesse võtta.

Muudatusettepanek 50
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 a) Viies läbi või kontrollides 
valideerimisuuringuid loomi 
mittehõlmavate katsete – või kasutatavate 
loomade arvu või katseloomade kannatusi 
vähendavate meetodite hindamiseks, 
tuleks arvestada vajadust klassifitseerida 
ja märgistada aineid vastavalt käesolevale 
määrusele ja GHS rakendamise 
õigusaktidele.

Or. en

Selgitus

Varasemad valideerimisuuringud ei ole alati taganud, et uued katsed oleksid kohandatud 
vastavaks nii klassifitseerimise ja märgistamise kui ka ohutuse nõuetele.  See võib viivitada 
uute alternatiivsete meetodite kasutuselevõttu ja pikendada loomkatsete kasutamist isegi siis, 
kui on olemas teaduslikult usaldusväärsed alternatiivmeetodid.

Muudatusettepanek 51
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 24 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 b) Juhul, kui loomi mittehõlmavad 
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katsed või loomkatsed, mida on täiustatud, 
et vähendada kasutatavate loomade arvu 
või katseloomade kannatusi, annavad 
tulemusi, mis ei ole otseselt kooskõlas 
käesoleva määruse teatavate 
klassifitseerimise ja märgistamise 
kriteeriumidega, kuid mis vastavad 
igakülgselt teadusliku valideerimise 
nõuetele eesmärgiga kaitsta inimeste 
tervist ja keskkonda, tuleks käesolevat 
määrust piisavate teaduslike tõendite 
olemasolul vastavalt kohandada 
tagamaks, et klassifitseerimise ja 
märgistamise kriteeriumid ei muutu 
takistuseks niisuguste katsemeetodite 
kasutamisele.

Or. en

Selgitus

Kuigi GHSi peetakse tihti „katsemeetodi suhtes neutraalseks”, on võimalik, et alternatiivsed 
katsemeetodid (mis rakendavad katseloomade kasutamisel asendamise, vähendamise ja 
täiustamise põhimõtet) võivad anda tulemusi, mis otseselt ei vasta praegustele 
klassifitseerimise kriteeriumidele, millest paljud viitavad in vivo nähtustele või viitavad 
otseselt „katseloomadel" ilmnenud mõjudele. Seetõttu peaks olema võimalik kohandada 
klassifitseerimise ja märgistamise kriteeriume, nii et need hõlmaksid ka meetodeid, mis juba 
olemuslikult ei sisalda loomkatseid.

Muudatusettepanek 52
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Füüsikalisi ohte käsitlev uus teave on 
alati vajalik, välja arvatud siis, kui andmed 
on juba kättesaadavad või kui 2. osas on 
ette nähtud erand.

(25) Katsed, mille eesmärk on määrata 
kindlaks aine või segu füüsikalised ohud, 
on alati vajalikud, välja arvatud siis, kui 
usaldusväärsed ja piisavad andmed on 
juba kättesaadavad või kui 2. osas on ette 
nähtud erand.
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Or. fr

Muudatusettepanek 53
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Klassifitseerimiseks ei tohiks koguda 
andmeid inimestel ja ahvilistel 
katsetamisega. Kättesaadavaid 
usaldusväärseid epidemioloogilisi andmeid 
ja kogemusi ainete ja segude mõju kohta 
inimestele (nt andmeid töökeskkonna kohta 
ja õnnetusjuhtumite andmebaasidest) tuleks 
arvesse võtta ja neid tuleks lugeda 
prioriteetseteks loomkatsetest saadud 
andmete suhtes, kui nendega tõendatakse 
ohte, mida loomkatsetega ei ole kindlaks 
määratud. Loomkatsete tulemusi tuleks 
kaaluda inimestega tehtud katsete 
tulemustega ning tagada eksperdiarvamusi 
kasutades inimese tervise parim kaitstus nii 
inimeste kui ka loomade andmeid 
hinnates.

(26) Klassifitseerimiseks ei tohiks koguda 
andmeid ahvilistel katsetamisega. Puhtalt 
klassifitseerimise eesmärgil andmete 
kogumine inimkatsete abil on üldjuhul 
lubamatu ja seda tuleks teha vaid muude 
võimaluste puudumisel. Kättesaadavaid 
usaldusväärseid epidemioloogilisi andmeid 
ja teaduslikult usaldusväärseid kogemusi 
ainete ja segude mõju kohta inimestele (nt 
andmeid töökeskkonna kohta ja 
õnnetusjuhtumite andmebaasidest) tuleks 
arvesse võtta ja neid tuleks lugeda 
prioriteetseteks loomkatsetest saadud 
andmete suhtes, kui nendega tõendatakse 
ohte, mida loomkatsetega ei ole kindlaks 
määratud. Loomkatsete tulemusi tuleks 
võrrelda inimestega tehtud katsete 
tulemustega ning tagada eksperdiarvamusi 
kasutades inimese tervise parim kaitstus 
ning aine või segu klassifikatsiooni 
vastavus tema tegelikule mõjule inimese 
tervisele.

Or. en

Selgitus

Ainete ja segude klassifitseerimiseks ei tohiks üldse lubada katseid ahvilistel. Inimkatseid 
võiks lubada erandjuhtudel, et tagada inimeste tervise kaitse. Kajastab paremini olemasolevat 
teksti GHSis ning ohtlike ainete ja valmististe direktiivides.
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Muudatusettepanek 54
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Kuna eri ohuklasside kriteeriume ei 
saa alati otseselt ja lihtsalt teabe suhtes 
kohaldada, peaksid tarnijad piisavate 
tulemuste saavutamiseks kasutama tõendite 
eksperthinnanguid.

(29) Kuna eri ohuklasside kriteeriume ei 
saa alati otseselt ja lihtsalt teabe suhtes 
kohaldada, peaksid tarnijad piisavate 
tulemuste saavutamiseks kasutama tõendite 
eksperthinnanguid ning üksikute segude ja 
ainete keskkonnamürgisuse uuringute 
tulemusi.

Or. pl

Selgitus

Eksperthinnangutele võiks lisada olemasolevaid uurimistulemusi.

Muudatusettepanek 55
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Segude küllaldase klassifikatsiooni 
tagamiseks tuleb segude klassifitseerimisel 
arvesse võtta olemasolevat teavet nende 
sünergiliste ja antagonistlike mõjude kohta.

(32) Segude küllaldase klassifikatsiooni 
tagamiseks tuleb segude klassifitseerimisel 
arvesse võtta olemasolevat teavet nende 
sünergiliste ja antagonistlike mõjude kohta. 
Arvesse tuleks võtta samuti teavet 
kantserogeense, mutageense, 
reproduktsioonile kahjuliku või  
allergilise toime kohta.

Or. pl

Selgitus

Eesmärk on täiendada mõjude loetelu. Erilist tähelepanu pööratakse ettepaneku põhjenduses 
22 nimetatud teguritele.
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Muudatusettepanek 56
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Oluline on turule viidavad ained ja 
segud hästi kindlaks määrata, kuid amet 
peaks võimaldama ettevõtjatel vajaduse 
korral kirjeldada keemilist koostist selliselt, 
et see ei ohustaks nende ärisaladust.

(37) Oluline on turule viidavad ained ja 
segud hästi kindlaks määrata, kuid amet 
peaks võimaldama ettevõtjatel vajaduse 
korral kirjeldada mitteohtlikku keemilist 
koostist selliselt, et see ei ohustaks nende 
ärisaladust.

Or. en

Selgitus

Ohtlikele ainetele ei tohiks teha märgistamise osas mingeid mööndusi. Ärisaladus võib olla 
erandi tegemise põhjuseks ainult mitteohtlike ainete puhul.

Muudatusettepanek 57
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Oluline on turule viidavad ained ja 
segud hästi kindlaks määrata, kuid amet 
peaks võimaldama ettevõtjatel vajaduse 
korral kirjeldada keemilist koostist selliselt, 
et see ei ohustaks nende ärisaladust.

(37) Oluline on turule viidavad ained ja 
segud hästi kindlaks määrata, kuid amet 
peaks võimaldama ettevõtjatel vajaduse 
korral kirjeldada teatavate ainete keemilist 
koostist selliselt, et see ei ohustaks nende 
ärisaladust.

Or. en

Selgitus

Ei tohiks olla võimalik ärisaladuse ettekäändel varjata väga kõrge riskiteguriga ainete, nagu 
kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivtoksiliste ainete sisaldust.
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Muudatusettepanek 58
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Rahvusvahelise Puhta Keemia ja 
Rakenduskeemia Liit (IUPAC) on olnud 
pikka aega tunnustatud ülemaailmne organ 
keemiliste ainete nomenklatuuri ja 
terminoloogia alal. Ainete 
identifitseerimine IUPACi nimetusega on 
kogu maailmas laialt levinud ja see on 
standardne alus ainete tuvastamiseks 
rahvusvahelistes ja mitmekeelsetes 
situatsioonides. Seepärast on asjakohane 
kasutada käesolevas määruses kõnealuseid 
nimetusi.

(38) Rahvusvahelise Puhta Keemia ja 
Rakenduskeemia Liit (IUPAC) on olnud 
pikka aega tunnustatud ülemaailmne organ 
keemiliste ainete nomenklatuuri ja 
terminoloogia alal. Ainete 
identifitseerimine IUPACi nimetusega on 
kogu maailmas laialt levinud ja see on 
standardne alus ainete tuvastamiseks 
rahvusvahelistes ja mitmekeelsetes 
situatsioonides. Seepärast on asjakohane 
kasutada käesolevas määruses kõnealuseid 
nimetusi, võimaluse korral koos 
üldnimetusega.

Or. en

Selgitus

Paljudel keemilistel ainetel on ka üldnimetus, mida tuntakse palju laiemalt kui IUPACi 
nimetust, seetõttu tuleks võimaluse korral viidata ka üldnimetusele.

Muudatusettepanek 59
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Ametiasutused peaksid oma tegevuses 
keskenduma kõige probleemsematele 
ainetele. Pädevatel asutustel ja tarnijatel 
tuleb võimaldada esitada ametile 
ettepanekuid ühtse klassifitseerimise kohta 
ainete puhul, mis on klassifitseeritud 
kantserogeenseks, sugurakkudele 

(44) Ametiasutused peaksid oma tegevuses 
keskenduma kõige probleemsematele 
ainetele. Pädevatel asutustel ja tarnijatel 
tuleb võimaldada esitada ametile 
ettepanekuid ühtse klassifitseerimise kohta 
ainete puhul, mis on klassifitseeritud 
kantserogeenseks, sugurakkudele 
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mutageenseks või reproduktiivtoksiliseks 
aineks kategoorias 1A või 1B või 
hingamisteid ärritavaks aineks, 
üksikjuhtudel ka muude mõjude korral. 
Amet peaks esitama oma arvamuse 
ettepaneku kohta ning huvitatud isikutel 
peaks olema võimalus märkusi esitada. 
Komisjon teeb otsuse lõpliku 
klassifitseerimise kohta.

mutageenseks või reproduktiivtoksiliseks 
aineks kategoorias 1A või 1B või 
hingamisteid ärritavaks aineks, 
üksikjuhtudel ka muude mõjude korral. 
Hõlmata tuleks ka ained, mis on osutunud 
sisesekretsioonisüsteemi kahjustavaks. 
Amet peaks esitama oma arvamuse 
ettepaneku kohta ning huvitatud isikutel 
peaks olema võimalus märkusi esitada. 
Komisjon teeb otsuse lõpliku 
klassifitseerimise kohta. Edaspidi tuleks 
käesolevasse määrusesse lisada PBT, 
vPvB või 5. kategooria ägedalt mürgised 
ained. Komisjon peaks viie aasta jooksul 
esitama üksikasjalikud kriteeriumid 
sisesekretsioonisüsteemi kahjustavate 
ainete klassifitseerimiseks.

Or. en

Selgitus

Püsivate ja bioakumuleeruvate, mürgiste ning sisesekretsioonisüsteemi kahjustada võivate 
kemikaalide märgistamine, kui andmed on olemas, on tarbijatele tähtis. Komisjon peaks 
esitama kriteeriumid sisesekretsioonisüsteemi kahjustavate ainete klassifitseerimiseks.

Muudatusettepanek 60
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Lisaks käesoleva määruse 
kohaldamise ja täitmise tagamisega 
tegelevatele pädevatele asutustele 
määravad liikmesriigid ohtlikke aineid ja 
segusid käsitleva teabe koondamiseks 
organid, kes vastutavad tervisealase teabe 
vastuvõtmise eest.

(52) Lisaks käesoleva määruse 
kohaldamise ja täitmise tagamisega 
tegelevatele pädevatele asutustele 
määravad liikmesriigid ohtlikke aineid ja 
segusid käsitleva teabe koondamiseks 
organid, kes vastutavad  teabe 
vastuvõtmise ja töötlemise ning 
tervisealaste andmete koondamise eest.

Or. pl
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Selgitus

Rahvatervise seisukohast ei ole oluline mitte lihtsalt teabe vastuvõtmine, vaid suure hulga 
andmete koondamine.

Muudatusettepanek 61
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Lisaks käesoleva määruse 
kohaldamise ja täitmise tagamisega 
tegelevatele pädevatele asutustele 
määravad liikmesriigid ohtlikke aineid ja 
segusid käsitleva teabe koondamiseks 
organid, kes vastutavad tervisealase teabe 
vastuvõtmise eest.

(52) Lisaks käesoleva määruse 
kohaldamise ja täitmise tagamisega 
tegelevatele pädevatele asutustele 
määravad liikmesriigid ohtlikke aineid ja 
segusid käsitleva teabe koondamiseks 
organid, kes vastutavad tervisealase teabe 
vastuvõtmise eest. Komisjon peaks saadud 
teabe avalikustama Internetis.

Or. en

Selgitus

Teave ainetest koos nende klassifikatsiooniga peaks olema avalikkusele kergesti kättesaadav. 

Muudatusettepanek 62
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 lõike 1 punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kehtestatakse VI lisa 3. osas ühenduse 
ühtse klassifikatsiooni ja märgistusega 
ainete loend;

d) kehtestatakse ja avalikustatakse VI lisa 
3. osas ühenduse ühtse klassifikatsiooni ja 
märgistusega ainete loend;

Or. en
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Selgitus

Ühtse klassifikatsiooni ja märgistusega ainete loend peaks olema avalikkusele kättesaadav.

Muudatusettepanek 63
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 lõike 2 punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) teaduslikus uurimis- ja 
arendustegevuses kasutatavate ainete ja 
segude suhtes, mida ei turustata, tingimusel 
et neid kasutatakse kontrollitud 
tingimustes, mille puhul nendega 
kokkupuude on minimaalne, nagu oleksid 
need klassifitseeritud I lisa kohaselt 
kantserogeensete, mutageensete või 
reproduktiivtoksiliste ainete (CMR) 
kategooriasse 1A või 1B.

(d) teaduslikus uurimis- ja 
arendustegevuses kasutatavate ainete ja 
segude suhtes, mida ei turustata, tingimusel 
et neid kasutatakse kontrollitud 
tingimustes, mille puhul nendega 
kokkupuude on minimaalne, nagu oleksid 
need klassifitseeritud I lisa kohaselt 
kantserogeensete, ülitundlikkust 
põhjustavate, mutageensete või 
reproduktiivtoksiliste ainete (CMR) 
kategooriasse 1A või 1B.

Or. pl

Selgitus

Eesmärk on lisada muid organismi võimalike reaktsioone ainetele ja segudele. Kõik mainitud 
toimed on toodud ettepaneku põhjenduses 22.

Muudatusettepanek 64
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 2 punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. segu – teatavas vahekorras segatud 
kahe või enama aine kombinatsioon;

Or. pl
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Muudatusettepanek 65
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 3 lõike 1 teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui I lisa punktides 3.1, 3.4, 3.7, 3.8 ja 4.1 
viidatud ohuklassidel on alajaotusi lähtudes 
kokkupuuteteest või toime iseloomust, 
klassifitseeritakse aine või segu selle 
alajaotuse kohaselt.

Kui I lisa punktides 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 
3.8, 3.9 ja 4.1 viidatud ohuklassidel on 
alajaotusi lähtudes kokkupuuteteest või 
toime iseloomust, klassifitseeritakse aine 
või segu selle alajaotuse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Ammendavuse huvides – sugurakke ohustavat mutageensust, kantserogeensust ja sihtorgani 
kahjustust korduval kokkupuutumisel on võimalik diferentseerida lähtuvalt kokkupuuteteest.

