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SHORT JUSTIFICATION

Man-made chemicals are part of modern life that allow women and their families in the 
European Union to enjoy a high level of comfort.
Increasingly, however, scientific evidence shows that many chemicals pose a threat to human 
health and the environment, as they are linked to respiratory diseases, allergies, and cancer, 
often affecting especially women and children. In addition, synthetic chemicals may pollute 
and persist in the environment, spoil our freshwater, make soils unusable and accumulate in 
wildlife. Women are very concerned about the possible effects that toxic chemicals may have 
on their health, that of their families and on the environment. The evidence indicates the need 
for preventive action and for a gradual substitution of dangerous chemicals, especially where 
alternatives are available.
More than 100.000 chemicals are potentially marketed in the EU. About 30.000 of these are 
produced in quantities above one tonne and shall be regulated under REACH. Ninety-five 
percent of these substances are on the market with little or no safety data, and several of these 
give rise to very high concern. While exposed to more and more chemicals, we still know 
only very little about their effects. This may particularly affect women in child-bearing age -
even for the high-production volume chemicals, we only know for 32% whether they harm 
the development of the child in the womb or not.

Effects on women and their families
Women and their families are each affected by synthetic chemicals in their own way due to a 
different physiology. Women have more fat tissue than men, allowing for easier storage of 
bioaccumulative chemicals. The female body is also changing more throughout life as women 
undergo biological stages such as pregnancy or menopause. These changes are regulated by 
the hormone system, making women more vulnerable to substances acting as endocrine 
disrupters.

Some scientists are increasingly worried about the link between exposure to chemicals and the 
development of cancer. Scientists assume that 75 % of cancers are a result of mutations 
induced by environmental factors.
Another worrying trend relating to chemicals is the decrease in male fertility. During the last 
decades, sperm counts have decreased by up to 50% in men in Europe, the US and Australia, 
a decrease suspected due to endocrine-disrupting chemicals.

Concerning the health of the most vulnerable population group, children, chemical pollution 
of the body already occurs during the earliest phases of the child’s development. Chemicals 
stored in the female body are passed on to the foetus via the placenta or after birth through 
breast milk. They may disturb its development, resulting in irreversible damage. Chemicals 
may cause adverse health effects in children at much lower levels than in adults, including 
chemicals harming the prenatal development of the child’s central nervous system, the 
immune system and the reproductive system. These effects only become visible once the child 
has reached puberty or adulthood: they can result in learning disabilities, allergies, asthma and 
even childhood cancer.

Chemicals need to be safe
Alarmed by the situation, a group of well-known scientists organized the The Paris Appeal on 
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diseases due to chemical pollution in May 2004. This panel urged lawmakers to take the 
problem of chemicals seriously and engage in preventive action such as enacting legislation 
that will close the current information gap on chemical substances. It recommends the phase 
out of the most hazardous chemicals, some of which are known to cause cancer, accumulate 
in human tissue and cannot naturally degrade, inhibit the peri-natal development of the child 
or can change DNA.

The European Commission’s REACH proposal presents a unique opportunity to provide a 
high level of protection for Europe’s women, their families and the environment. REACH 
allows Europe to take the lead in ending this worldwide uncontrolled experiment with 
synthetic chemicals. It can ensure that precautionary action for the protection of human health 
and the environment is the guiding principle. Therefore, REACH needs to be supported.
However, the current draft legislation shows considerable shortcomings. This may lead to 
inadequate protection of women, their families and the environment. I am proposing the 
following changes to the draft legislation:

- Use of chemicals of very high concern must be substituted when safer alternatives are 
available

- Data requirements for low-volume chemicals need to increased 
- Imported articles must be made subject to equivalent safety standards as articles made 

in the EU
- Consumers, retailers and other downstream users must have full access to safety 

information on chemicals
- A general duty of care needs to be reintroduced

- Consumer articles containing substances subject to authorization need to be clearly 
labelled

These changes are necessary if the EU wants to achieve the target adopted at the 2002 World 
Summit for Sustainable Development that “by 2020 chemicals are used and produced in ways 
that lead to the minimization of significant adverse effects on human health and the 
environment”. These changes can contribute to protecting women against the negative effects 
of hazardous chemicals, giving their children a toxic-free start into life.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval keskkonna-, 
rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 4

  
1 ELTs seni avaldamata.
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4) Siseturu terviklikkuse ja inimeste tervise, 
eriti töötajate tervise ja keskkonna hea kaitse 
tagamiseks on vajalik tagada ühenduses 
toodetud ainete vastavus ühenduse 
õigusaktidele ka siis, kui neid eksporditakse.