Muudatusettepanek 66
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 3 lõike 2 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) ohuklassid 3.1 kuni 3.6, 3.7 
kõrvaltoimed seksuaalfunktsioonile ja 
viljakusele või arengule, 3.8 muude kui 
narkootiliste ainete toimed, 3.9 ja 3.10;

b) ohuklassid 3.1 v.a 5. kategooria, 3.2
kuni 3.6, 3.7 kõrvaltoimed 
seksuaalfunktsioonile ja viljakusele või 
arengule, 3.8 muude kui narkootiliste 
ainete toimed, 3.9 ja 3.10;

Or. en

Selgitus

5. kategooria ägeda mürgisuse kasutuselevõtmine ei tohiks muuta „ohtlikkuse” määratlust 
käesolevas määruses, et mitte mõjutada REACHi või mõne muu ühenduse õigusakti 
reguleerimisala, milles viidatakse sellele terminile.
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Muudatusettepanek 67
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 3 lõike 2 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) ohuklassid 3.1 kuni 3.6, 3.7 
kõrvaltoimed seksuaalfunktsioonile ja 
viljakusele või arengule, 3.8 muude kui 
narkootiliste ainete toimed, 3.9 ja 3.10;

b) ohuklassid 3.1 v.a 5. kategooria, 3.2
kuni 3.6, 3.7 kõrvaltoimed 
seksuaalfunktsioonile ja viljakusele või 
arengule, 3.8 muude kui narkootiliste 
ainete toimed, 3.9 ja 3.10;

Or. en

Selgitus

Kuigi on oluline lisada ohukategooria „5. kategooria äge mürgisus”, ei tohiks see muuta 
„ohtlikkuse” määratlust käesolevas määruses, et mitte mõjutada REACHi või mõne muu seda 
terminit kasutava ühenduse õigusakti reguleerimisala.

Muudatusettepanek 68
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 3 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib töötada välja ohuklasside 
edasisi alajaotusi, lähtudes kokkupuuteteest 
või toime iseloomust, ja muudab selle 
tulemusena lõike 1 teist lõiku. Need
käesoleva määruse vähemtähtsate 
elementide muutmiseks võetavad meetmed
võetakse vastu artikli 54 lõikes 3 viidatud
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

3. Komisjon võib töötada välja ja lisada
ohuklasside edasisi alajaotusi, kui 
rahvusvaheliselt nii kokku lepitakse, 
lähtudes kokkupuuteteest või toime 
iseloomust, ja muudab selle tulemusena 
lõike 1 teist lõiku. Meetmed, mille eesmärk 
on muuta käesoleva määruse vähemolulisi 
sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 54 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en
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Selgitus

Alati tuleks püüda saavutada kooskõla ülemaailmse ühtlustamise eesmärgiga.

Muudatusettepanek 69
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 4 lõike 1 esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tootjad, importijad ja järgmistel 
etappidel kasutajad klassifitseerivad ained 
või segud enne nende turustamist II jaotise 
kohaselt.

1. Tootjad ja importijad klassifitseerivad 
ained või segud enne nende turustamist II 
jaotise kohaselt.

Or. en

Selgitus

Selgus. Tootmisahela järgmiste etappide kasutajatel on konkreetsed kohustused vastavalt 
REACHile, kuid need ei laiene klassifitseerimisele ja märgistamisele. Kusjuures, kui järgmise 
etapi kasutaja kasutab ainet, et toota sellest segu tarnimiseks, siis muutub ta tootjaks koos 
klassifitseerimise ja märgistamise kohustustega.

Muudatusettepanek 70
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 5 lõike 1 punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) kõik uued usaldusväärsed teaduslikud 
andmed.

Or. en

Selgitus

Andmeid ainete kohta ajakohastatakse uusima teadusinfo kohaselt.
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Muudatusettepanek 71
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 6 lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui lõikes 1 viidatud liiki katseandmed 
segu enda kohta puuduvad, kasutab tarnija 
muud kättesaadavat teavet üksikainete ja 
sarnaste katsetatud segude kohta, mida 
võib samuti käsitada asjakohasena seguga 
seotud ohtude kindlaksmääramisel, kui ta 
on leidnud, et see teave on artikli 9 lõike 4 
kohaseks hindamiseks piisav ja 
usaldusväärne.

5. Kui lõikes 1 viidatud liiki katseandmed 
segu enda kohta puuduvad, kasutab tarnija 
kogu kättesaadavat teavet üksikainete ja 
segude või sarnase koostisega segude 
rühmas esinevate segude kohta, mida võib 
samuti käsitada asjakohasena seguga 
seotud ohtude kindlaksmääramisel, kui ta 
on leidnud, et see teave on artikli 9 lõike 4 
kohaseks hindamiseks piisav ja 
usaldusväärne.

Or. en

Selgitus

Et rakendada eksperdiarvamuse ja tõendusmaterjali kaalukuse määramist vastavalt I lisa I 
osa punktile 1.1.1, on vaja võrrelda olemasolevaid andmeid sarnase koostisega segude 
rühmas esinevate segude kohta. Mitte kõik andmed, millele viidatakse lõikes 1, ei ole 
„katseandmed” (selle tavatähenduses), näit lõike 1 punktis b viidatud andmed, ning järelikult 
tuleks välja jätta viide „katsetamisele”.

Muudatusettepanek 72
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 7 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Inimeste ja ahvilistegakäesoleva
määruse eesmärgil katseid läbi ei viida.

2. Puhtalt käesoleva määruse eesmärgil 
tehtavad inimkatsed on üldjuhul 
lubamatud ja neid tuleks teha vaid siis, 
kui puuduvad muud võimalused, et 
tagada inimeste tervise parim kaitse ning 
aine või segu klassifitseerimine vastavalt 
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tema tegelikule mõjule inimese tervisele.
Ahvilistega käesoleva määruse eesmärgil 
katseid läbi ei viida.

Or. en

Selgitus

Inimeste tervise kaitseks ning ainete ja segude korrektseks klassifitseerimiseks võib osutuda 
vajalikuks teha inimkatseid (näit plaastritestid), et saada teavet nende tegelikust mõjust 
inimtervisele. Katsete tegemisel tuleks siiski piirduda vaid nende juhtudega, kui teisi 
võimalusi ei ole. Ei tohiks lubada ahvilistega käesoleva määruse eesmärgil katseid läbi viia.

Muudatusettepanek 73
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 7 lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Valideerimisuuringuid loomi 
mittehõlmavate katsete – või kasutatavate 
loomade arvu või katseloomade kannatusi 
vähendavate meetodite – hindamiseks 
tuleb kavandada nii, et uute 
katsemeetodite puhul arvestataks nõudeid, 
mis sisalduvad käesolevas määruses ja 
sarnastes õigusaktides, mis rakendavad 
kemikaalide klassifitseerimise ja 
märgistamise ühtset ülemaailmset 
süsteemi teistes haldusalades, sellisel 
viisil, et klassifitseerimise ja märgistamise 
nõuded ei muutuks takistuseks 
loomkatsete asendamisele, vähendamisele 
ja täiustamisele.

Or. en

Selgitus

Varasemad valideerimisuuringud ei ole alati taganud, et uued katsed oleksid kohandatud 
vastavaks nii klassifitseerimise ja märgistamise kui ka ohutuse nõuetele.  See võib viivitada 
uute alternatiivsete meetodite kasutuselvõttu ja pikendada loomkatsete kasutamist isegi siis, 
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kui on olemas teaduslikult usaldusväärsed alternatiivmeetodid.

Muudatusettepanek 74
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 7 lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Piisavate teaduslike tõendite 
olemasolul ja eesmärgiga vähendada 
loomkatseid kohandab komisjon 
käesolevat määrust vastavalt artikli 54 
lõikes 3 viidatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele tagamaks, et 
klassifitseerimise ja märgistamise nõuded 
ei muutu takistuseks niisuguste 
katsemeetodite kasutamisele, mis 
asendavad, vähendavad või täiustavad 
loomkatseid.

Or. en

Selgitus

Kuigi GHSi peetakse tihti „katsemeetodi suhtes neutraalseks”, on võimalik, et alternatiivsed 
katsemeetodid (mis rakendavad katseloomade kasutamisel asendamise, vähendamise ja 
täiustamise põhimõtet) võivad anda tulemusi, mis otseselt ei vasta praegustele 
klassifitseerimise kriteeriumidele, millest paljud viitavad in vivo nähtustele või viitavad 
otseselt mõjudele „katseloomadel".  Seetõttu peaks olema võimalik kohandada 
klassifitseerimise ja märgistamise kriteeriume, nii et need hõlmaksid ka meetodeid, mis juba 
olemuslikult ei sisalda loomkatseid.

Muudatusettepanek 75
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 8 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesoleva määruse eesmärgil 
läbiviidavates katsetes kasutatakse ainet 

4. Käesoleva määruse eesmärgil 
läbiviidavates katsetes kasutatakse ainet 
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või segu sellisel kujul, millisenaseda
kasutatakse või mõistlike eelduste 
kohaselt hakatakse kasutama pärast selle 
turustamist.

või segu sellisel kujul, millisena seda on 
mõeldud kasutada või sellisel kujul ja/või 
füüsikalises olekus, milles see on turule 
viidud.

Or. en

Selgitus

Kooskõla GHSi punkti 1.3.3.1.1. alapunkti b tekstiga „hindamine põhineb sellel tootel endal, 
millega on tegemist”.

Muudatusettepanek 76
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 9 lõike 4 teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui see teave ei võimalda 
seostamispõhimõtteid kohaldada, kohaldab 
tarnija teabe hindamisel muud meetodit või 
muid meetodeid, mida on kirjeldatud I lisa 
3. ja 4. osa igas punktis.

Kui see teave ei võimalda 
seostamispõhimõtteid kohaldada ja kui 
eksperdiarvamused ei õigusta 
seostamispõhimõtete rikkumist, kohaldab 
tarnija teabe hindamisel muud meetodit või 
muid meetodeid, mida on kirjeldatud I lisa 
3. ja 4. osa igas punktis.

Or. en

Selgitus

Et saavutada kooskõla ÜRO GHSi sõnastusega eksperdiarvamuse osas (punkt 1.3.2.4.8): 
„Segude klassifitseerimise teemaline lähenemine hõlmab eksperdiarvamuse kasutamist 
mitmetes valdkondades, et tagada inimeste tervise ja keskkonna kaitse eesmärgil olemasoleva 
teabe kasutamise võimalus võimalikult paljude segude puhul.”
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Muudatusettepanek 77
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 9 lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Andmeid hinnates peab tootja või 
importija arvesse võtma lisateavet, näiteks 
millisel kujul ja/või füüsikalises olekus 
ainet või segu pärast selle turuleviimist 
kasutatakse, ja võib vastavalt sellele 
klassifikatsiooni täiustada.  Aine või segu 
klassifitseerimisel tuleks arvestada selle 
tavapärase käitlemise ja kasutamisega.

Or. en

Selgitus

Kooskõla praeguse kaitsetasemega, eesmärgiga säilitada tavapärase käitlemise ja kasutamise 
põhimõte kui vajalik „jäänus” kehtivatest ELi õigusaktidest, nagu ka näiteks klassifikatsioon 
„ohtlik osoonikihile”.

Muudatusettepanek 78
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 10 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui lõikes 3 ei ole sätestatud teisiti, võib 
tarnija järgmistel juhtudel kehtestada aine 
sisaldusele teises aines või segus lisandi, 
lisaaine või koostisainena kontsentratsiooni 
piirväärtused, mille korral või mille 
ületamisel võidakse see aine või segu 
ohtlikuks klassifitseerida:

1. Kui lõikes 3 ei ole sätestatud teisiti, võib 
tarnija järgmistel juhtudel kehtestada aine 
sisaldusele teises aines või segus 
identifitseeritud lisandi, lisaaine või 
koostisainena kontsentratsiooni 
piirväärtused, mille korral või mille 
ületamisel võidakse see aine või segu 
ohtlikuks klassifitseerida:

a) kui teave näitab aine ilmset ohtlikkust 
selle sisaldumisel I lisa 2. osa mõnes 
ohuklassis kehtestatud kontsentratsioonist 

a) kui teave näitab aine ilmset ohtlikkust 
selle sisaldumisel I lisa 2. osa mõnes 
ohuklassis kehtestatud kontsentratsioonist 
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või I lisa 3. kuni 5. osa mõnele ohuklassile 
kehtestatud üldisest kontsentratsiooni 
piirväärtusest madalamal tasemel,

või I lisa 3. kuni 5. osa mõnele ohuklassile 
kehtestatud üldisest kontsentratsiooni 
piirväärtusest madalamal tasemel,

b) erandjuhtudel, kui teave näitab 
ohtlikuks klassifitseeritud aine sisaldumist 
I lisa 2. osas mõnele ohuklassile 
kehtestatud kontsentratsiooni ülempiirist 
või selle lisa 3. kuni 5. osa mõnele 
ohuklassile kehtestatud üldisest 
kontsentratsiooni piirväärtusest kõrgemal 
tasemel, kuid on olemas kindel teave aine
mitteohtlikkuse kohta.

b) juhul kui teave näitab ohtlikuks 
klassifitseeritud aine sisaldumist I lisa 2. 
osas mõnele ohuklassile kehtestatud 
kontsentratsiooni ülempiirist või selle lisa 
3. kuni 5. osa mõnele ohuklassile 
kehtestatud üldisest kontsentratsiooni 
piirväärtusest kõrgemal tasemel, kuid on 
olemas kindel teave aine mitteohtlikkuse 
kohta.

Or. en

Selgitus

i) „identifitseeritud lisand” – toimivus, eeskätt keeruka koostisega ainete puhul, ja kooskõla 
kehtivate õigusaktide reguleerimisalaga; ii) „juhul" – vastavalt GHSi punktile 1.3.3.2.3.

Muudatusettepanek 79
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 10 lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Tarnija kehtestab kontsentratsiooni 
piirmäärad vastavalt ameti poolt suunistes 
kehtestatud kriteeriumidele ning lisab 
vastavad põhjendused kas oma teatises 
vastavalt klassifitseerimis- ja 
märgistusloetelule või 
registreerimistaotluses vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 1907/2006.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas tarnija aruandega kontsentratsiooni piirmäära või korrutusteguri kohta, nagu 
algselt kirjas Interneti-versiooni I lisa I osa punktis 1.1.4.3 ja GHSi punktis 1.3.3.2.4.
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Muudatusettepanek 80
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 11 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigetes 1 ja 2 viidatud piirväärtusteks 
võetakse madalaim järgmistest:

3. Lõigetes 1 ja 2 viidatud piirväärtusteks 
tuleb võtta üks järgmistest:

a) I lisa 1. osa tabelis 1.1 märgitud üldised 
piirväärtused;

a)  VI lisa 3. osas kehtestatud konkreetsed 
kontsentratsioonipiirid või 

b) VI lisa 3. osas või artiklis 43 viidatud 
klassifitseerimis- ja märgistusloetelus 
kehtestatud konkreetsed kontsentratsiooni 
piirmäärad;

b) artiklis 43 viidatud klassifitseerimis- ja 
märgistusloetelus kehtestatud 
kontsentratsioonipiirid, kui teatajad on 
saavutatud kokkuleppe, või
b a)  I lisa 1. osa tabelis 1.1 märgitud 
üldised piirväärtused, kui punktides a ja b 
viidatud kontsentratsioonipiirid ei ole 
kättesaadavad; 

c) I lisa 2. osa asjakohastes punktides 
kehtestatud kontsentratsioonid või I lisa 3. 
kuni 5. osa asjakohastes punktides 
kehtestatud üldised kontsentratsioonide
piirmäärad, kui punktis b viidatud 
konkreetsed kontsentratsioonide
piirmäärad ei ole kättesaadavad.

c) I lisa 2. osa asjakohastes punktides 
kehtestatud kontsentratsioonid või I lisa 3. 
kuni 5. osa asjakohastes punktides 
kehtestatud üldised kontsentratsioonipiirid, 
kui punktides a, b või b a viidatud 
konkreetsed kontsentratsioonipiirid ei ole 
kättesaadavad.

Or. fr

Selgitus

Praegune tekst viiks automaatselt kõige madalamate piirväärtusteni, võtmata arvesse põhjusi. 
Varem oli mõnevõrra õigustatud aine konkreetsete kontsentratsioonipiiride kehtestamine 
üldistest piirmääradest kõrgemal tasemel.



PE402.685v01-00 26/87 AM\710142ET.doc

ET

Muudatusettepanek 81
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 12 punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kui piisavad ja usaldusväärsed andmed 
näitavad ainetevahelisi võimalikke 
sünergilisi või antagonistlikke mõjusid 
segus, mille hindamise üle võeti otsus 
vastu teabe põhjal segus sisalduvate 
ainete kohta.

c) kui piisavad ja usaldusväärsed andmed 
näitavad ainetevahelisi võimalikke 
sünergilisi või antagonistlikke mõjusid 
segus.

Or. fr

Muudatusettepanek 82
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 14 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Segu klassifitseerimist ei mõjuta 
järgmised teabe hindamisel 
kindlaksmääratud asjaolud:

1. Segu klassifitseerimist ei mõjuta see, kui
teabe hindamisel selgub asjaolu, et segus 
sisalduvad ained võivad polümeriseeruda, 
moodustades oligomeere või polümeere.

a) segus sisalduvad ained reageerivad 
aeglaselt atmosfääri gaasidega, eelkõige 
hapniku, süsinikdioksiidi ja veeauruga, 
moodustades erinevaid aineid;
b) segus sisalduvad ained reageerivad 
aeglaselt muude segus sisalduvate 
ainetega, moodustades erinevaid aineid;
c) segus sisalduvad ained võivad 
polümeriseeruda, moodustades oligomeere 
või polümeere.

Or. en
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Selgitus

Kui segus sisalduvad ained võivad reageerida ja moodustada teisi aineid, tuleb seda 
klassifitseerimisel arvesse võtta.

Muudatusettepanek 83
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 14 lõike 1 punktid a ja b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) segus sisalduvad ained reageerivad 
aeglaselt atmosfääri gaasidega, eelkõige 
hapniku, süsinikdioksiidi ja veeauruga, 
moodustades erinevaid aineid;

a) segus sisalduvad ained reageerivad 
aeglaselt atmosfääri gaasidega, eelkõige 
hapniku, süsinikdioksiidi ja veeauruga, 
moodustades erinevaid mitteohtlikke
aineid;

b) segus sisalduvad ained reageerivad 
aeglaselt muude segus sisalduvate 
ainetega, moodustades erinevaid aineid;

b) segus sisalduvad ained reageerivad 
aeglaselt muude segus sisalduvate 
ainetega, moodustades erinevaid 
mitteohtlikke aineid;

Or. en

Selgitus

Ohtlike ainete moodustumise võimalus tuleb märgisel tähistada.

Muudatusettepanek 84
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 15 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui aine või segu tarnija on saanud 
mõistlike eelduste kohaselt teadlikuks 
uutest teaduslikest ja tehnilistest andmetest, 
mille piisavuse ja usaldusväärsuse ta on 
käesoleva peatüki kohaselt kindlaks 
määranud ja mille tõttu aine või segu 

1. Kui aine või segu tarnija saab teadlikuks 
uutest teaduslikest ja tehnilistest andmetest, 
mille piisavuse ja usaldusväärsuse ta on 
käesoleva peatüki kohaselt kindlaks 
määranud ja mille tõttu aine või segu 
klassifikatsiooni on vaja muuta, hindab ta 



PE402.685v01-00 28/87 AM\710142ET.doc

ET

klassifikatsiooni on vaja muuta, hindab ta 
seda teavet käesoleva peatüki alusel uuesti, 
kui lõikes 3 ei ole teisiti ette nähtud.

seda teavet käesoleva peatüki alusel uuesti, 
kui lõikes 3 ei ole teisiti ette nähtud.

Or. en

Selgitus

Toimivus.

Muudatusettepanek 85
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 15 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui aine või segu tarnija on saanud 
mõistlike eelduste kohaselt teadlikuks 
uutest teaduslikest ja tehnilistest andmetest, 
mille piisavuse ja usaldusväärsuse ta on 
käesoleva peatüki kohaselt kindlaks 
määranud ja mille tõttu aine või segu 
klassifikatsiooni on vaja muuta, hindab ta 
seda teavet käesoleva peatüki alusel uuesti, 
kui lõikes 3 ei ole teisiti ette nähtud.

1. Kui aine või segu tarnija saab teadlikuks 
uutest teaduslikest ja tehnilistest andmetest, 
mille piisavuse ja usaldusväärsuse ta on 
käesoleva peatüki kohaselt kindlaks 
määranud ja mille tõttu aine või segu 
klassifikatsiooni on vaja muuta, hindab ta 
seda teavet käesoleva peatüki alusel uuesti, 
kui lõikes 3 ei ole teisiti ette nähtud.

Or. en

Selgitus

Parema toimivuse tagamiseks.
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Muudatusettepanek 86
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 17 lõike 1 punktid d kuni h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) vajaduse korral ohupiktogrammid 
vastavalt artiklile 18;

d) ohupiktogrammid vastavalt artiklile 19;

e) vajaduse korral signaalsõnad vastavalt 
artikli 20;

e) signaalsõnad vastavalt artiklile 20;

f) vajaduse korral ohulaused vastavalt 
artiklile 21;

f) ohulaused vastavalt artiklile 21;

g) vajaduse korral hoiatuslaused vastavalt 
artiklile 22;

g) hoiatuslaused vastavalt artiklile 22;

h) vajaduse korral lõik lisateabega 
vastavalt artiklile 27.

h) lõik lisateabega vastavalt artiklile 27.

Or. en

Selgitus

Klassifitseerimine peaks alati toimuma asjakohase artikli alusel, mitte lihtsalt „vajaduse 
korral”.

Muudatusettepanek 87
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 18 lõike 2 teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui IUPACi nomenklatuuri kohane 
nimetus koosneb rohkem kui 
100 tähemärgist, võib kasutada 
üldnimetust, kui artikli 14 kohaselt 
esitatavas teates sisalduvad nii Iupaci 
nomenklatuuri kohane nimetus kui ka 
kasutatav üldnimetus.

Kui üldnimetus on olemas, tuleb ka sellele 
viidata. Kui IUPACi nomenklatuuri 
kohane nimetus koosneb rohkem kui 
100 tähemärgist, võib kasutada 
üldnimetust, kui artikli 41 kohaselt 
esitatavas teates sisalduvad nii Iupaci 
nomenklatuuri kohane nimetus kui ka 
kasutatav üldnimetus. 

Or. en
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Selgitus

Paljudel keemilistel ainetel on ka üldnimetus, mida tuntakse palju laiemalt kui IUPACi 
nimetust, seetõttu tuleks võimaluse korral viidata ka üldnimetusele.

Muudatusettepanek 88
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 18 lõike 3 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kõikide segus sisalduvate ägedat 
mürgisustpõhjustavate, nahka 
söövitavate või tõsist silmakahjustust 
põhjustavate, sugurakkudele 
mutageensete, kantserogeensete, 
reproduktiivtoksiliste või hingamisteid 
või nahka ärritavate või sihtorgani 
suhtes mürgisteainete määratlus.

b) kõikide segus sisalduvate ägedat 
mürgisust põhjustavate, nahka söövitavate 
või tõsist silmakahjustust põhjustavate, 
sugurakkudele mutageensete, 
kantserogeensete, reproduktiivtoksiliste või 
hingamisteid või nahka ärritavate või 
sihtorgani suhtes mürgiste ainete
määratlus, mis on segu klassifitseerimise 
aluseks.

Or. en

Selgitus

Selguse huvides – kooskõla artikli 18 lõike 3 viimase lõigu sõnastusega.

Muudatusettepanek 89
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 18 lõike 3 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kõikide segus sisalduvate ägedat 
mürgisustpõhjustavate, nahka söövitavate 
või tõsist silmakahjustust põhjustavate, 
sugurakkudele mutageensete, 
kantserogeensete, reproduktiivtoksiliste või 
hingamisteid või nahka ärritavate või 
sihtorgani suhtes mürgisteainete määratlus.

b) kõikide segus sisalduvate ägedat 
mürgisust põhjustavate, nahka söövitavate 
või tõsist silmakahjustust põhjustavate, 
sugurakkudele mutageensete, 
kantserogeensete, reproduktiivtoksiliste või 
hingamisteid või nahka ärritavate või 
sihtorgani suhtes mürgiste või 
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sisesekretsioonisüsteemi kahjustada 
võivate ainete määratlus.

Or. en

Selgitus

Sisesekretsioonisüsteemi kahjustavate kemikaalide märgistamine, kui andmed on olemas, on 
tarbijatele tähtis. 

Muudatusettepanek 90
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 19 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga klassifikatsiooni kohta ette nähtud 
ohupiktogrammid on esitatud tabelis, 
milles märgitakse iga I lisa 2., 3. ja 4. osas
esitatud ohuklassi puhul nõutavad etiketi 
elemendid.

3. Iga klassifikatsiooni kohta ette nähtud 
ohupiktogrammid on esitatud tabelis, 
milles märgitakse iga I lisas esitatud 
ohuklassi puhul nõutavad etiketi 
elemendid.

Or. en

Selgitus

Ohupiktogramme peaks olema võimalik kasutada kõikide I lisa ohuklasside, mitte ainult 2., 3. 
ja 4. osas toodute puhul.

Muudatusettepanek 91
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 19 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga klassifikatsiooni kohta ette nähtud 
ohupiktogrammid on esitatud tabelis, 
milles märgitakse iga I lisa 2., 3. ja 4. osas

3. Iga klassifikatsiooni kohta ette nähtud 
ohupiktogrammid on esitatud tabelis, 
milles märgitakse iga I lisas esitatud 
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esitatud ohuklassi puhul nõutavad etiketi 
elemendid.

ohuklassi puhul nõutavad etiketi 
elemendid.

Or. en

Selgitus

Peaks olema võimalik kasutada ohupiktogramme kõikide I lisa ohuklasside, mitte ainult 2., 3. 
ja 4. osas toodute puhul.

Muudatusettepanek 92
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 19 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga klassifikatsiooni kohta ette nähtud 
ohupiktogrammid on esitatud tabelis, 
milles märgitakse iga I lisa 2., 3. ja 4. osas
esitatud ohuklassi puhul nõutavad etiketi 
elemendid.

3. Iga klassifikatsiooni kohta ette nähtud 
ohupiktogrammid on esitatud tabelis, 
milles märgitakse iga I lisas esitatud 
ohuklassi puhul nõutavad etiketi 
elemendid.

Or. en

Selgitus

Järgib sama autori muudatusettepaneku loogikat I lisa 5. osa kohta. I lisa osade täpsustamata 
jätmine ei välista piktogrammide kasutamise võimalust seoses ELi lisanduvate ohuklassidega.

Muudatusettepanek 93
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 21 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Etiketil esitatakse nõutavad ohulaused, 
milles kirjeldatakse ohtliku aine või seguga 
seotud ohtude olemust, sealhulgas 

1. Etiketil esitatakse nõutavad ohulaused, 
milles kirjeldatakse ohtliku aine või seguga 
seotud ohtude olemust, sealhulgas 
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vajaduse korral ohu määra. võimaluse korral ohu määra.

Or. en

Selgitus

Küsimus ei peaks olema selles, kas on vajalik või mitte esitada ohu määra, vaid selles, kas see 
on võimalik. 

Muudatusettepanek 94
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aine või segu klassifitseerimisel I lisa 5. 
osa kohaselt kohaldatakse järgmisi 
eeskirju:

Aine või segu klassifitseerimisel I lisa 5. 
osa kohaselt paigutatakse 
märgistuselemendid artiklis 27 viidatud 
lisateabe ossa.

a) ohupiktogrammi etiketile ei kanta;

b) signaalsõnad, ohu- ja hoiatuslaused
paigutatakse artiklis 27 viidatud lisateabe 
ossa.

Or. en

Selgitus

Ohupiktogramme peaks olema võimalik kasutada ka I lisa 5. osa kohaselt klassifitseeritud 
ainete või segude etikettidel.

Muudatusettepanek 95
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aine või segu klassifitseerimisel I lisa 5. Aine või segu klassifitseerimisel I lisa 5. 
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osa kohaselt kohaldatakse järgmisi 
eeskirju:

osa kohaselt paigutatakse 
märgistuselemendid artiklis 27 viidatud 
lisateabe ossa.

a) ohupiktogrammi etiketile ei kanta;

b) signaalsõnad, ohu- ja hoiatuslaused
paigutatakse artiklis 27 viidatud lisateabe 
ossa.

Or. en

Selgitus

Samuti peaks olema võimalik kasutada ohupiktogramme I lisa 5. osa kohaselt klassifitseeritud 
ainete või segude etikettidel.

Muudatusettepanek 96
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aine või segu klassifitseerimisel I lisa 5. 
osa kohaselt kohaldatakse järgmisi 
eeskirju:

Aine või segu klassifitseerimisel I lisa 5. 
osa kohaselt paigutatakse 
märgistuselemendid artiklis 27 viidatud 
lisateabe ossa.

a) ohupiktogrammi etiketile ei kanta;
b) signaalsõnad, ohu- ja hoiatuslaused
paigutatakse artiklis 27 viidatud lisateabe 
ossa.

Or. en
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Muudatusettepanek 97
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 23 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) signaalsõnad, ohu- ja hoiatuslaused
paigutatakse artiklis 27 viidatud lisateabe 
ossa.

b) märgistuselemendid paigutatakse 
etiketile artiklis 27 viidatud lisateabe ossa.

Or. fr

Selgitus

Euroopa uue kemikaalipoliitika ühtsuse huvides on oluline, et kõigi  poliitikameetmete puhul 
oleks SVHCde käsitlemine omavahel kooskõlas. Seda silmas pidades võimaldaks 
märgistamisnõuete kehtestamine samuti:
i) suurendada PBT /vPvB riskide vähendamise strateegia tõhusust ELis; 
ii) anda ühtlustatud ja asjakohast teavet kõnesolevate SVHCde ohtlikkuse taseme kohta ja
iii) suurendada keemiatoodete klassifitseerimise ja märgistamise süsteemi usaldusväärsust.

Muudatusettepanek 98
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 26 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui aine või segu tarnija saab tõestada, 
et aine keemilise määratluse 
avalikustamine etiketil ohustab tema 
ärisaladust, eelkõige tema 
intellektuaalomandit, võib ta taotleda 
ametilt luba kasutada tootetähist, milles 
viidatakse ainele või segule kas 
nimetusega, mis näitab keemiliste ainete 
kõige tähtsamaid funktsionaalseid rühmi, 
või üldnimetusega.

1. Kui aine või segu tarnija saab tõestada, 
et aine keemilise määratluse 
avalikustamine etiketil ohustab tema 
ärisaladust, eelkõige tema 
intellektuaalomandit, võib ta taotleda 
ametilt luba kasutada tootetähist, milles 
viidatakse mitteohtlikule ainele või 
mitteohtlikule segule kas nimetusega, mis 
näitab keemiliste ainete kõige tähtsamaid 
funktsionaalseid rühmi, või üldnimetusega.

Or. en
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Selgitus

Ohtlikele ainetele ei tohiks teha märgistamise osas mingeid mööndusi. Ärisaladus võib olla 
erandi tegemise põhjuseks ainult mitteohtlike ainete puhul.

Muudatusettepanek 99
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 26 lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõiget 1 ei kohaldata ainetele, mis 
vastavad määruse (EÜ) nr 1907/2006 
artiklis 57 viidatud kriteeriumidele.

Or. en

Selgitus

Ei tohiks olla võimalik ärisaladuse ettekäändel varjata väga kõrge riskiteguriga ainete, nagu 
kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivtoksiliste ainete sisaldust.

Muudatusettepanek 100
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 26 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Amet võib küsida tarnijalt lisateavet, kui 
see teave on otsuse vastuvõtmiseks vajalik. 
Amet teavitab taotlejat oma otsusest kuue 
nädala jooksul alates taotluse või lisaks 
nõutud teabe saamisest. Kui amet ei võta 
otsust vastu ettenähtud aja jooksul, 
loetaksetaotletud nime 
kasutaminelubatuks.

3. Amet võib küsida tarnijalt lisateavet, kui 
see teave on otsuse vastuvõtmiseks vajalik. 
Amet teavitab taotlejat oma otsusest kuue 
nädala jooksul alates taotluse või lisaks 
nõutud teabe saamisest.

Or. en
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Selgitus

Komisjonile jäetud tegevusruum ei tohiks ohustada kodanike tervist.

Muudatusettepanek 101
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 26 lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui amet lükkab taotluse tagasi, 
teavitab ta sellest tootjat või importijat 
vähemalt neli nädalat enne teabe 
kavandatavat avaldamist.  
Tagasilükkamisotsuse kohta võib esitada 
kaebuse kooskõlas määruse (EÜ) nr 
1907/2006 artiklitega 92 ja 93.  Kaebus 
peatab otsuse täitmise ning andmeid ei 
avalikustata.

Or. en

Selgitus

Eesmärgiks anda tootjatele ja importijatele kaebuse esitamise õigus.

Muudatusettepanek 102
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 26 lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui amet lükkab taotluse tagasi, 
teavitab ta sellest tootjat või importijat 
vähemalt neli nädalat enne teabe 
kavandatavat avaldamist.  
Tagasilükkamisotsuse kohta võib esitada 
kaebuse kooskõlas määruse (EÜ) nr 
1907/2006 artiklitega 92 ja 93. Kaebus 
peatab otsuse täitmise ning andmeid ei 
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avalikustata.

Or. en

Selgitus

Kaebuse esitamise õigus; konfidentsiaalse äriteabe kaitse.

Muudatusettepanek 103
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 27 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tarnija võib esitada etiketil lisateavet 
peale lõigetes 1 ja 2 viidatud teabe, kui see 
teave ei raskenda artikli 17 lõike 1 
punktides a kuni g ette nähtud teabe 
kindlaksmääramist ning kui sellega 
esitatakse täiendavaid andmeid, mis ei ole 
vastuolus nende elementidega esitatud 
teabega ega sea selle usaldusväärsust 
kahtluse alla.

3. Tarnija võib esitada etiketil lisateavet 
peale lõigetes 1 ja 2 viidatud teabe, kui see 
teave ei raskenda artikli 17 lõike 1 
punktides a kuni g ette nähtud teabe 
kindlaksmääramist ning kui sellega 
esitatakse täiendavaid andmeid, mis ei ole 
vastuolus nende elementidega esitatud 
teabega ega sea selle usaldusväärsust 
kahtluse alla. Keelatud on igasugune 
eksitav teave või lisateave mittetõese mõju 
kohta tervisele või keskkonnale.

Or. en

Selgitus

Tuleks vältida igasugust mittetõest või eksitavat lisateavet.