4) Siseturu terviklikkuse ja inimeste tervise, 
eriti töötajate ja teiste ohualdiste 
elanikkonnagruppide tervise ning 
keskkonna hea kaitse tagamiseks on vajalik 
tagada ühenduses toodetud ainete vastavus 
ühenduse õigusaktidele ka siis, kui neid 
eksporditakse.

Justification

The European Parliament considered that ´protecting the health of children against 
environment-related diseases is an essential investment with a view to ensuring adequate 
human and economic development´ (Paulsen Report on European Environment and Health 
Strategy) and asked for specific restrictions on chemicals for high-risk sections of the 
population (Ries report on European Environment and Health Action Plan) . REACH should 
not just be seen as a special opportunity to protect the health of workers, but also those that 
are most vulnerable to chemical exposure.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 5

Kemikaalidele ühenduses kohaldatava 
nelja peamise juriidilise instrumendi 
(nõukogu 27. juuni 1967. aasta direktiiv 
67/548/EMÜ ohtlike ainete 
klassifitseerimist, pakendamist ja 
märgistamist käsitlevate õigusnormide 
ühtlustamise kohta, nõukogu 7. juuni 
1988. aasta direktiiv 88/379/EMÜ 
ohtlike valmististe klassifitseerimist, 
pakendamist ja märgistamist käsitlevate 
liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise 
kohta, (mis on vahepeal asendatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. mai 
1999. aasta direktiiviga 1999/45/EÜ 
ohtlike valmististe klassifitseerimist, 
pakendamist ja märgistamist käsitlevate 
liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise 
kohta) ja nõukogu 23. märtsi 1993. aasta 
määrus (EMÜ) nr 793/93 registreeritud 
kommertskemikaalide ohtlikkuse 
hindamise ja kontrolli kohta) hindamisel 
ilmnes palju probleeme kemikaalidele 
kohaldatavate ühenduse õigusaktide 
toimimises. Need probleemid tulenevad 
suurtest erinevustest otseselt kemikaalide 
siseturu toimimist mõjutavate riiklike 
õigusaktide vahel.

Kemikaalidele ühenduses kohaldatava 
nelja peamise juriidilise instrumendi 
(nõukogu 27. juuni 1967. aasta direktiiv 
67/548/EMÜ ohtlike ainete 
klassifitseerimist, pakendamist ja 
märgistamist käsitlevate õigusnormide 
ühtlustamise kohta, nõukogu 7. juuni 
1988. aasta direktiiv 88/379/EMÜ 
ohtlike valmististe klassifitseerimist, 
pakendamist ja märgistamist käsitlevate 
liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise 
kohta, (mis on vahepeal asendatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. mai 
1999. aasta direktiiviga 1999/45/EÜ 
ohtlike valmististe klassifitseerimist, 
pakendamist ja märgistamist käsitlevate 
liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise 
kohta) ja nõukogu 23. märtsi 1993. aasta 
määrus (EMÜ) nr 793/93 registreeritud 
kommertskemikaalide ohtlikkuse 
hindamise ja kontrolli kohta) hindamisel 
ilmnes palju probleeme kemikaalidele 
kohaldatavate ühenduse õigusaktide 
toimimises. Need probleemid tulenevad 
suurtest erinevustest otseselt kemikaalide 
siseturu toimimist mõjutavate riiklike 
õigusaktide vahel ja suutmatusest 
piisavalt kaitsta rahva tervist ja 
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keskkonda.

Justification

The problems found in current legislation are not just such that they result in disparities 
between the national laws, but in particular that current legislation has failed to adequately 
protect public health and the environment against hazardous chemicals.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 12

12) Lubade andmist käsitlevad sätted näevad 
ette Euroopa Komisjoni poolse lubade 
väljastamise väga kõrge riskiga ainete 
turuleviimiseks ja kasutamiseks, kui nende 
kasutamisest tulenevaid riske on piisavalt 
ohjatud või kui nende kasutamist on 
võimalik õigustada sotsiaalmajanduslike 
põhjendustega.

12) Lubade andmist käsitlevad sätted näevad 
ette Euroopa Komisjoni poolse lubade 
väljastamise väga kõrge riskiga ainete 
turuleviimiseks ja kasutamiseks, kui ei ole 
ohutumaid alternatiive või tehnoloogiaid ja
kui nende kasutamist on võimalik õigustada 
sotsiaalmajanduslike põhjendustega.

Justification

This recital reasserts the objective of the authorisation procedure, since the high level of 
protection required can only be provided if substances of very high concern are replaced with 
suitable alternative substances or technologies wherever possible. This is in line with similar 
Community legislation (e.g. biocides, worker's health legislation). To retain the alternative 
aim of “adequate control” of risks is to endorse continued use and release of substances of 
very high concern to the environment, irrespective of the socio-economic reasons for such 
uses and of whether safer alternatives are available.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 20

20) Kuna toodete tootjad ja importijad 
peavad nende eest ka vastutama, on kohane 
kehtestada toodetest vabanevate ainete 
registreerimise nõue. Euroopa Kemikaalide 
Agentuurile tuleb teatada ainetest, mida 
vabaneb toodetest piisaval hulgal ja 
inimese tervisele või keskkonnale 
kahjulikul moel, ning agentuuril peab 
olema õigus registreerimise nõudmiseks.

20) Kuna toodete tootjad ja importijad 
peavad nende eest ka vastutama, on kohane 
kehtestada toodetes sisalduvate ohtlike
ainete registreerimise nõue.

Justification

Articles represent a primary source of exposure to chemicals. The use of hazardous 
substances in articles should be subject to the registration requirements.
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Muudatusettepanek 5
Põhjendus 31

31) Lihtsa ja kooskõlastatud süsteemi 
loomiseks tuleks kõik 
registreerimistaotlused esitada kemikaalide 
agentuurile. Ühtse lähenemise ja 
ressursside tõhusa kasutamise tagamiseks 
peaks agentuur kontrollima kõikides 
taotlustes edastatud teabe täielikkust ja
lükkama mittevastavad taotlused lõplikult 
tagasi.

31) Lihtsa ja kooskõlastatud süsteemi 
loomiseks tuleks kõik 
registreerimistaotlused esitada kemikaalide 
agentuurile. Taotluste vastavuse, täielikkuse 
ja kvaliteetsuse tagamiseks tuleks enne 
registreerimistaotluse agentuurile esitamist 
viia läbi sõltumatu audit. Agentuur peaks 
lükkama mittevastavad taotlused lõplikult 
tagasi.

Justification

There is currently no mandatory evaluation of the quality and content of the registration 
dossiers, as the Agency will only check for completeness (Article 18(2)). Given that a recent 
evaluation by Competent Authorities of Member States found that only 31% of safety data 
sheets were fully accurate, it is vital that an independent audit is performed prior to the 
submission to ease the task of the Agency

Muudatusettepanek 6
Põhjendus 52

52) Inimeste tervise ja keskkonnakaitse 
piisavalt kõrge taseme tagamiseks tuleks 
väga kõrge riskiteguriga omadustega aineid 
käsitleda ettevaatlikult, nõudes neid 
kasutavatelt ettevõtetelt tõendite esitamist 
lubasid väljastavale asutusele, mis 
kinnitaksid ohtude piisavat kontrollimist. 
Kui seda ei tehta, võib kasutuslube siiski 
väljastada, kui ettevõtted tõendavad, et aine 
kasutamisest ühiskonnale tekkiv kasu kaalub 
üles selle kasutamisega seotud ohud ning 
sobivad alternatiivsed ained või 
tehnoloogiad puuduvad. Lubasid väljastav 
asutus peaks seejärel kontrollima, et 
nimetatud nõuded on täidetud lubade 
andmise menetluse kaudu ettevõtete 
taotluste põhjal. Kuna load peaksid tagama 
kõrge kaitsetaseme kogu siseturul, on 
asjakohane, et luba väljastavaks asutuseks 
oleks Euroopa Komisjon.