Muudatusettepanek 104
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 30 lõike 2 esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui ainet või segu müüakse üldsusele, 2. Kui ainet või segu müüakse üldsusele, 
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esitatakse etiketil vajaduse korral üks 
hoiatuslause selle aine või segu hävitamise 
kohta.

esitatakse etiketil üks hoiatuslause selle 
aine või segu hävitamise kohta.

Or. en

Selgitus

Küsimus ei peaks olema selles, kas on vajalik või mitte esitada hoiatuslauset, vaid see tuleks 
alati esitada. 

Muudatusettepanek 105
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 31 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui pakend ei sisalda rohkem kui 125 
ml, ei ole ohu- ja hoiatuslausete esitamine 
nõutav, kui aine või segu on 
klassifitseeritud:

välja jäetud

a) 2. kategooria tuleohtlikuks gaasiks;

b) 2. või 3. kategooria tuleohtlikuks 
vedelikuks;
c) 1. või 2. kategooria tuleohtlikuks 
tahkeks aineks;

d) 2. või 3. kategooria aineteks, mis 
eritavad veega kokku puutudes 
tuleohtlikke gaase;

e) 2. või 3. kategooria oksüdeerivaks 
vedelikuks;

f) 2. või 3. kategooria oksüdeerivaks 
tahkeks aineks;

g) 4. kategooria ägeda mürgisetoimega 
aineks või seguks, mida ei tarnita 
üldsusele;
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h) 2. kategooria nahka ärritav toime;

i) 2. kategooria silmi ärritav toime;

j) 1. kategooria veekeskkonnale ägeda 
ohtliku toimega aineks;

k) 1., 2., 3. ja 4. kategooria 
veekeskkonnale pikaajaliselt ohtliku 
toimega aineks.

Or. en

Selgitus

Kui ohu- ja hoiatuslauseid saab kanda pakendile, mis ei sisalda rohkem kui 125 ml 
1. kategooriasse liigitatud aineid või segusid, siis tuleks seda teha ka madalamatesse 
kategooriatesse liigitatud ainete ja segude puhul. 

Muudatusettepanek 106
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 31 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui pakend ei sisalda rohkem kui 
125 ml, ei ole ohu- ja hoiatuslausete 
esitamine nõutav, kui aine või segu on 
klassifitseeritud:

1. Kui pakend ei sisalda rohkem kui 
100 ml, ei ole ohu- ja hoiatuslausete 
esitamine nõutav, kui aine või segu on 
klassifitseeritud:

a) 2. kategooria tuleohtlikuks gaasiks; a) 2. kategooria tuleohtlikuks gaasiks;

b) 2. või 3. kategooria tuleohtlikuks 
vedelikuks;

b) 2. või 3. kategooria tuleohtlikuks 
vedelikuks;

c) 1. või 2. kategooria tuleohtlikuks 
tahkeks aineks;

c) 2. kategooria tuleohtlikuks tahkeks 
aineks;

d) 2. või 3. kategooria aineteks, mis 
eritavad veega kokku puutudes tuleohtlikke 
gaase;

d) 2. või 3. kategooria aineteks, mis 
eritavad veega kokku puutudes tuleohtlikke 
gaase;

e) 2. või 3. kategooria oksüdeerivaks e) 2. või 3. kategooria oksüdeerivaks 
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vedelikuks; vedelikuks;

f) 2. või 3. kategooria oksüdeerivaks 
tahkeks aineks;

f) 2. või 3. kategooria oksüdeerivaks 
tahkeks aineks;

g) 4. kategooria ägeda mürgisetoimega
aineks või seguks, mida ei tarnita 
üldsusele;

g) 4. kategooria ägeda mürgise toimega
aineks või seguks, mida ei tarnita 
üldsusele;

h) 2. kategooria nahka ärritavaks aineks; h) 2. kategooria nahka ärritavaks aineks;

i) 2. kategooria silmi ärritavaks aineks; i) 2. kategooria silmi ärritavaks aineks;

j) 1. kategooria veekeskkonnale ägeda 
ohtliku toimega aineks;

k) 1., 2., 3. ja 4. kategooria veekeskkonnale 
pikaajaliselt ohtliku toimega aineks.

k) 1., 2., 3. ja 4. kategooria veekeskkonnale 
pikaajaliselt ohtliku toimega aineks.

Or. en

Selgitus

Inimeste tervise ja keskkonna kaitsmiseks tuleks künnist alandada 100 ml-le. 1. kategooria 
tuleohtlikud tahked ained võivad põhjustada õnnetusi ja 1. kategooria veekeskkonnale ägeda 
ohtliku toimega ained kujutavad suurt ohtu keskkonnale, seetõttu ei tohiks nendele 
kategooriatele erandit teha.

Muudatusettepanek 107
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 31 lõike 1 punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) 1., 2., 3. ja 4. kategooria veekeskkonnale 
pikaajaliselt ohtliku toimega aineks.

k) 1 ja 2. kategooria veekeskkonnale 
pikaajaliselt ohtliku toimega aineks.

Or. en

Selgitus

3. ja 4. kategooria veekeskkonnale pikaajaliselt ohtliku toimega ained ei ole seotud ohtu 
tähistava piktogrammiga; kui ohulause jäetakse pakendilt ära, ei oleks kasutajad teadlikud 
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antud konkreetsest ohust. Muudatusettepanek kajastab ohtlike preparaatide direktiivis 
kehtivat tava riskilauseid R10 või R52/53 kandvate segude osas, st klassifikatsiooni osas, mis 
ei ole seotud ohusümboliga.

Muudatusettepanek 108
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 31 lõike 1 punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) 1., 2., 3. ja 4. kategooria veekeskkonnale 
pikaajaliselt ohtliku toimega aineks.

k) 1 ja 2. kategooria veekeskkonnale 
pikaajaliselt ohtliku toimega aineks.

Or. en

Selgitus

3. ja 4. kategooria veekeskkonnale pikaajaliselt ohtliku toimega ained ei ole seotud ohtu 
tähistava piktogrammiga; kui ohulause jäetakse pakendilt ära, ei oleks kasutajad teadlikud 
antud konkreetsest ohust. Muudatusettepanek kajastab ohtlike preparaatide direktiivis 
kehtivat tava riskilauseid R10 või R52/53 kandvate segude osas, st klassifikatsiooni osas, mis 
ei ole seotud ohusümboliga.  Seotud sama autori poolt selle lõike kohta esitatud 
muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 109
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 31 lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui pakend ei sisalda rohkem kui 125 
ml, ei ole hoiatuslausete esitamine nõutav, 
kui aine või segu on klassifitseeritud kui 
3. või 4. kategooria veekeskkonnale 
pikaajaliselt ohtliku toimega aine või 
segu.

Or. en
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Selgitus

3. ja 4. kategooria veekeskkonnale pikaajaliselt ohtliku toimega ained ei ole seotud ohtu 
tähistava piktogrammiga; kui ohulause jäetakse pakendilt ära, ei oleks kasutajad teadlikud 
antud konkreetsest ohust.  Muudatusettepanek kajastab ohtlike preparaatide direktiivis 
kehtivat tava R10 või R52/53 riskilauseid kandvate segude osas, st klassifikatsiooni osas, mis 
ei ole seotud ohusümboliga.

Muudatusettepanek 110
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 31 lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui pakend ei sisalda rohkem kui 125 
ml, ei ole hoiatuslausete esitamine nõutav, 
kui aine või segu on klassifitseeritud kui 
3. või 4. kategooria veekeskkonnale 
pikaajaliselt ohtliku toimega aine või 
segu.

Or. en

Selgitus

3. ja 4. kategooria veekeskkonnale pikaajaliselt ohtliku toimega ained ei ole seotud ohtu 
tähistava piktogrammiga; kui ohulause jäetakse pakendilt ära, ei oleks kasutajad teadlikud 
antud konkreetsest ohust.  Muudatusettepanek kajastab ohtlike preparaatide direktiivis 
kehtivat tava R10 või R52/53 riskilauseid kandvate segude osas, st klassifikatsiooni osas, mis 
ei ole seotud ohusümboliga.

Muudatusettepanek 111
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 31 lõike 2 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kui pakend on liiga väike või muul viisil 
ebasobiv etiketi kinnitamiseks – etiketi 
elementide kasutamise tingimustest;

a) kui pakend on liiga väike või muul viisil 
ebasobiv etiketi kinnitamiseks –
märgistuselementide paigutamise 
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tingimused pakendiga kaasasolevale 
eraldi lehele;

Or. en

Selgitus

Selgitus, et märgistuselemendid peaksid olema esitatud eraldi lehel, kui neid ei ole võimalik 
paigutada etiketile kui sellisele.

Muudatusettepanek 112
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 31 lõike 2 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui pakend sisaldab muud kogust kui 
125 ml, mis ei ohusta töötajaid ega 
nimeste tervist või keskkonda – järgmiselt 
klassifitseeritud ainete ja segude koguste 
ja nõutavate märgistuselementide 
kasutamisest:

välja jäetud

i) tuleohtlikud gaasid;

ii) oksüdeerivad gaasid;

iii) tuleohtlikud vedelikud;

iv) tuleohtlikud tahked ained;

v) ained, mis eritavad veega kokku 
puutudes tuleohtlikke gaase;

vi) oksüdeerivad vedelikud;

vii) oksüdeerivad tahked ained;

viii) 4. kategooria äge mürgisus;

ix) 2. kategooria nahka ärritav toime;

x) 2. kategooria silmi ärritav toime;
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xi) ohtlik keskkonnale.

Or. en

Selgitus

Märgistamine peab lähtuma aine või segu olemuslikest omadustest, mitte sellega seotud 
riskidest. Samuti ei tohiks see lähtuda pakendis sisalduvast kogusest. 

Muudatusettepanek 113
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 31 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni soovil koostab amet ja esitab 
komisjonile kavandina järgmised
vabastused artiklites 17 ja 34 kehtestatud 
märgistamiskohustustest:

2. Komisjoni soovil koostab amet ja esitab 
komisjonile kavandina vabastused artiklites 
17 ja 34 kehtestatud märgistamis-
kohustustest. Kui pakend sisaldab muud 
kogust kui 125 ml, mis ei ohusta töötajaid 
ega inimeste tervist või keskkonda,
loobutakse koguste ja asjakohaste 
märgistuselementide tähistamise nõudest
ainete ja segude puhul, mis on 
klassifitseeritud järgmiselt:

a) kui pakend on liiga väike või muul 
viisil ebasobiv etiketi kinnitamiseks –
etiketi elementide kasutamise 
tingimustest;

b) kui pakend sisaldab muud kogust kui 
125 ml, mis ei ohusta töötajaid ega nimeste
tervist või keskkonda – järgmiselt 
klassifitseeritud ainete ja segude koguste ja 
nõutavate märgistuselementide 
kasutamisest:

i) tuleohtlikud gaasid;
ii) oksüdeerivad gaasid;
iii) tuleohtlikud vedelikud;
iv) tuleohtlikud tahked ained;
v) ained, mis eritavad veega kokku 

i) tuleohtlikud gaasid;
ii) oksüdeerivad gaasid;
iii) tuleohtlikud vedelikud;
iv) tuleohtlikud tahked ained;
v) ained, mis eritavad veega kokku 
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puutudes tuleohtlikke gaase;
vi) oksüdeerivad vedelikud;
vii) oksüdeerivad tahked ained;
viii) 4. kategooria äge mürgisus;
ix) 2. kategooria nahka ärritav toime;
x) 2. kategooria silmi ärritav toime;
xi) ohtlik keskkonnale.

puutudes tuleohtlikke gaase;
vi) oksüdeerivad vedelikud;
vii) oksüdeerivad tahked ained;
viii) 4. kategooria äge mürgisus;
ix) 2. kategooria nahka ärritav toime;
x) 2. kategooria silmi ärritav toime;
xi) ohtlik keskkonnale.

2 a. Kui pakend on ebatavalise kujuga või 
nii väike, et sellele märgist kinnitada ei 
ole tehniliselt võimalik, esitatakse 
ohumärgistus muul asjakohasel viisil, 
näiteks toote külge seotavatel siltidel. 
Võimaluse korral kantakse täielik 
ohumärgistus vähemalt ühele 
pakendikihile.

Or. en

Selgitus

ELi üldist harmoneeritud süsteemi (GHS) käsitleva kavandatud määrusega nähakse ette 
praegusest rohkem märgistuselemente.  Seepärast võib artikli 34 nõuete täitmine osutuda 
võimatuks, kui pakend on kas liiga väike või muul moel nõutava märgise kinnitamiseks 
sobimatu. Komisjon küll tunnistab seda probleemi, kuid käsitleb seda vaid kui võimalikku 
tulevast nõuet. Kavandatav tekst on kooskõlas teksti projektiga, mida vaatab praegu läbi 
ÜRO GHSi ekspertide alamkomisjoni väikepakendite märgistamise istungitevaheline 
töörühm.

Muudatusettepanek 114
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 31 lõike 2 punkti b sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui pakend sisaldab muud kogust kui 
125 ml, mis ei ohusta töötajaid ega nimeste
tervist või keskkonda – järgmiselt 
klassifitseeritud ainete ja segude koguste ja 
nõutavate märgistuselementide 
kasutamisest:

b) kui pakend sisaldab muud kogust kui 
100 ml, mis ei ohusta töötajaid ega 
inimeste tervist või keskkonda – järgmiselt 
klassifitseeritud ainete ja segude koguste ja 
nõutavate märgistuselementide 
kasutamisest:

Or. en
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Selgitus

Inimeste tervise ja keskkonna kaitsmiseks tuleks künnist alandada 100 ml-le.

Muudatusettepanek 115
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui üldsusele ette nähtud pakendil ei ole 
füüsiliselt võimalik artiklile 34 vastavalt 
märgistust kasutada, vabastatakse see 
kohustusest kasutada etiketti, kui 
pakendiga on kaasas selge ja täpne 
kasutusjuhend, sealhulgas vajaduse korral 
juhend selle hävitamiseks, ja kui see 
sisaldab järgmistesse I lisas esitatud 
ohuklassidesse ja -kategooriatesse 
klassifitseeritud aineid või segusid:

Kui üldsusele ette nähtud pakendil ei ole 
füüsiliselt võimalik artiklile 34 vastavalt 
märgistust kasutada, vabastatakse see 
kohustusest kasutada etiketti, kui 
pakendiga on kaasas eraldi teabeleht 
märgistusteabega ning selge ja täpne 
kasutusjuhend, sealhulgas vajaduse korral 
juhend selle hävitamiseks.

a) punkt 3.1: 1., 2. või 3. kategooria äge 
mürgisus;

b) punkt 3.2: 1. kategooria nahka söövitav 
toime;

c) punkt 3.8: 1. kategooria sihtorgani 
kahjustus ühekordsel kokkupuutumisel;

d) punkt 3.9: 1. kategooria sihtorgani 
kahjustus korduval kokkupuutumisel.

Or. en

Selgitus

Kui märgist ei saa pakendile kinnitada, tuleb märgistusteave esitada eraldi teabelehel. 
(Selgituse teine lause ei puuduta eestikeelset versiooni.) Raske on mõista, miks peaks 
käesolevat erandit kohaldama teatavatele 1. kategooria ohuklasside, mitte aga muude 
ohuklasside või madalamate kategooriate toodetele.
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Muudatusettepanek 116
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 32 lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Üldsusele ette nähtud ning ohuklassi 
2.16 kriteeriumidele vastavate ainete ja 
segude pakendid vabastatakse kohustusest 
kasutada nimetatud ohtu tähistavat 
etiketti, kui kasutatakse nii välis- kui ka 
sisepakendit ja välispakendil on määruses 
(EMÜ) nr 3922/91, direktiivis 94/55/EÜ, 
direktiivis 96/49/EÜ või direktiivis 
2002/597EÜ sätestatud ohtlike kaupade 
veo eeskirjade kohaselt piktogramm.

Or. en

Selgitus

Korrodeeruvate metallide tarnimine ei ole õigustatud – ohuklass 2.16 tähistab uut nõuet, mis 
sisaldub üksnes transpordieeskirjades, mitte aga ohtlike ainete ja ohtlike valmististe 
direktiivides. Nimetatud omadus on oluline ainult suurte koguste veol ja ladustamisel, s.t ei 
ole oluline tarbijatele mõeldud üksikpakendite puhul. Sellele ohuklassile on omistatud 
piktogramm „sööbiv” ning tarbijate puhul oleks tulemuseks  segiajamine naha söövitamise ja 
tõsiste silmakahjustustega.

Muudatusettepanek 117
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 32 lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Teatavad segud, mis on 
klassifitseeritud keskkonnaohtlikeks, võib 
vastavalt artiklis 53 viidatud menetlusele 
vabastada teatavate ökomärgistust 
käsitlevate sätete või ökomärgistusega 
seotud erisätete kohaldamisest, kui on 
võimalik tõestada nendega kaasneva 
keskkonnamõju vähenemist. Sellised 
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erandid või erisätted on määratletud II 
lisa 2. osas.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas kehtiva ohtlike valmististe direktiivi artikli 10 lõikega 3.

Muudatusettepanek 118
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 33 esimene ja teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aine või segu tarnija uuendab etiketti 
viivitamata iga kord pärast aine või segu 
klassifikatsiooni ja märgistuse muutumist.