52) Inimeste tervise, eriti ohualdiste 
elanikkonnakihtide ja keskkonnakaitse 
piisavalt kõrge taseme tagamiseks tuleks 
väga kõrge riskiteguriga omadustega 
ainetele väljastada luba vaid siis, kui 
ettevõtted tõendavad, et aine kasutamisest 
ühiskonnale tekkiv kasu kaalub üles selle 
kasutamisega seotud ohud ning sobivad 
alternatiivsed ained või tehnoloogiad 
puuduvad. Lubasid väljastav asutus peaks 
seejärel kontrollima, et nimetatud nõuded on 
täidetud lubade andmise menetluse kaudu 
ettevõtete taotluste põhjal. Kuna load 
peaksid tagama kõrge kaitsetaseme kogu 
siseturul, on asjakohane, et luba väljastavaks 
asutuseks oleks Euroopa Komisjon.
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Justification

Specific care attention needs to be paid to vulnerable populations in authorisation.

The authorisation requirement will only provide the high level of protection required if it 
replaces substances of very high concern with safer alternative substances or technologies 
wherever possible. This is in line with similar Community legislation (e.g. biocides, 
hazardous substances in electrical and electronic equipment, worker's health legislation). To 
retain the alternative aim of “adequate control” of risks is to endorse continued use and 
release of substances of very high concern even when safer alternatives are available.

Muudatusettepanek 7
Artikli 1 punkt 3

Käesoleva määruse põhimõte on, et tootjad, 
importijad ja tarneahela järgmise etapi 
kasutajad peaksid tootma, turule viima, 
importima või kasutama inimeste tervisele 
ja keskkonnale ohutuid aineid. Selle sätteid 
toetab ettevaatuspõhimõte.

Käesolevat määrust toetab 
ettevaatuspõhimõte.

Justification

Linked to the introduction of a new article on the "Duty of Care" (to be voted as a block).

Since up to 70,000 chemicals are potentially excluded from REACH it is important for the 
protection of human health and the environment to place a general Duty of Care on chemical 
manufacturers and downstream users to document safe use. This had been suggested in the 
draft legislative proposal submitted to the internet consultation, but has been downgraded in 
the legislative text from a legal obligation to an unenforceable principle. This amendment 
seeks to delete the mere principle, as the provision is to be reintroduced as a legally binding 
provision.

Muudatusettepanek 8
Artikli 3 punkt 29a (uus)

29a. Ohualtid elanikkonnagrupid –
tundlikud inimesed, nagu vastsündinud, 
väikelapsed, lapsed, rasedad, imetavad 
emad ja eakad.

Justification

A definition of vulnerable population is needed to ensure that susceptible populations are 
identified and that measures can be taken accordingly to reduce the risks to these
populations. The definition is based on the high-risk sections of the population as used in the 
recent resolution of the European Parliament on the European Environment and Health 
Action Plan (Ries report).
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Muudatusettepanek 9
Artikkel 3a (uus)

Artikkel 3a
Vastutuskohustus

1. Tootjad, importijad ja tarneahela 
järgmise etapi kasutajad tagavad vajaliku 
teabe jagamise ning vajalike meetmete 
rakendamise, et vältida inimeste tervise või 
keskkonna kahjustamist tingituna ainete 
tootmisest, importimisest, turuleviimisest 
või ehedate ainete, valmististe kasutamisest 
mõistlikult ettenähtaval viisil ja 
tingimustes.

2. Tootjad, importijad ja tarneahela 
järgmise etapi kasutajad talletavad lõikes 1 
toodud nõuetele vastavuse tagamiseks 
vajalikud andmed. Need andmed tehakse 
soovi korral kättesaadavaks pädevatele 
asutustele ja agentuurile.

Justification

Linked to the amendment deleting the principle of "Duty of Care" from art. 1 (to be voted as a 
block).