Aine või segu tarnija võtab kõik 
asjakohased meetmed, et uuendada
etiketti iga kord pärast aine või segu 
klassifikatsiooni ja märgistuse muutumist,
tehes seda viivitamata ning hiljemalt 12 
kuu jooksul pärast klassifikatsiooni 
muutumist.

Artiklis 24 viidatud segu tarnija uuendab 
etiketti viivitamata iga kord pärast aine 
klassifikatsiooni ja segu märgistuse 
muutumist.

Or. en

Selgitus

Kõigile ainete või segude klassifikatsiooni muudatustele peaks järgnema etiketi viivitamatu 
ajakohastamine. Tarnija peaks tegutsema võimalikult kiiresti, kuid isegi vähem 
kiireloomulistel juhtudel (nt tootja postiaadressi kaasajastamine) selgelt määratud 
ajavahemiku jooksul. Ohutuse tagamiseks tuleks etiketid ajakohastada võimalikult kiiresti 
pärast muudatuste tegemist.
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Muudatusettepanek 119
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 33 kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev artikkel ei piira direktiivide 
91/414/EMÜ ja 98/8/EÜ kohaldamist.

Käesolev artikkel ei piira käesoleva 
määruse artikli 4 ega direktiivide 
91/414/EMÜ ja 98/8/EÜ kohaldamist.

Or. fr

Selgitus

Käesoleva õigusakti üks peamisi eesmärke on ühtlustada keemiliste ainete ja segude 
klassifitseerimist ja märgistamist, et hoida ära konkurentsi moonutamist siseturul. Artikli 4 
kohane tootjapoolne klassifitseerimine on ühtlustatud klassifitseerimise tagamise 
aluspõhimõte ELis. Seepärast peaks nimetatud klassifitseerimist kohaldama eranditult kõigi 
käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvate ainete ja segude suhtes.

Muudatusettepanek 120
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 36 a
Detergentide märgistus

Käesolevas jaotises esitatud 
märgistuseeskirjad ei piira määruse 
(EÜ) nr 648/2004 kohaldamist.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on seotud põhjendusega 41. Detergente käsitlev määrus sisaldab 
detergentvalmististe märgistamise erisätteid, mida tuleb järgida.
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Muudatusettepanek 121
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 37 lõike 1 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) pakend kujundatakse ja valmistatakse 
nii, et sisu ei pääseks välja, välja arvatud 
juhul, kui on ette nähtud muud 
erikaitseseadised;

a) pakend kujundatakse ja valmistatakse 
nii, et sisu ei pääseks tavapärase 
käitlemise ja kasutamise korral välja, 
välja arvatud juhul, kui on ette nähtud 
muud erikaitseseadised;

Or. en

Selgitus

Selgus.

Muudatusettepanek 122
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 37 lõike 1 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) pakend kujundatakse ja valmistatakse 
nii, et sisu ei pääseks välja, välja arvatud 
juhul, kui on ette nähtud muud 
erikaitseseadised;

a) pakend kujundatakse ja valmistatakse 
nii, et sisu ei pääseks tavapärase 
käitlemise ja kasutamise korral välja, 
välja arvatud juhul, kui on ette nähtud 
muud erikaitseseadised;

Or. en

Selgitus

Suurema selguse tagamine.
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Muudatusettepanek 123
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 37 lõike 2 teine ja kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II lisa punktis 3.1.1 määratletud pakendid 
varustatakse lastekindlate 
turvasulguritegavastavalt II lisa punktide 
3.1.2, 3.1.3 ja 3.1.4.2 sätetele.

II lisa punktis 3.1.1 määratletud pakendid 
varustatakse lastekindlate turvasulguritega 
vastavalt II lisa punktide 3.1.2, 3.1.3 ja 
3.1.4.2 sätetele, juhul kui antud segu 
suhtes ei kohaldata pakendamise 
erisätteid, eelkõige Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta 
määrust (EÜ) nr 648/2004 detergentide 
kohta1.

II lisa punktis 3.2.1 määratletud pakendid 
varustatakse reljeefsete hoiatusmärgistega 
vastavalt II lisa punkti 3.2.2 sätetele.

II lisa punktis 3.2.1 määratletud pakendid 
varustatakse reljeefsete hoiatusmärgistega 
vastavalt II lisa punkti 3.2.2 sätetele, juhul 
kui antud segu suhtes ei kohaldata 
pakendamise erisätteid, eelkõige määrust 
(EÜ) nr 648/2004.
1 ELT L 104, 8.4.2004, lk 1. Määrust on 
muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 
907/2006 (ELT L 168, 21.6.2006, lk 5).

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanekuga välditakse kattuvusi teiste ELi direktiivide või määrustega.

Muudatusettepanek 124
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 40 pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühtse klassifikatsiooni ja märgistuse VI 
lisasse lisamist käsitlevate arvamuste ja 
otsuste sisu; teabe kättesaadavus

Ühtse klassifikatsiooni ja märgistuse VI 
lisa 3. osasse lisamist käsitlevate 
arvamuste ja otsuste sisu; teabe 
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kättesaadavus

Or. fr

Selgitus

Komisjoni ettepaneku kohaselt on VI lisa 3. osa kohustuslik. Tehakse ettepanek lisada 4. osa, 
mis näeb ette selliste ohtlike ainete klassifitseerimise ja märgistuse, mis on juba ühenduse 
tasandil ühtlustatud vastavalt direktiivile 67/548/EMÜ muude ohukategooriate puhul kui 
artiklis 38 toodud kategooriad. VI lisa 4. osa kujutab endast mittekohustuslikku 
võrdlusvahendit, mida kasutavad asutused ja tööstusettevõtted.

Muudatusettepanek 125
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 40 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 40 a
Ohtlike ainete klassifitseerimine ja 
märgistamine vastavalt direktiivile 

67/548/EMÜ artikli 38 lõikes 1 
sätestatutest erinevate ohukategooriate 

puhul
Tarnijad võivad kohaldada VI lisa 4. osas 
ette nähtud klassifikatsioone ja 
märgistusi.

Kui tarnija otsustab neid klassifikatsioone 
ja märgistusi mitte kasutada, peab ta aine 
või segu I lisa 2. kuni 5. osas esitatud 
kriteeriumide põhjal ümber hindama.

Or. fr

Selgitus

Komisjoni ettepaneku kohaselt on VI lisa 3. osa kohustuslik. Tehakse ettepanek lisada 4. osa, 
mis näeb ette selliste ohtlike ainete klassifitseerimise ja märgistuse, mis on juba ühenduse 
tasandil ühtlustatud vastavalt direktiivile 67/548/EMÜ muude ohukategooriate puhul kui 
artiklis 38 toodud kategooriad. VI lisa 4. osa kujutab endast mittekohustuslikku 
võrdlusvahendit, mida kasutavad asutused ja tööstusettevõtted.
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Muudatusettepanek 126
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 41 lõike 1 sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tootja või importija või tootjate või 
importijate rühm (edaspidi „teataja”), kes 
viib turule aine, mille suhtes kehtib 
määruse (EÜ) nr 1907/2006 kohane 
registreerimisnõue, või aine, mis on ise 
mürgine või direktiivis 1999/45/EÜ või 
käesolevas määruses sätestatud 
kontsentratsiooni piirväärtusest segus 
kõrgemal tasemel, millest tingituna segu on 
klassifitseeritud ohtlikuks, teatab ametile 
aine lisamiseks artiklis 43 viidatud 
süsteemi järgmised andmed:

1. Tootja või importija või tootjate või 
importijate rühm (edaspidi „teataja”), kes 
viib turule aastas ühe tonni või rohkem
ainet, mille suhtes kehtib määruse (EÜ) nr 
1907/2006 artikli 6 lõike 1 kohane 
registreerimisnõue, või ainet, mis on ise 
mürgine või direktiivis 1999/45/EÜ või 
käesolevas määruses sätestatud 
kontsentratsiooni piirväärtusest segus 
kõrgemal tasemel, millest tingituna segu on 
klassifitseeritud ohtlikuks, teatab ametile 
aine lisamiseks artiklis 43 viidatud 
süsteemi järgmised andmed:

Or. en

Selgitus

 Määruse (EÜ) 1907/2006 artiklis 6 nähakse ette kohustus registreerida ained, mille kogus on 
üle ühe tonni aastas. Võttes arvesse REACHis sätestatut ja põhjalikke hindamisi, mille alusel 
see piirmäär kehtestati, peaks sama piirmäär kehtima ka ameti teavitamisel GHSi süsteemis 
nõutavast teabest. Seejuures ei tohiks piirmäära üks tonn kohaldada ohtlikuks 
klassifitseeritud ainete ja segude suhtes.

Muudatusettepanek 127
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 41 lõike 1 esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tootja või importija või tootjate või 
importijate rühm (edaspidi „teataja”), kes 

1. Tootja või importija või tootjate või 
importijate rühm (edaspidi „teataja”), kes 
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viib turule aine, mille suhtes kehtib 
määruse (EÜ) nr 1907/2006 kohane 
registreerimisnõue, või aine, mis on ise 
mürgine või direktiivis 1999/45/EÜ või 
käesolevas määruses sätestatud 
kontsentratsiooni piirväärtusest segus 
kõrgemal tasemel, millest tingituna segu on 
klassifitseeritud ohtlikuks, teatab ametile 
aine lisamiseks artiklis 43 viidatud 
süsteemi järgmised andmed:

viib turule ohtlikuks klassifitseeritud aine, 
mille suhtes kehtib määruse (EÜ) nr 
1907/2006 kohane registreerimisnõue, või 
aine (suuremas koguses kui üks tonn 
aastas), mis on ise ohtlikuks 
klassifitseeritud või mis on segus
direktiivis 1999/45/EÜ või käesolevas 
määruses sätestatud 
kontsentratsioonipiiridest kõrgemal 
tasemel, millest tingituna segu on 
klassifitseeritud ohtlikuks, teatab ametile 
aine lisamiseks artiklis 43 viidatud 
loetelusse järgmised andmed:

Or. fr

Selgitus

Klassifitseerimisloetelu jaoks Kemikaaliametile teatamise kohustust, mis kehtib alates 1. 
detsembrist 2010,  ei peaks kohaldatama kõigile turule viidavatele ainetele,  mille suhtes 
kehtib registreerimisnõue, vaid üksnes ohtlikeks klassifitseeritud ainetele, sealhulgas REACH-
määruse raames. Kahe viimase nimetatud juhtumi (aine, mis on ise ohtlikuks klassifitseeritud 
või mis on segus...) puhul tuleb kehtestada piirmäär üks tonn aastas. Piirmäära puudumine 
vähendaks õiguskindlust ning oleks kahjulik teadus- ja arendustegevuse seisukohast.

Muudatusettepanek 128
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 41 lõike 1 punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) erinevuse põhjused, kui 
klassifikatsioon erineb klassifitseerimis-
ja märgistusloetelus esitatust;

Or. en

Selgitus

Artikli 16 kohaselt võib tarnija klassifitseerida ainet klassifitseerimis- ja märgistusloetelus 
esitatud klassifikatsioonist erinevalt, kui ta põhjendab oma klassifikatsiooni ametile koos 
ameti teavitamisega vastavalt artiklile 41. Ühtsuse huvides peaks see kajastuma ka artiklis 41.
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Muudatusettepanek 129
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 43 lõike 1 kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Loetelus sisalduv määruse (EÜ) nr 
1907/2006 artikli 119 lõikes 1 viidatud 
teave on avalikult kättesaadav. Amet 
võimaldab ligipääsu muule teabele iga 
süsteemis sisalduva aine kohta teatajatele 
ja registreerijatele, kes on esitanud selle 
aine kohta teabe määruse 1907/2006 
artikli 29 lõike 1 kohaselt. Ta võimaldab 
juurdepääsu muudele isikutele, kui 
nimetatud määruse artiklis 118 ei ole teisiti 
ette nähtud.

Loetelus sisalduv määruse (EÜ) nr 
1907/2006 artikli 119 lõikes 1 viidatud 
teave on internetis avalikult kättesaadav. 
Amet võimaldab ligipääsu muule teabele 
iga süsteemis sisalduva aine kohta 
teatajatele ja registreerijatele, kes on 
esitanud selle aine kohta teabe määruse 
1907/2006 artikli 29 lõike 1 kohaselt. Ta 
võimaldab juurdepääsu muudele isikutele, 
kui nimetatud määruse artiklis 118 ei ole 
teisiti ette nähtud.

Or. en

Selgitus

Kõige lihtsam on teha andmed üldsusele kättesaadavaks interneti kaudu.

Muudatusettepanek 130
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 43 lõike 3 sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lisaks lõikes 1 viidatud teabele lisab 
amet igale kandele vajaduse korral 
järgmised andmed:

3. Lisaks lõikes 1 viidatud teabele lisab 
amet igale kandele võimaluse korral 
järgmised andmed:

Or. en

Selgitus

Küsimus ei tohiks olla mitte selles, kas täiendava teabe andmine on vajalik, vaid kas see on 
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võimalik.

Muudatusettepanek 131
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid määravad organi(d), kes 
vastutab (vastutavad) tarnijatelt saadava 
teabe vastuvõtmise eest, sealhulgas turule 
viidavate segude keemilise koostise kohta 
saadava teabe eest, kui need segud on 
klassifitseeritud ohtlikeks või käsitatavad 
ohtlikena, lähtudes nende mõjust tervisele 
või füüsikalistest mõjudest.

1. 1. Liikmesriigid määravad organi(d), kes 
vastutab (vastutavad) tarnijatelt saadava 
teabe vastuvõtmise eest turule viidavate 
segude kohta, kui need segud on 
klassifitseeritud ohtlikeks või käsitatavad 
ohtlikena, lähtudes nende mõjust tervisele 
või füüsikalistest mõjudest.

1 a. Lõikes 1 toodud teave esitatakse VII a 
lisas¹ esitatud kujul ning see  peab olema  
piisav meditsiinilisi vajadusi silmas 
pidades, et määrata kindlaks ennetus- ja 
ravimeetmeid, eelkõige hädaolukorras.

2. Määratud organid annavad kõik 
nõutavad garantiid saadud teabe 
konfidentsiaalsuse säilitamiseks. Seda 
teavet võib kasutada ainult meditsiinilistel 
eesmärkidel ennetus- ja 
parandusmeetmete ettevalmistamiseks, 
eelkõige hädaolukorras.

2. Määratud organid annavad kõik 
nõutavad garantiid saadud teabe 
konfidentsiaalsuse säilitamiseks. Seda 
teavet võib kasutada ainult lõikes 1 a 
märgitud meditsiiniliste vajaduste 
täitmiseks ja seda ei kasutata muudel 
eesmärkidel.

Teavet ei kasutata muudel eesmärkidel.
3. Määratud organite käsutuses on kogu 
teave, mida turule viimise eest vastutavad 
tarnijad oma kohustuste täitmiseks vajavad.

3. Määratud organite käsutuses on kogu 
teave, mida turule viimise eest vastutavad 
tarnijad peavad esitama, et täita nende 
vastutusvaldkonnas olevaid ülesandeid.

3 a.  Liikmesriigid esitavad igal aastal 
programmi EHLASS (kodus ja vabal ajal 
toimunud õnnetusjuhtumite 
registreerimise Euroopa süsteem) raames 
loodud Euroopa õnnetusjuhtumite 
andmebaasi põhjal andmed, tuues 
üksikasjalikult välja õnnetuste arvu ja 
nendega seotud segud, mille suhtes on 
määratud organid saanud meditsiinilise 



PE402.685v01-00 58/87 AM\710142ET.doc

ET

teabe esitamise nõudeid seoses ravi ja 
ravimeetmetega.

Or. fr

Selgitus

Mürgistusteabekeskuste ja kliiniliste toksikoloogide Euroopa liit (EAPCCT) on avaldanud 
teabealased nõuded, mis on aluseks uuele VII a.
 Tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektoraadi koostatud õnnetusjuhtumite andmebaas oleks 
koht, kuhu esitada andmed, mida määratud organd on segude ja nendega seonduvate 
õnnetuste kohta kogunud.

Muudatusettepanek 132
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 45 lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Metallid kompaktsel kujul, sulamid, 
polümeere sisaldavad segud ja 
elastomeere sisaldavad segud, kuigi neid 
klassifitseeritakse vastavalt I lisa 
kriteeriumidele, on siiski vabastatud lõike 
1 kohasest teatamiskohustusest, kui need 
ei kujuta ägeda mürgisuse ohtu inimeste 
tervisele ning on mõeldud kutsealaseks 
kasutamiseks tööstuses.

Or. fr

Selgitus

Kehtivas õigusaktis (1999/45/EÜ) ja käesoleva ettepaneku mõnedes sätetes tunnistatakse, et 
teatavad põhiaines sisalduvad ained ei ole hõlpsasti bioloogiliselt kättesaadavad (tahkel kujul 
esinevad segud) ning ei lahustu vees, näiteks sulamid, polümeere sisaldavad segud ja 
elastomeere sisaldavad valmistised. Seepärast on vaja ühtlustada lõike 1 kohane kohustus 
ning erisegusid käsitlev I lisa punkt 1.3.4: 
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Muudatusettepanek 133
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 45 lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon esitab hiljemalt 1. 
detsembriks 2010 õigusakti ettepaneku, et 
ühtlustada lõikes 1 nimetatud teave.