Since up to 70,000 chemicals are potentially excluded from REACH it is important for the 
protection of human health and the environment to place a general Duty of Care on chemical 
manufacturers and downstream users to document safe use. This had been foreseen in the 
draft submitted to the internet consultation, in line with what was foreseen in the White 
Paper, but has been downgraded in the legislative text from what was initially a legal 
obligation to an unenforceable principle. This amendment seeks to restore the legally binding 
provision.

Muudatusettepanek 10
Artikli 5 lõige 4a (uus)

Kõigi registreerimistaotluste jaoks viiakse 
enne nende agentuurile esitamist läbi 
sõltumatu audit ning auditi aruanne 
esitatakse agentuurile koos 
registreerimistaotlusega. Selline audit 
tagab taotluse täielikkuse ja kvaliteedi. 
Auditi viib läbi taotluse esitajast sõltumatu 
organisatsioon, kuid kulud kannab taotleja. 
Agentuur koostab juhised sellise 
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kvaliteediauditi jaoks.

Justification

There is currently no mandatory evaluation of the quality and content of the registration 
dossiers, as the Agency will only check for completeness (Article 18(2)). Given that a recent 
evaluation by Competent Authorities of Member States found that only 31% of safety data 
sheets were fully accurate, we consider it vital that an independent audit is required prior to 
submission of the documents in order to ensure the accuracy of registration dossiers.

Muudatusettepanek 11
Artikli 6 lõige 1

Toote tootja või importija esitab 
agentuurile tootes sisalduva aine 
registreerimise taotluse, kui kehtivad kõik 
järgmised tingimused:

Toote tootja või importija esitab 
agentuurile tootes sisalduva aine 
registreerimise taotluse, kui kehtivad kõik 
järgmised tingimused:

a) aine kuulub nende toodete koostisesse, 
mida tootja toodab või importija 
impordib üle ühe tonni aastas, kusjuures 
iga toodet vaadeldakse eraldi;

? aine kuulub nende toodete koostisesse, 
mida tootja toodab või importija 
impordib üle ühe tonni aastas;

b) aine vastab direktiivis 67/548/EMÜ 
toodud ohtlike ainete klassi kuulumiseks 
vajalikele kriteeriumidele;

• aine vastab direktiivis 67/548/EMÜ 
toodud ohtlike ainete klassi kuulumiseks 
vajalikele kriteeriumidele

aine eraldub mõistlikult ettenähtavates 
tavakasutustingimustes.

aine sisaldus neis toodetes või nende 
toodete homogeensetes materjalides 
ületab 0,1%.

Justification

Articles represent a primary source of exposure to chemicals. The reference to 'article type' is 
not acceptable, as it is completely unclear (e.g. chair with arms versus chair without arms - is 
it one article type or two?). The total mass of imported articles represents the only clear 
reference, a basis also chosen for substances and preparations. To require only registration 
of hazardous substances in articles intended to be released is far too limited, as hardly any 
articles qualify for this. All hazardous substances present in articles above a certain 
concentration should be subject to registration.

Muudatusettepanek 12
Artikli 6 lõige 2

Vastavalt lõikele 3 teavitab toote tootja või 
importija agentuuri tootes sisalduvast 
ainest, kui kehtivad kõik järgmised 

Kustutatud
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tingimused:
(a) aine kuulub nende toodete 
koostisesse, mida tootja toodab või 
importija impordib üle ühe tonni aastas;
(b) aine vastab direktiivis 67/548/EMÜ 
toodud ohtlike ainete klassi kuulumiseks 
vajalikele kriteeriumidele;
(c) tootja või importija teab või teda on 
teavitatud, et aine eritub tõenäoliselt 
mõistlikult ettenähtavates 
tavakasutustingimustes, kuigi aine 
eritumine ei ole seotud toote sihtotstarbega;
vabaneva aine kogus võib ohustada 
inimeste tervist või keskkonda.

Justification

Many articles are likely to release hazardous chemicals. However, the current REACH 
provisions on such articles are very weak - they are tantamount to saying: "if there are strong 
reasons for a restriction, then please notify us". This does not ensure adequate protection of 
human health or the environment. The condition of potential adverse affect is far too 
subjective and controversial to be useful. Articles represent a primary source of exposure to 
chemicals. The use of hazardous substances in articles should be subject to the registration 
requirements as given in the amendment to Article 6(1).