Or. nl

Selgitus

Hiljutine uurimus näitab, et sätet on kohaldatud liikmesriigiti erinevalt. Muudatusettepanek 
õigustab hädaolukorras toimimise korra edasist ühtlustamist ELis. Määruse eesmärk on 
tagada keemiliste ainete ja segude vaba liikumine.

Muudatusettepanek 134
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 49 lõike 1 esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Aine või segu tarnija kogub ja hoiab 
kättesaadavana kogu teavet, mis on nõutav 
klassifikatsiooni ja märgistuse 
läbivaatamiseks käesoleva määruse 
kohaselt, vähemalt 10 aastat pärast aine 
või segu viimast tarnimist.

1. Aine või segu tarnija kogub ja hoiab 
kättesaadavana kogu teavet, mis on nõutav 
klassifikatsiooni ja märgistuse 
läbivaatamiseks käesoleva määruse 
kohaselt, vähemalt 50 aastat pärast aine 
või segu viimast tarnimist.

Or. en

Selgitus

Ida-Euroopas võib vanadest ladudest sageli leida 20–30 aasta vanuseid keemiatooteid. 
Pealegi saab arvuti kõvaketastel teavet raskusteta aastakümneid säilitada.
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Muudatusettepanek 135
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 49 lõike 1 esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Aine või segu tarnija kogub ja hoiab 
kättesaadavana kogu teavet, mis on nõutav 
klassifikatsiooni ja märgistuse 
läbivaatamiseks käesoleva määruse 
kohaselt, vähemalt 10 aastat pärast aine 
või segu viimast tarnimist.

1. Aine või segu tarnija kogub ja hoiab 
kättesaadavana kogu teavet, mis on nõutav 
klassifikatsiooni ja märgistuse 
läbivaatamiseks käesoleva määruse 
kohaselt, vähemalt 30 aastat pärast aine 
või segu viimast tarnimist.

Or. en

Selgitus

Toksikoloogia on dünaamiline teadusharu ja kemikaale käsitlevaid õigusakte täiustatakse 
pidevalt. Seepärast on tähtis arhivaale hoolikalt säilitada, et luua soliidne alus nii teadusele 
kui ka õigusloomele.

Muudatusettepanek 136
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 52 lõike 1 esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tarnija vaidlustab liikmesriigi otsuse, 
mille kohaselt aine või segu ei vasta 
käesoleva määruse nõuetele, peab 
liikmesriik sellest viivitamata teavitama 
komisjoni, ametit ja teisi liikmesriike, 
põhjendades oma otsust.

Or. fr

Selgitus

Tuleks ette näha ka seda, et tarnijate ja liikmesriikide vahel võivad tekkida vaidlused 
määrusega kehtestatud nõuete tõlgendamise üle, samuti vajadust menetluse järele, mille abil 
sellise vaidluse korral saavutada ühtlustatud klassifikatsioon.
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Muudatusettepanek 137
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 52 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab otsuse vastu artikli 54 
lõikes 2 viidatud regulatiivmenetlusega 60 
päeva jooksul alates liikmesriigilt teabe 
saamisest. Nimetatud otsuses antakse luba 
ajutise meetme võtmiseks otsuses ette 
nähtud ajavahemikuks või nõutakse 
liikmesriigilt ajutise meetme tühistamist.

2. Komisjon võtab otsuse vastu vastavalt
artikli 54 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele 60 päeva jooksul 
alates liikmesriigilt teabe saamisest. 
Nimetatud otsuses antakse luba ajutise 
meetme võtmiseks otsuses ette nähtud 
ajavahemikuks või nõutakse liikmesriigilt 
ajutise meetme tühistamist.

Or. en

Selgitus

Kaitseklauslite aluseks peaks olema kontrolliga regulatiivmenetlus. Kuna EL on 
vabakaubanduspiirkond, võivad ohtlikud tooted sattuda kõigisse liikmesriikidesse, seepärast 
peaks Euroopa Parlament sekkuma iga otsuse juures.

Muudatusettepanek 138
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib artikleid 12, 14, 23, 27 kuni 
32 ja artikli 37 lõike 2 teist ja kolmandat 
lõiku ja I–VIII lisa muuta ja kohandada 
tehnika arenguga. Need meetmed 
käesoleva määruse vähemoluliste 
elementide muutmiseks võetakse vastu 
artikli 54 lõikes 3 viidatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt. Põhjendatud 
kiireloomulistel juhtudel võib komisjon 
kohaldada artikli 54 lõikes 4 viidatud 

Komisjon võib artikleid 12, 14, 23, 27 kuni 
30 ja artikli 37 lõike 2 teist ja kolmandat 
lõiku ja I–VIII lisa muuta ja kohandada 
tehnika arenguga. Need meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähemolulisi sätteid, võetakse vastu 
vastavalt artikli 54 lõikes 3 osutatud
kontrolliga regulatiivmenetlusele. 
Põhjendatud kiireloomulistel juhtudel võib 
komisjon kohaldada artikli 54 lõikes 4 
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kiireloomulist menetlust. viidatud kiireloomulist menetlust.

Or. en

Selgitus

Märgistamisel erandite tegemine tuleks otsustada mitte komiteemenetluse, vaid 
kaasotsustamismenetluse teel.

Muudatusettepanek 139
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 53 lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui see on asjakohane, muudab komisjon 
...* I–VII lisa, lisades sinna ohuklassid 
„püsivad, bioakumuleeruvad ja 
mürgised”, „väga püsivad ja väga 
bioakumuleeruvad” ning „5. kategooria 
ägedalt mürgised ained”. Need meetmed, 
mille eesmärk on muuta käesoleva 
määruse vähemolulisi sätteid, võetakse 
vastu vastavalt artikli 54 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.
* 12 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.

Or. en

Selgitus

Uute ohuklasside või -kategooriate lisamist tuleb kajastada kõigis asjaomastes lisades. See 
peaks toimuma komiteemenetluse kohaselt 12 kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist.
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Muudatusettepanek 140
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 53 lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt ...* esitab komisjon ettepaneku 
lisada käesolevasse määrusesse 
ohuklassid „püsivad, bioakumuleeruvad 
ja mürgised” (PBT), „väga püsivad ja 
väga bioakumuleeruvad" (vPvB) ning „5. 
kategooria ägedalt mürgised ained”, 
samuti põhjalikud kriteeriumid 
sisesekretsioonisüsteemi kahjustada 
võivate ainete klassifitseerimiseks.
________

* Viis aastat pärast käesoleva määruse jõustumist.

Or. en

Selgitus

Püsivate ja bioakumuleeruvate, mürgiste ning sisesekretsioonisüsteemi kahjustada võivate 
kemikaalide märgistamine on tarbijatele tähtis. Komisjon peaks esitama ettepaneku lisada 
määrusesse need ained, pluss sisesekretsioonisüsteemi kahjustada võivate ainete liigitamise 
kriteeriumid.

Muudatusettepanek 141
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kuni 1. detsembrini 2010 
klassifitseeritakse, märgistatakse ja 
pakendatakse aineid direktiivi 
67/548/EMÜ kohaselt.

1. Kuni 1. detsembrini 2010 
klassifitseeritakse, märgistatakse ja 
pakendatakse aineid direktiivi 
67/548/EMÜ kohaselt.

Kuni 1. juunini 2015 klassifitseeritakse, 
märgistatakse ja pakendatakse segusid 

Kuni 1. detsembrini 2013
klassifitseeritakse, märgistatakse ja 
pakendatakse segusid 
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direktiivi 1999/45/EÜ kohaselt. direktiivi 1999/45/EÜ kohaselt.

2. Erandina artiklist 60 ja käesoleva 
artikli lõikest 1 võib lõike 1 kohaselt 
klassifitseeritud aineid ja segusid 
märgistada vastavalt enne 1. detsembrit 
2010 ja 1. juunit 2015 käesoleva määruse 
kohaselt. Sellisel juhul 
direktiivide 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ 
sätteid märgistuse suhtes ei kohaldata.

2. Erandina artiklist 60 ja käesoleva 
artikli lõikest 1 võib lõike 1 kohaselt 
klassifitseeritud aineid ja segusid 
märgistada vastavalt enne 1. detsembrit 
2010 ja 1. detsembrit 2013 käesoleva 
määruse kohaselt. Sellisel juhul 
direktiivide 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ 
sätteid märgistuse suhtes ei kohaldata.

3. Alates 1. detsembrist 2010 kuni 1. 
juunini 2015 klassifitseeritakse aineid nii 
direktiivi 67/548/EMÜ kui ka käesoleva 
määruse kohaselt. Neid märgistatakse ja 
pakendatakse käesoleva määruse kohaselt.

3. Alates 1. detsembrist 2010 kuni 1. 
detsembrini 2013 klassifitseeritakse aineid 
nii direktiivi 67/548/EMÜ kui ka käesoleva 
määruse kohaselt. Neid märgistatakse ja 
pakendatakse käesoleva määruse kohaselt.

4. Vastavalt enne 1. detsembrit 2010 ja 1. 
juunit 2015 klassifitseeritavate ja turule 
viidavate ainete ja segude märgistamine ja 
pakendamine käesoleva määruse kohaselt 
ei ole nõutav.

4. Vastavalt enne 1. detsembrit 2010 ja 1. 
detsembrit 2013 klassifitseeritavate ja 
turule viidavate ainete ja segude 
märgistamine ja pakendamine käesoleva 
määruse kohaselt ei ole nõutav.

Or. en

Selgitus

Ei ole põhjust jätta pärast ainete klassifitseerimist segude klassifitseerimiseks veel 4,5 aastat. 
Komisjon pidas silmas tähtaega 4–5 aastat ja valis siis nende keskmise. Kuid üldjuhul arvas 
enamik liikmesriike, et kolmest aastast piisab. Seepärast tehakse ettepanek lühendada pärast 
ainete klassifitseerimist segude klassifitseerimiseks jäetavat üleminekuperioodi kolmele 
aastale.

Muudatusettepanek 142
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 58 lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon esitab hiljemalt 1. 
detsembriks 2010 aruande käesoleva 
määruse artikli 45 lõigete 1 kuni 3 
tõhususe kohta selleks, et vajaduse korral 
teha muudatusi edasiseks ühtlustamiseks 
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vastavalt artikli 54 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele. 

Or. nl

Selgitus

Hiljutine uuring näitas, et seda sätet rakendatakse eri liikmesriikides erinevalt. 
Muudatusettepanek õigustab hädaolukorras toimimise korra edasist ühtlustamist ELis. 
Määruse eesmärk on tagada keemiliste ainete ja segude vaba liikumine.

Muudatusettepanek 143
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 60 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. II, III ja IV jaotist kohaldatakse ainete 
suhtes alates 1. detsembrist 2010 ja segude 
suhtes alates 1. juunist 2015.

2. II, III ja IV jaotist kohaldatakse ainete 
suhtes alates 1. detsembrist 2010 ja segude 
suhtes alates 1. detsembrist 2013.

Or. en

(Seotud sama autori artikli 58 muudatusettepanekuga)

Selgitus

Ei ole põhjust jätta pärast ainete klassifitseerimist segude klassifitseerimiseks veel 4,5 aastat. 
Komisjon pidas silmas tähtaega 4–5 aastat ja valis siis nende keskmise. Kuid üldjuhul arvas 
enamik liikmesriike, et kolmest aastast piisab. Seepärast tehakse ettepanek lühendada pärast 
ainete klassifitseerimist segude klassifitseerimiseks jäetavat üleminekuperioodi kolmele 
aastale.
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Muudatusettepanek 144
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
I lisa alaosa 3.1. lõike 3.1.2.1. esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt ...* lisab komisjon artiklis 53 
viidatud menetluse kohaselt lisa 
käesolevasse osasse 5. kategooria ägeda 
mürgisuse.
______

* Kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.

Or. en

Selgitus

Lastel tarvitseb mürgitussümptomite ilmnemiseks sisse võtta vaid väike kogus 5. 
kategooriasse liigitatud ainet. Nimetatud kategooria määrusest väljajätmise otsese 
tulemusena jääks kümnete tuhandete segude mürgisus märgistusele kandmata. 5. kategooria 
kuulub üldisesse harmoneeritud süsteem (GHS)i, mis tähendab, et ELi tarbijad saaksid vähem 
teavet kui tarbijad teistes riikides, kus GHSi kohaldatakse. 5. kategooria lisamine ELi 
määrusesse soodustaks ka kaubavahetust nende riikidega, mis on üks GHSi põhieesmärke.

Muudatusettepanek 145
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
I lisa alaosa 3.1. lõige 3.1.2.1. ja tabeli 3.1.1. esimene ja teine rida

Komisjoni ettepanek

3.1.2.1. Aine klassifitseerimisel ühte neljast mürgisuse kategooriast on aluseks tema äge 
mürgisus suu- ja nahakaudsel manustamisel ning sissehingamisel vastavalt allpool 
tabelis 3.1.1 esitatud arvulistele kriteeriumidele. Ägeda mürgisuse väärtusi väljendatakse 
(ligikaudse) LD50 (suu-, nahakaudne) või LC50 (sissehingamisel) väärtuse või ägeda 
mürgisuse hinnangu (ATE) kaudu. Selgitavad märkused on esitatud allpool tabelis 3.1.1.

Tabel 3.1.1
Ägeda mürgisuse kategooriad ning nende määramiseks kasutatavad

ägeda mürgisuse hinnangud (ATE)
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Kokkupuutevi
is 1. kategooria 2. kategooria 3. kategooria 4. kategooria

Suukaudne 
(mg/kg
kehamassi 
kohta)
Vt märkust a

ATE < 5 5 < ATE <
50

50 < ATE <
300

300 < ATE < 
2000

Muudatusettepanek

3.1.2.1. Aine klassifitseerimisel ühte viiest mürgisuse kategooriast on aluseks tema äge 
mürgisus suukaudsel manustamisel ja klassifitseerimisel ühte neljast mürgisuse 
kategooriast tema äge mürgisus nahakaudsel manustamisel ning sissehingamisel vastavalt 
allpool tabelis 3.1.1 esitatud arvulistele kriteeriumidele. Ägeda mürgisuse väärtusi 
väljendatakse (ligikaudse) LD50 e keskmise surmava annuse (suu- või nahakaudne 
manustamine) või LC50 ehk keskmise surmava kontsentratsiooni (sissehingamisel) väärtuse 
või ägeda mürgisuse hinnangu (ATE) kaudu. Selgitavad märkused on esitatud allpool 
tabelis 3.1.1.

Tabel 3.1.1
Ägeda mürgisuse kategooriad ning nende määramiseks kasutatavad

ägeda mürgisuse hinnangud (ATE)

Kokkupuute
viis 1. kategooria 2. kategooria 3. kategooria 4. kategooria 5. kategooria

Suukaudne 
(mg/kg
kehamassi 
kohta)
Vt märkust a

ATE < 5 5 < ATE < 
50

50 < ATE <
300

300 < ATE <
2000

2000 < ATE < 
5000

Vt märkust c 
a

Märkused tabeli 3.1.1 kohta:
c a) 5. kategooria kriteeriumide eesmärk on võimaldada kindlaks teha suhteliselt madala 

ägeda mürgisuse ohuga ained, mis aga teatavatel tingimustel võivad kergemini 
kahjustatavate elanike jaoks ohtu kujutada. Nende ainete LD50 väärtuseks 
suukaudsel manustamisel loetakse 2000–5000 mg/kg kehamassi kohta. 5. kategooria 
erikriteeriumid on järgmised:

i) Aine liigitatakse sellesse kategooriasse, kui juba leidub usaldatavaid tõendeid, et 
selle LD50 langeb 5. kategooriale vastavasse vahemikku või muud loomkatsed 
või aine mürgine mõju inimestele annavad tunnistust selle ägedast mõjust 
inimeste tervisele.
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ii) Aine liigitatakse ekstrapoleerimise, hinnanguliste või mõõtmisandmete põhjal 
sellesse kategooriasse, kui seda ei saa kindlalt liigitada mõnda ohtlikumasse 
kategooriasse ja: 

– on usaldatavaid andmeid selle olulisest mürgisest mõjust inimestele; või 

– aine osutub katsetel surmavaks suu- või nahakaudsel manustamisel või 
sissehingamisel 4. kategooria väärtustest madalama doosi või 
kontsentratsiooni juures; või 

– eksperthinnang kinnitab katsetel 4. kategooria näitajast madalama doosi või 
kontsentratsiooniga oluliste kliiniliste mürgitustunnuste (välja arvatud 
kõhulahtisus, loidus või sasis karv) ilmnemist; või

– eksperthinnang kinnitab usaldatavaid andmeid aine võimaliku ägeda mõju 
kohta muudel loomkatsetel.

Loomakaitse vajalikkust silmas pidades ei soovitata teha loomkatseid 5. kategooria 
vahemikku jäävate dooside või kontsentratsioonidega – seda tuleks kaaluda vaid juhul, kui 
katsetulemustel on suure tõenäosusega vahetu mõju inimeste tervise kaitsele.