Muudatusettepanek 13
Artikli 6 lõige 3

Kui lõikes 2 toodud tingimused on 
täidetud, siis edastatakse vastavalt 
artiklile 108 agentuuri poolt määratud 
formaadis järgmine teave:
(a) tootja või importija nimi ja 
kontaktandmed;
(b) artikli 18 lõikes 1 sätestatud 
registreerimisnumber (-numbrid), kui need 
on olemas;
(c) aine(te) nimetus vastavalt IV lisa 
punktile 2;
(d) aine klassifikatsioon;
(e) toote kasutusviisi(de) lühikirjeldus;
f) aine tonnaaþ, nt 1–10 tonni, 10–100 
tonni jne.

Kustutatud
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Justification

As the use of hazardous substances in articles should be subject to the registration 
requirements as given in the amendment to Article 6(1), there is no more need for a 
notification.

Muudatusettepanek 14
Artikli 6 lõige 4

Vastavalt II jaotisele võib agentuur 
langetada otsuseid, millega nõuab toodete 
tootjatel või importijatel nende toodetes 
sisalduvad ainete registreerimist, millest on 
teada antud vastavalt lõikele 3.

Kustutatud

Justification

As the use of hazardous substances in articles should be subject to the registration 
requirements as given in the amendment to Article 6(1), there is no more need for this 
provision.

Muudatusettepanek 15
Artikli 6 lõige 5

Lõikeid 1–4 ei kohaldata nende ainete puhul, 
mille kasutuse on tarneahela kõrgemal 
astmel asetsev osaleja juba registreerinud.

Lõiget 1 ei kohaldata nende ainete puhul, 
mille kasutuse on tarneahela kõrgemal 
astmel asetsev osaleja juba registreerinud

Justification

This ensures consistency with the amendments suggesting to delete paragraphs 2, 3, and 4.

Muudatusettepanek 16
Artikli 6 lõige 6

Lõikeid 1–4 kohaldatakse kolm kuud pärast 
artikli 21 lõikes 3 sätestatud lõpptähtaega.

Lõiget 1 kohaldatakse kolm kuud pärast 
artikli 21 lõikes 3 sätestatud lõpptähtaega

Justification

This ensures consistency with the amendments suggesting to delete paragraphs 2, 3, and 4.

Muudatusettepanek 17
Artikli 6 lõige 7

Lõigete 1–6 rakendusmeetmed võetakse 
vastu artikli 130 lõikes 3 sätestatud korras.

Lõigete 1–3 rakendusmeetmed võetakse 
vastu artikli 130 lõikes 3 sätestatud korras.
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Justification

This ensures consistency with the amendments suggesting to delete paragraphs 2, 3, and 4.

Muudatusettepanek 18
Artikli 9 punkt ba (uus)

ba) Registreerimiseks vajaliku teabe 
esitamisel punktide a ja b tingimuste 
kohaselt võib taotleja paluda, et 
spetsiaalselt kavandatud dokumente või 
dokumentide osi käsitletaks salajastena. 
Taotleja esitab sellise taotluse selgituse. 
Teabe saanud asutus otsustab, milline teave 
jääb salastatuks.

Justification

Existing legislation (Regulation 793/93/EEC and Directive 92/32/EEC) is similar with respect 
to the burden on industry to justify confidentiality: a manufacturer can indicate commercially 
sensitive information but this must be accompanied by a full justification. The authority 
receiving the information shall decide on its own responsibility which information is covered.

Muudatusettepanek 19
Artikli 13 lõike 1 lõik 1

Ilma et see piiraks direktiivi 98/24/EÜ
artiklit 4, viiakse kõigi selles peatükis 
sätestatu alusel registreerimisele kuuluvate 
ainete puhul läbi kemikaali ohutuse 
hindamine ning koostatakse kemikaali 
ohutusaruanne, kui registreerija toodab või 
impordib seda ainet üle kümne tonni 
aastas.

Ilma et see piiraks direktiivi 98/24/EÜ 
artiklit 4, viiakse kõigi selles peatükis 
sätestatu alusel registreerimisele kuuluvate 
ainete puhul läbi kemikaali ohutuse 
hindamine ning koostatakse kemikaali 
ohutusaruanne.