Or. en

Selgitus

Lastel tarvitseb mürgitussümptomite ilmnemiseks sisse võtta vaid väike kogus 5. 
kategooriasse liigitatud ainet. Nimetatud kategooria määrusest väljajätmise otsese 
tulemusena jääks kümnete tuhandete segude mürgisus märgistusele kandmata. 5. kategooria 
kuulub üldisesse harmoneeritud süsteem (GHS)i, mis tähendab, et ELi tarbijad saaksid vähem 
teavet kui tarbijad teistes riikides, kus GHSi kohaldatakse. 5. kategooria lisamine ELi 
määrusesse soodustaks ka kaubavahetust nende riikidega, mis on üks GHSi põhieesmärke.

Muudatusettepanek 146
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
I lisa alaosa 3.1. lõige 3.1.2.1. ja tabeli 3.1.1. esimene ja teine rida

Komisjoni ettepanek

3.1.2.1. Aine klassifitseerimisel ühte neljast mürgisuse kategooriast on aluseks tema äge 
mürgisus suu- ja nahakaudsel manustamisel ning sissehingamisel vastavalt allpool 
tabelis 3.1.1 esitatud arvulistele kriteeriumidele. Ägeda mürgisuse väärtusi 
väljendatakse (ligikaudse) LD50 (suu-, nahakaudne) või LC50 (sissehingamisel) 
väärtuse või ägeda mürgisuse hinnangu (ATE) kaudu. Selgitavad märkused on esitatud 
allpool tabelis 3.1.1.
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Tabel 3.1.1
Ägeda mürgisuse kategooriad ning nende määramiseks kasutatavad

ägeda mürgisuse hinnangud (ATE)

Kokkupuute-
viis 1. kategooria 2. kategooria 3. kategooria 4. kategooria

Suukaudne 
(mg/kg

kehamassi 
kohta)

Vt märkust a

ATE < 5 5 < ATE <
50

50 < ATE <
300

300 < ATE < 
2000

Muudatusettepanek

3.1.2.1. Aine klassifitseerimisel ühte viiest mürgisuse kategooriast on aluseks tema äge 
mürgisus suukaudsel manustamisel ja klassifitseerimisel ühte neljast mürgisuse 
kategooriast tema äge mürgisus nahakaudsel manustamisel ning sissehingamisel 
vastavalt allpool tabelis 3.1.1 esitatud arvulistele kriteeriumidele. Ägeda mürgisuse 
väärtusi väljendatakse (ligikaudse) LD50 e keskmise surmava annuse (suu- või 
nahakaudne manustamine) või LC50 ehk keskmise surmava kontsentratsiooni 
(sissehingamisel) väärtuse või ägeda mürgisuse hinnangu (ATE) kaudu. Selgitavad 
märkused on esitatud allpool tabelis 3.1.1.

Tabel 3.1.1
Ägeda mürgisuse kategooriad ning nende määramiseks kasutatavad

ägeda mürgisuse hinnangud (ATE)

Kokkupuute-
viis

1. 
kategooria 2. kategooria 3. kategooria 4. kategooria 5. kategooria

Suukaudne 
(mg/kg
kehamassi 
kohta)
Vt märkust a

ATE < 5 5 < ATE < 
50

50 < ATE <
300

300 < ATE <
2000

2000 < ATE < 
5000

Vt märkust c 
a

Märkus:
c a) 5. kategooria kriteeriumide eesmärk on võimaldada kindlaks teha suhteliselt madala 

ägeda mürgisuse ohuga ained, mis aga teatavatel tingimustel võivad kergemini 
kahjustatavate elanike jaoks ohtu kujutada. Nende ainete LD50 väärtuseks 
suukaudsel manustamisel loetakse 2000–5000 mg/kg kehamassi kohta. 5. kategooria 
erikriteeriumid on järgmised:

i) Aine liigitatakse sellesse kategooriasse, kui juba leidub usaldatavaid tõendeid, et 
selle LD50 langeb 5. kategooriale vastavasse vahemikku või muud loomkatsed 
või aine mürgine mõju inimestele annavad tunnistust selle ägedast mõjust 
inimeste tervisele.



PE402.685v01-00 70/87 AM\710142ET.doc

ET

ii) Aine liigitatakse ekstrapoleerimise, hinnanguliste või mõõtmisandmete põhjal 
sellesse kategooriasse, kui seda ei saa kindlalt liigitada mõnda ohtlikumasse 
kategooriasse ja: 

– on usaldatavaid andmeid selle olulisest mürgisest mõjust inimestele; või 

– aine osutub katsetel surmavaks suu- või nahakaudsel manustamisel või 
sissehingamisel 4. kategooria väärtustest madalama doosi või 
kontsentratsiooni juures; või 

– eksperthinnang kinnitab katsetel 4. kategooria näitajast madalama doosi või 
kontsentratsiooniga oluliste kliiniliste mürgitustunnuste (välja arvatud 
kõhulahtisus, kananahk või korratu väljanägemine) ilmnemist; või

– eksperthinnang kinnitab usaldatavaid andmeid aine võimaliku ägeda mõju 
kohta muudel loomkatsetel.

Loomakaitse vajalikkust silmas pidades ei soovitata teha loomkatseid 5. kategooria 
vahemikku jäävate dooside või kontsentratsioonidega – seda tuleks kaaluda vaid juhul, kui 
katsetulemustel on suure tõenäosusega vahetu mõju inimeste tervise kaitsele.

Or. en

Selgitus

Kavandatav määrus teenib ühtlustamise eesmärki vaid juhul, kui GHSi 
klassifitseerimiskriteeriumid ja märgistuseeskirjad võetakse tervikuna üle ELi õigusaktidesse. 
GHSis esineb 5. kategooria äge mürgisus, seega tuleks see lisada ka määrusesse. Vastasel 
juhul halvendaks see kaubavahetuse takistamise kõrval ka praegustest ELi õigusaktidest 
tuleneva kaitstuse taset, sest tuhanded segud kaotaksid märgistuse ja koha 
klassifitseerimissüsteemis. See halvendaks eelkõige laste ja teiste kergemini kahjustatavate 
inimrühmade kaitstuse taset.

Muudatusettepanek 147
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
I lisa alaosa 3.1. lõige 3.1.2.2.1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.1.2.2.1 a. 5. kategooria hõlmab 
suhteliselt madala ägeda mürgisusega 
kemikaale, mis aga teatud olukorras 
võivad olla kergemini kahjustatavatele 
elanikele ohtlikud. 5. kategooria ainete 
määratlemise kriteeriumid esitatakse 
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lisaks tabelis olevatele andmetele. Nende 
ainete LD50 väärtuseks suukaudsel 
manustamisel loetakse 2000–5000 mg/kg 
kehamassi kohta. Loomakaitse vajalikkust 
silmas pidades ei soovitata teha 
loomkatseid 5. kategooria vahemikku 
jäävate dooside või kontsentratsioonidega 
– seda tuleks kaaluda vaid juhul, kui 
katsetulemustel on suure tõenäosusega 
vahetu mõju inimeste tervise kaitsele.

Or. en

Selgitus

5. kategooria kemikaalide märgistamine on eriti oluline laste kaitsmise seisukohalt. 
Nimetatud kategooria määrusest väljajätmise otsese tulemusena jääks kümnete tuhandete 
segude mürgisus märgistusele kandmata. 5. kategooria kuulub üldisesse harmoneeritud 
süsteemi (GHS), mis tähendab, et ELi tarbijad saaksid vähem teavet kui tarbijad teistes 
riikides, kus GHSi tervikuna kohaldatakse. 5. kategooria ELi määrusesse lisamine soodustaks 
ka kaubavahetust nimetatud riikidega ja tähendaks, et ELi õigusaktid hõlmavad kõiki ÜRO 
poolt vastu võetud ägeda mürgisuse kriteeriume.

Muudatusettepanek 148
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
I lisa alaosa 3.1. lõige 3.1.2.2.1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.1.2.2.1 a. 5. kategooria hõlmab 
suhteliselt madala ägeda mürgisusega 
kemikaale, mis aga teatud olukorras 
võivad olla kergemini kahjustatavatele 
elanikele ohtlikud. 5. kategooria ainete 
määratlemise kriteeriumid esitatakse 
lisaks tabelis olevatele andmetele. Nende 
ainete LD50 väärtuseks suukaudsel 
manustamisel loetakse 2000–5000 mg/kg 
kehamassi kohta. Loomakaitse vajalikkust 
silmas pidades ei soovitata teha 
loomkatseid 5. kategooria vahemikku 
jäävate dooside või kontsentratsioonidega 
– seda tuleks kaaluda vaid juhul, kui 
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katsetulemustel on suure tõenäosusega 
vahetu mõju inimeste tervise kaitsele.

Or. en

Selgitus

Kavandatav määrus teenib ühtlustamise eesmärki vaid juhul, kui GHSi 
klassifitseerimiskriteeriumid ja märgistuseeskirjad võetakse tervikuna üle ELi õigusaktidesse. 
GHSis esineb 5. kategooria mürgisus, seega tuleks see lisada ka määrusesse. Vastasel juhul 
halvendaks see kaubavahetuse takistamise kõrval ka praegustest EÜ õigusaktidest tuleneva 
kaitstuse taset, sest tuhanded segud kaotaksid märgistuse ja koha klassifitseerimissüsteemis. 
See halvendaks eelkõige laste ja teiste kergemini kahjustatavate inimrühmade kaitset.

Muudatusettepanek 149
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
I lisa alaosa 3.1. lõike 3.1.3.6.2.3 tabeli  3.1.2. teine rida

Komisjoni ettepanek

Tabel 3.1.2 
Katseliselt saadud ägeda mürgisuse väärtuste

(või ägeda mürgisuse ohukategooriate) konverteerimine ägeda mürgisuse punkthinnanguteks 
klassifitseerimiseks kokkupuuteviiside alusel

Kokkupuuteviisid
Klassifitseerimise kategooria või katseliselt 
saadud ägeda mürgisuse vahemiku hinnang

Konverteeritud ägeda 
mürgisuse 

punkthinnang
(vt märkust 1)

Suukaudne

(mg/kg kehamassi 
kohta)

0 < 1. kategooria  5

5 < 2. kategooria  50

50 < 3. kategooria  300

300 < 4. kategooria  2000

0.5

5

100

500

Märkus 1:
Need väärtused on esitatud ATE arvutamiseks segu klassifitseerimisel tema koostisosade põhjal 
ega kujuta endast katsete tulemusi.

Muudatusettepanek
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Tabel 3.1.2 
Katseliselt saadud ägeda mürgisuse väärtuste

(või ägeda mürgisuse ohukategooriate) konverteerimine ägeda mürgisuse punkthinnanguteks 
klassifitseerimiseks kokkupuuteviiside alusel

Kokkupuuteviisid
Klassifitseerimise kategooria või katseliselt 
saadud ägeda mürgisuse vahemiku hinnang

Konverteeritud ägeda 
mürgisuse 

punkthinnang
(vt märkust 1)

Suukaudne

(mg/kg kehamassi 
kohta)

0 < 1. kategooria  5

5 < 2. kategooria  50

50 < 3. kategooria  300

300 < 4. kategooria  2000

2000 < 5. kategooria  5000 (vt märkust 1 
a)

0.5

5

100

500

2500

Märkus 1:
Need väärtused on esitatud ATE arvutamiseks segu klassifitseerimisel tema koostisosade põhjal 
ega kujuta endast katsete tulemusi.

Märkus 1 a:
5. kategooria hõlmab suhteliselt madala ägeda mürgisusega segusid, mis aga teatud 
olukorras võivad olla kergemini kahjustatavale elanikkonnale ohtlikud. Nende segude LD50
väärtuseks suukaudsel manustamisel loetakse 2000–5000 mg/kg kehamassi kohta. 
Loomakaitse kaalutlustel ei soovitata teha loomkatseid 5. kategooria vahemikku jäävate 
dooside või kontsentratsioonidega – seda tuleks kaaluda vaid juhul, kui katsetulemustel on 
suure tõenäosusega vahetu mõju inimeste tervise kaitsele.

Or. en

Selgitus

5. kategooria kemikaalide märgistamine on eriti oluline laste kaitsmise seisukohalt. 
Nimetatud kategooria määrusest väljajätmise otsese tulemusena jääks kümnete tuhandete 
segude mürgisus märgistusele kandmata. 5. kategooria kuulub üldisesse harmoneeritud 
süsteemi (GHS), mis tähendab, et ELi tarbijad saaksid vähem teavet kui tarbijad teistes 
riikides, kus GHSi tervikuna kohaldatakse. 5. kategooria ELi määrusesse lisamine soodustaks 
ka kaubavahetust nimetatud riikidega ja tähendaks, et ELi õigusaktid hõlmavad kõiki ÜRO 
poolt vastu võetud ägeda mürgisuse kriteeriumeid.
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Muudatusettepanek 150
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
I lisa alaosa 3.1. lõike 3.1.3.6.2.3 tabeli  3.1.2. teine rida

Komisjoni ettepanek

Tabel 3.1.2 
Katseliselt saadud ägeda mürgisuse väärtuste

(või ägeda mürgisuse ohukategooriate) konverteerimine ägeda mürgisuse punkthinnanguteks 
klassifitseerimiseks kokkupuuteviiside alusel

Kokkupuuteviisid
Klassifitseerimise kategooria või katseliselt 
saadud ägeda mürgisuse vahemiku hinnang

Konverteeritud ägeda 
mürgisuse 

punkthinnang
(vt märkust 1)

Suukaudne

(mg/kg kehamassi 
kohta)

0 < 1. kategooria  5

5 < 2. kategooria  50

50 < 3. kategooria  300

300 < 4. kategooria  2000

0.5

5

100

500

Märkus 1:
Need väärtused on esitatud ATE arvutamiseks segu klassifitseerimisel tema koostisosade põhjal 
ega kujuta endast katsete tulemusi.

Muudatusettepanek

Tabel 3.1.2 
Katseliselt saadud ägeda mürgisuse väärtuste

(või ägeda mürgisuse ohukategooriate) konverteerimine ägeda mürgisuse punkthinnanguteks 
klassifitseerimiseks kokkupuuteviiside alusel

Kokkupuuteviisid
Klassifitseerimise kategooria või katseliselt 
saadud ägeda mürgisuse vahemiku hinnang

Konverteeritud ägeda 
mürgisuse 

punkthinnang
(vt märkust 1)
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Suukaudne

(mg/kg kehamassi 
kohta)

0 < 1. kategooria  5

5 < 2. kategooria  50

50 < 3. kategooria  300

300 < 4. kategooria  2000

2000 < 5. kategooria  5000 (vt märkust 1 
a)

0.5

5

100

500

2500

Märkus 1:
Need väärtused on esitatud ATE arvutamiseks segu klassifitseerimisel tema koostisosade põhjal 
ega kujuta endast katsete tulemusi.

Märkus 1 a:
5. kategooria hõlmab suhteliselt madala ägeda mürgisusega segusid, mis aga teatud 
olukorras võivad olla kergemini kahjustatavale elanikkonnale ohtlikud. Nende segude LD50
väärtuseks suukaudsel manustamisel loetakse 2000–5000 mg/kg kehamassi kohta. 
Loomakaitse kaalutlustel ei soovitata teha loomkatseid 5. kategooria vahemikku jäävate 
dooside või kontsentratsioonidega – seda tuleks kaaluda vaid juhul, kui katsetulemustel on 
suure tõenäosusega vahetu mõju inimeste tervise kaitsele.

Or. en

Selgitus

Kavandatav määrus teenib ühtlustamise eesmärki vaid juhul, kui GHSi 
klassifitseerimiskriteeriumid ja märgistuseeskirjad võetakse tervikuna üle ELi õigusaktidesse. 
GHSis esineb 5. kategooria äge mürgisus, seega tuleks see lisada ka määrusesse. Vastasel 
juhul halvendaks see kaubavahetuse takistamise kõrval ka praegustest EÜ õigusaktidest 
tuleneva kaitstuse taset, sest tuhanded segud kaotaksid märgistuse ja koha 
klassifitseerimissüsteemis. See halvendaks eelkõige laste ja teiste kergemini kahjustatavate 
inimrühmade kaitset.

Muudatusettepanek 151
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
I lisa lõige 3.1.4.1. ja tabeli 3.1.3. esimene kuni neljas ja kaheksas rida

Komisjoni ettepanek
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3.1.4.1. Sellesse ohuklassi klassifitseerimise kriteeriumidele vastavate ainete või segude puhul 
kasutatakse tabelis 3.1.3 esitatud märgistuselemente.

Tabel 3.1.3 
Ägeda mürgisuse märgistuselemendid

Klassifikatsio
on 1. kategooria 2. kategooria 3. kategooria 4. kategooria

GHSi 
piktogrammid

Tunnussõna Ettevaatust Ettevaatust Ettevaatust Hoiatus

Ohulause
Suukaudne

H300:
Surmav 

allaneelamisel

H300:
Surmav 

allaneelamisel

H301:
Mürgine 

allaneelamisel

H302:
Kahjulik 

allaneelamisel

Hoiatuslaused 
reageerimise 
kohta 
(suukaudne 
kokkupuude)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330

Muudatusettepanek

3.1.4.1. Sellesse ohuklassi klassifitseerimise kriteeriumidele vastavate ainete või segude puhul 
kasutatakse tabelis 3.1.3 esitatud märgistuselemente.