Justification

It is unacceptable to limit safety assessments to substances above 10 tonnes, as this would 
mean that we would continue not to have exposure data for two-thirds of the substances that 
fall under REACH. Without exposure information, it would be near impossible to identify the 
appropriate risk management measures to protect professionals or consumers, amongst 
whom many women in child-bearing age, who may be in direct contact on a daily basis with 
chemicals produced in quantities below 10t, such as e.g. certain chemicals in household 
cleaning products.

Muudatusettepanek 20
Artikli 21 lõike 1 punkt a
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a) vastavalt direktiivile 67/548/EMÜ 
esimesse ja teise kategooriasse kuuluvateks 
kantserogeenseteks, mutageenseteks või 
reproduktiivtoksilisteks aineteks liigitatud 
järk-järgult registrisse kantavad ained, mida 
toodetakse ühenduses või imporditakse 
ühendusse kogustes üks või enam tonni 
aastas tootja või importija kohta vähemalt 
üks kord pärast käesoleva määruse 
jõustumist;

a) vastavalt direktiivile 67/548/EMÜ 
esimesse ja teise kategooriasse kuuluvateks 
kantserogeenseteks, mutageenseteks või 
reproduktiivtoksilisteks aineteks liigitatud 
järk-järgult registrisse kantavad või artikli 
54 punktides d, e ja f sätestatud loa 
taotlemise kriteeriumidele vastavad ained, 
mida toodetakse ühenduses või imporditakse 
ühendusse kogustes üks või enam tonni 
aastas tootja või importija kohta vähemalt 
üks kord pärast käesoleva määruse 
jõustumist;

Justification

The first deadline for registration of phase-in substances as suggested under REACH applies 
to chemicals produced in quantities over 1000 tonnes and CMR substances in categories 1 
and 2. This first stage should also cover substances that are PBT or vPvB, as they are 
particularly dangerous (they are passed on to the developing embryo and can cause adverse 
health effects). As substances that are PBT or vPvB are given priority under authorisation 
(see Article 55(3), they also need to be phased into REACH early on to ensure coherence with 
authorisation.

Muudatusettepanek 21
Artikkel 31a (uus)

Artikkel 31a 
Toodetes sisalduvatest ainetest 
teavitamise kohustus
Tarneahela järgmise etapi kasutajad, kes 
lisavad tootesse ainet või valimistist, mille 
jaoks on sisse viidud ohutuskaart, ning 
need, kes seda toodet käitlevad või 
töötlevad, edastavad ohutuskaardi kõigile 
toote või selle derivaadi saajatele. 
Avalikkus ei ole saaja.

Avalikkusel on õigus paluda tootjalt või 
importijalt teavet tema poolt toodetud või 
imporditud tootes sisalduvate ainete 
kohta. Tootja või importija vastab 15 
tööpäeva jooksul.

Justification

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

Muudatusettepanek 22
Artikkel 52

Käesoleva jaotise eesmärk on tagada 
siseturu laitmatu toimimine, tagades samal 
ajal kõrge riskiteguriga ainetest tingitud 
ohtude nõuetekohase kontrolli või 
nimetatud ainete asendamise sobivate 
alternatiivsete ainete või tehnoloogiatega.

Käesoleva jaotise eesmärk on esiteks tagada, 
et kõrge riskiteguriga ained asendatakse 
võimaluse korral ohutumate alternatiivsete 
ainete või tehnoloogiatega. Kui selliseid 
alternatiive ei ole ja kasu ühiskonnale 
ületab aine kasutusest tingitud ohud, on 
selle jaotise eesmärk tagada, et kõrge 
riskiteguriga ainetest tingitud ohud oleks 
nõuetekohaselt kontrolli all, ning 
kolmandaks, et töötataks välja alternatiive.

Justification

The health of women and their families or the environment cannot be protected if the aim of 
this title is not substitution of substances of very high concern (i.e. PBT, vPvB, CMRs). The 
replacing of these substances is necessary as the risks to human health and the environment 
arising from the use of such chemicals cannot be “properly controlled”. Also producers 
would benefit from a clear and un-bureaucratic authorization procedure of these chemicals.
The application of the precautionary principle as one of the guiding policy measures in 
REACH would find its logical conclusion in the phase-out of the worst chemicals.