Eraldi märkused 5. kategooria ainete ja segude märgistamise kohta on toodud tabeli all 
märkuses 2 a.

Tabel 3.1.3
Ägeda mürgistuse märgistuselemendid

Klassifikatsioon 1. 
kategooria

2. 
kategooria

3. 
kategooria

4. 
kategooria

5. kategooria
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GHSi 
piktogrammid

Piktogramm 
puudub

Tunnussõna Ettevaatust Ettevaatust Ettevaatust Hoiatus Hoiatus

Ohulause
Suukaudne

H300:
Surmav 

allaneelamis
el

H300:
Surmav 

allaneelamis
el

H301:
Mürgine 

allaneelamis
el

H302:
Kahjulik 

allaneelamis
el

H303:
Võib olla 
kahjulik 

alla-
neelamisel

Hoiatuslaused 
reageerimise 
kohta (suukaudne 
kokkupuude)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330 P312

Märkus 2 a:
Tabelis 3.1.3 esitatud 5. kategooria märgistuselemente tuleb kasutada üldsusele 
kättesaadavate ainete ja segude puhul.
Üksnes kutsealaseks kasutamiseks mõeldud 5. kategooria ainete ja segude klassifitseerimist 
puudutava teabe edastab tarnija tarneketti kuuluvatele turustajatele ja kasutajatele 
ohutuskaardil.

Or. en

Selgitus

5. kategooria kemikaalide märgistamine on eriti oluline laste kaitsmise seisukohalt. 
Nimetatud kategooria määrusest väljajätmise otsese tulemusena jääks kümnete tuhandete 
segude mürgisus märgistusele kandmata. 5. kategooria kuulub üldisesse harmoneeritud 
süsteemi (GHS), mis tähendab, et ELi tarbijad saaksid vähem teavet kui tarbijad teistes 
riikides, kus GHSi tervikuna kohaldatakse. 5. kategooria ELi määrusesse lisamine soodustaks 
ka kaubavahetust nimetatud riikidega ja tähendaks, et ELi õigusaktid hõlmavad kõiki ÜRO 
poolt vastu võetud ägeda mürgisuse kriteeriumeid.
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Muudatusettepanek 152
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
I lisa lõige 3.1.4.1. ja tabeli 3.1.3 esimene kuni neljas ja kaheksas rida

Komisjoni ettepanek

Tabel 3.1.3 
Ägeda mürgisuse märgistuselemendid

Klassifikatsio
on 1. kategooria 2. kategooria 3. kategooria 4. kategooria

GHSi 
piktogrammid

Tunnussõna Ettevaatust Ettevaatust Ettevaatust Hoiatus

Ohulause
Suukaudne

H300:
Surmav 

allaneelamisel

H300:
Surmav 

allaneelamisel

H301:
Mürgine 

allaneelamisel

H302:
Kahjulik 

allaneelamisel

Hoiatuslaused 
reageerimise 
kohta 
(suukaudne 
kokkupuude)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330

Muudatusettepanek

Tabel 3.1.3 
Ägeda mürgisuse märgistuselemendid

Klassifikatsioon 1. 
kategooria

2. 
kategooria

3. 
kategooria

4. 
kategooria

5. kategooria
(vt märkust 

2 a)
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GHSi 
piktogrammid

Piktogramm
puudub

Tunnussõna Ettevaatust Ettevaatust Ettevaatust Hoiatus Hoiatus

Ohulause
Suukaudne

H300:
Surmav 

allaneelamis
el

H300:
Surmav 

allaneelamis
el

H301:
Mürgine 

allaneelamis
el

H302:
Kahjulik 

allaneelamis
el

H303:
Võib olla 
kahjulik 

alla-
neelamisel

Hoiatuslaused 
reageerimise 
kohta (suukaudne 
kokkupuude)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330 P312

Märkus 2 a:
Tabelis 3.1.3 esitatud 5. kategooria märgistuselemente tuleb kasutada üldsusele 
kättesaadavate ainete ja segude puhul.
Üksnes kutsealaseks kasutamiseks mõeldud 5. kategooria ainete ja segude klassifitseerimist 
puudutava teabe edastab tarnija tarneketti kuuluvatele turustajatele ja kasutajatele 
ohutuskaardil.

Or. en

Selgitus

Kavandatav määrus teenib ühtlustamise eesmärki vaid juhul, kui GHSi 
klassifitseerimiskriteeriumid ja märgistuseeskirjad võetakse tervikuna üle ELi õigusaktidesse. 
GHSis esineb 5. kategooria äge mürgisus, seega tuleks see lisada ka määrusesse. Vastasel 
juhul halvendaks see kaubavahetuse takistamise kõrval ka praegustest EÜ õigusaktidest 
tuleneva kaitstuse taset, sest tuhanded segud kaotaksid märgistuse ja koha 
klassifitseerimissüsteemis. See halvendaks eelkõige laste ja teiste kergemini kahjustatavate 
inimrühmade kaitset.
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Muudatusettepanek 153
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
I lisa punkt 5.1 a (uus)

5.1 a Püsivad, bioakumuleeruvad ja mürgised ained (PBT) või väga 
püsivad ja väga bioakumuleeruvad ained (vPvB)1

5.1 a.1 Ainete klassifitseerimise kriteeriumid

5.1 a.1.1 Aine klassifitseeritakse PBTks või vPvBks, kui:

i) tootja või importija on selle lugenud PBTks või vPvBks
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. 
aasta määruse (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide 
registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) 
ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, I lisa artikliga 14 
või
ii) see on  loetud PBTks või vPvBks (või seda käsitatakse selliselt) 
ning on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 59 lõikega 1 
kantud loendisse või 
iii) see on loetud PBTks või vPvBks (või seda käsitatakse selliselt) 
ning kantud määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse. 
5.1 a.2 Segude klassifitseerimise kriteeriumid

5.1 a.2.1 Segu klassifitseeritakse PBTks või vPvBks selles 
sisalduva(te), tabeli 5.3 kohaselt samuti PBTks või vPvBks 
klassifitseeritud koostisaine(te) kontsentratsiooni(de) põhjal.

Tabel 5.3
Segus esinevate PBTks või vPvBks klassifitseeritud ainete 

üldised kontsentratsioonipiirid

Aine klassifitseerimine Segu klassifitseerimine

PBT või vPvB [C > 0,1%]

                                               
1 Tehakse ettepanek töötada kriteeriumide üksikasjad ja märgistuselemendid (piktogrammide, ohulausete ja 
hoiatuslausete valik) välja, kohandades seda tehnika arenguga ning kooskõlas määruse ettepaneku artiklis 53 ette 
nähtud komiteemenetlusega. Keskkonnaohu korral oleks näiteks asjakohane kasutada siiski GHSi piktogrammi.
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5.1 a.3 Ohust teatamine

5.1 a.3.1 Vastavalt ohuklassi kriteeriumidele klassifitseeritud ainete 
või segude puhul kasutatakse tabelis 5.4 ette nähtud 
märgistuselemente. 

Tabel 5.4
PBT või vPvB märgistuselemendid

Sümbol/piktogramm

Tunnussõna Ettevaatust
Ohulause EUH0XX: Võib avaldada 

pikaajalist kahjustavat toimet 
inimestele ja keskkonnale

Hoiatuslause [otsustatakse hiljem]

1ELT L 396, 30.12.2006, lk 1. Muudetud versioon ELT L 136, 29.5.2007, lk 3.

Or. fr

Selgitus

Euroopa uue kemikaalipoliitika ühtsuse huvides on oluline, et kõigi kõnesolevate 
poliitikameetmete puhul oleks SVHCde käsitlemine omavahel kooskõlas. Seda silmas pidades 
võimaldaks märgistamisnõuete kehtestamine samuti:
i) suurendada PBTs /vPvB riskide vähendamise strateegia tõhusust ELis; 
ii) anda ühtlustatud ja asjakohast teavet kõnesolevate SVHCde ohtlikkuse taseme kohta ja
iii) suurendada keemiatoodete klassifitseerimise ja märgistamise süsteemi usaldusväärsust.

Muudatusettepanek 154
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
I lisa lõige 5.1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5.1 a. Püsivad, bioakumuleeruvad ja 
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mürgised ained (PBT) või väga püsivad ja 
väga bioakumuleeruvad ained (vPvB)
5.1 a.1.  Ainete klassifitseerimise 
kriteeriumid
5.1 a.1.1.  Aine klassifitseeritakse PBTks 
või vPvBks, kui:

i) tootja või importija on selle lugenud 
PBTks või vPvBks kooskõlas määruse 
(EÜ) nr 1907/2006 artikliga 14, või
ii) see on kooskõlas määruse (EÜ) nr 
1907/2006 artikli 59 lõikega 1 kantud 
loendisse kui PBT või vPvB, või
iii) see on kantud määruse (EÜ) nr 
1907/2006 XIV lisasse kui PBT või vPvB.
5.1 a.2.  Segude klassifitseerimise 
kriteeriumid
5.1 a.2.1.  Segu klassifitseeritakse PBTks 
või vPvBks selles sisalduva(te), tabeli 5.2 
a kohaselt samuti PBTks või vPvBks 
klassifitseeritud koostisaine(te) 
kontsentratsiooni(de) põhjal.

5.1 a.3.  Ohust teavitamine
5.1 a.3.1.  Märgistuselemente kasutatakse 
ainete või segude puhul, mis tabeli 5.2 b 
kohaselt vastavad sellesse ohuklassi 
liigitamise kriteeriumidele.

Or. en

Selgitus

REACHi (SVHC) kohaselt loetakse PBTd ja vPvBd aineteks, mis nõuavad väga tõsist 
tähelepanu. Lisaks loetakse nad esmatähtsateks vastavalt REACHi lubade andmise korrale. 
Seepärast tuleb käesolevasse määrusesse lisada selged PBTde ja vPvBde märgistusnõuded. 
See tagab nende ainete ühesuguse ja nõuetekohase märgistamise, mis omakorda võimaldab 
REACHi kohaselt nende kemikaalide suhtes asjakohaseid meetmeid võtta.
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Muudatusettepanek 155
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
I lisa lõige 5.1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5.1 a.  Püsivad, bioakumuleeruvad ja 
mürgised ained (PBT) või väga püsivad ja 
väga bioakumuleeruvad ained (vPvB)
5.1 a.1.  Ainete klassifitseerimise 
kriteeriumid
5.1 a.1.1.  Aine klassifitseeritakse PBTks 
või vPvBks, kui:

i) tootja või importija on selle lugenud 
PBTks või vPvBks kooskõlas määruse 
(EÜ) nr 1907/2006 artikliga 14, või
ii) see on kooskõlas määruse (EÜ) nr 
1907/2006 artikli 59 lõikega 1 kantud 
loendisse kui PBT või vPvB, või
iii) see on kantud määruse (EÜ) nr 
1907/2006 XIV lisasse kui PBT või vPvB.
5.1 a.2.  Segude klassifitseerimise 
kriteeriumid
5.1 a.2.1.  Segu klassifitseeritakse PBTks 
või vPvBks selles sisalduva(te), tabeli 5.2 
a kohaselt samuti PBTks või vPvBks 
klassifitseeritud koostisaine(te) 
kontsentratsiooni(de) põhjal.

5.1 a.3.  Ohust teavitamine
5.1 a.3.1.  Märgistuselemente kasutatakse 
ainete või segude puhul, mis tabeli 5.2 b 
kohaselt vastavad sellesse ohuklassi 
liigitamise kriteeriumidele.

Or. en

Selgitus

REACHi (SVHC) kohaselt loetakse PBTd ja vPvBd aineteks, mis nõuavad väga tõsist 
tähelepanu. Lisaks loetakse nad esmatähtsateks vastavalt REACHi lubade andmise korrale. 
Seepärast tuleb käesolevasse määrusesse lisada selged PBTde ja vPvBde märgistusnõuded. 
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See tagab nende ainete ühesuguse ja nõuetekohase märgistamise, mis omakorda võimaldab 
REACHi kohaselt nende kemikaalide suhtes asjakohaseid meetmeid võtta.

Muudatusettepanek 156
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
I lisa lõige 5.1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5.1 a. Püsivad, bioakumuleeruvad ja 
mürgised ained (PBT) või väga püsivad ja 
väga bioakumuleeruvad ained (vPvB)
5.1 a.1. Ainete klassifitseerimise 
kriteeriumid
5.1 a.1.1. Aine klassifitseeritakse PBTks 
või vPvBks, kui:
i) tootja või importija on selle lugenud 
PBTks või vPvBks kooskõlas määruse 
(EÜ) nr 1907/2006 artikliga 14 ja I lisaga, 
või
ii) see on loetud PBTks või vPvBks ja 
kantud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 
59 lõikes 1 viidatud loendisse, või 
iii) see on loetud PBTks või vPvBks ja 
kantud määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV 
lisasse.
Vajaduse korral muudab komisjon 
hiljemalt ...* artiklis 53 viidatud 
menetluse kohaselt käesolevas lõikes 
leiduvaid viiteid määrusele (EÜ) nr 
1907/2006. 
5.1 a.2. Segude klassifitseerimise 
kriteeriumid
5.1 a.2.1. Segu klassifitseeritakse PBTks 
või vPvBks selles sisalduva(te), tabeli 5.2 
a kohaselt samuti PBTks või vPvBks 
klassifitseeritud koostisaine(te) 
kontsentratsiooni(de) põhjal.
Hiljemalt ...* lisab komisjon artiklis 53 
viidatud menetluse kohaselt käesolevasse 
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lisasse uue tabeli, milles esitatakse (segus 
esinevate) PBTks või vPvBks 
klassifitseeritud ainete üldised 
kontsentratsioonide piirmäärad. 
5.1 a.3 Ohust teavitamine
5.1 a.3.1 Märgistuselemente kasutatakse 
ainete või segude puhul, mis tabeli 5.2 b 
kohaselt vastavad sellesse ohuklassi 
liigitamise kriteeriumidele.
Hiljemalt ...* lisab komisjon artiklis 53 
viidatud menetluse kohaselt käesolevasse 
lisasse uue tabeli, milles esitatakse PBTks 
või vPvBks klassifitseeritud ainete 
märgistuselemendid. Need koosnevad 
asjakohasest piktogrammist, tunnussõnast 
„ettevaatust”, asjakohasest ohulausest ja 
ühest või mitmest asjakohasest 
hoiatuslausest.
______

* Kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.

Or. en

Selgitus

Tervise- ja keskkonnakaitse kõrge taseme saavutamiseks on väga tähtis määratleda ja 
märgistada ained ja segud, mis arvatakse põhjustavat kõige tõsisemaid tagajärgi. PBTsid ja 
vPvBsid loetakse väga tõsist tähelepanu nõudvateks aineteks, kuid klassifitseerimis- ja 
märgistussüsteem neid sellistena ei käsitle. Võib juhtuda, et erinevalt kantserogeensetest, 
mutageensetest või reproduktiivtoksilistest ainetest ei tähistata neid aineid nende arvatavale 
ohtlikkusele vastavate märgistuselementidega. Selline järjekindlusetus kahandab ELi uue 
kemikaalidepoliitika ning klassifitseerimis- ja märgistussüsteemi usaldusväärsust.

Muudatusettepanek 157
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
I lisa lõike 5.1 a tabel 5.2 a (uus)

TABEL 5.2 a
Segus esinevate PBTks või vPvBks klassifitseeritud ainete 

üldised kontsentratsioonide piirmäärad
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Aine klassifitseerimine Segu klassifitseerimine

PBT või vPvB C > 0.1%

Or. en

Muudatusettepanek 158
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
I lisa lõike 5.1 a tabel 5.2 a (uus)

TABEL 5.2 a
Segus esinevate PBTks või vPvBks klassifitseeritud ainete 

üldised kontsentratsioonide piirmäärad

Aine klassifitseerimine Segu klassifitseerimine

PBT või vPvB C > 0.1%

Or. en

Muudatusettepanek 159
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
I lisa lõike 5.1 a tabel 5.2 b (uus)

TABEL 5.2 b
PBT või vPvB märgistuselemendid

Sümbol/pikto-
gramm *

Tunnussõna Ettevaatust
Ohulause EUH0XX: Võib põhjustada pikaajalisi 

kahjulikke tagajärgi inimestele ja 
keskkonnale

Hoiatuslause *

* PBT/vPvB sümbol/piktogramm ja hoiatuslause tuleb vastavalt artikli 54 
lõikes 3 viidatud kontrolliga regulatiivmenetlusele tabelisse lisada hiljemalt 
[kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumist].
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Or. en

Muudatusettepanek 160
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
I lisa lõike 5.1 a tabel 5.2 b (uus)

TABEL 5.2 b
PBT või vPvB märgistuselemendid

Sümbol/pikto-
gramm *

Tunnussõna Ettevaatust
Ohulause EUH0XX: Võib põhjustada pikaajalisi 

kahjulikke tagajärgi inimestele ja 
keskkonnale

Hoiatuslause *

*  PBT/vPvB sümbol/piktogramm ja hoiatuslause tuleb vastavalt artikli 54 
lõikes 3 viidatud kontrolliga regulatiivmenetlusele tabelisse lisada hiljemalt 
[kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumist].

Or. en
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