Muudatusettepanek 23
Artikli 53 lõike 1 punkt b

b) selle aine kasutusviis(id) ehedas olekus, 
valmistises või aine lisamine tootesse, mille 
jaoks aine turule viidi või tootja/importija 
enda kasutuseks XIII lisas sätestatud loa 
taotlemise nõudest vastavalt artikli 55 
lõikele 2 on välja jäetud;

Kustutatud

Justification

There should be no blanket exemptions to ensure full implementation of the substitution 
principle.

Muudatusettepanek 24
Artikli 53 lõige 2a (uus)

2a) XIII lisas nimetatud ainet sisaldava 
toote importimist või turuleviimist peetakse 
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selle aine kasutamiseks.

Justification

The REACH proposal does not specify provisions for imported articles containing substances, 
which require authorisation. Importers of articles must have the same obligations as other 
EU producers in order to effectively protect human health and especially that of women and 
their families. A failure to rectify this would present a serious threat to health and 
environment protection and to the competitiveness of specific industry sectors.

Muudatusettepanek 25
Artikli 54 punkt f

f) ained, millel on sisesekretsioonisüsteemi 
kahjustavad omadused või millel on püsivad, 
bioakumuleeruvad ja toksilised omadused 
või millel on väga püsivad ja väga 
bioakumuleeruvad omadused, mis ei vasta 
punktide d ja e kriteeriumidele, ja mida 
määratletakse ainetena, mis põhjustavad 
tõsiseid ja pöördumatuid kahjustusi 
inimestele või keskkonnale, mis on 
samaväärsed nende ainete poolt 
põhjustatud kahjustustega, mis on loetletud 
punktides a–e iga üksikjuhtumi puhul eraldi 
artiklis 56 sätestatud korras.

f) ained, millel on sisesekretsioonisüsteemi 
kahjustavad omadused või millel on püsivad, 
bioakumuleeruvad ja toksilised omadused 
või millel on väga püsivad ja väga 
bioakumuleeruvad omadused, mis ei vasta 
punktide d ja e kriteeriumidele, ja mida 
määratletakse ainetena, mis põhjustavad 
riskiteguri, mis on samaväärne selliste 
ainetega seotud riskiteguriga, mis on 
loetletud punktides a–e iga üksikjuhtumi 
puhul eraldi artiklis 56 sätestatud korras.

Justification

The requirement to prove that serious and irreversible effects are being caused before 
regulation can act is unacceptable and not in accordance with the application of the 
precautionary principle. Precautionary action in the context of this legislation is the primary 
objective of this proposal.

Muudatusettepanek 26
Artikli 55 lõike 1 punkt d

d) vajaduse korral läbivaatamisperioodid 
teatavate kasutuste jaoks;

d) mitte üle viie aasta kestvad 
läbivaatamisperioodid kõigi kasutuste jaoks;

Justification

All authorisations should be time-limited, because periodic review will allow (and encourage) 
adaptation to technical progress (e.g. consideration of new information on hazards, exposure, 
socio-economic benefits and availability of alternatives). Without regular review periods, the 
momentum for the innovation of safer alternatives will be lost.
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Muudatusettepanek 27
Artikli 55 lõike 1 punkt e

e) kasutused või kasutusrühmad, mille 
kohta loa taotlemise kohustus ei kehti, kui 
selliseid on, ja selliste erandite tingimused, 
kui selliseid on.

Kustutatud

Justification

There should be no blanket exemptions to ensure full implementation of the substitution 
principle.

Muudatusettepanek 28
Artikli 55 lõige 2

Teatud kasutused või kasutusrühmad võib 
vabastada loa taotlemise kohustusest. 
Selliste erandite lubamisel võetakse arvesse 
eelkõige järgmist:
(a) ühenduse olemasolevaid õigusakte, 
millega kehtestatakse tervise- või 
keskkonnakaitse miinimumnõuded aine 
kasutamiseks, nt ohtlike ainete piirnormid 
töökeskkonnas, heitmete piirnormid jne; 
(b) olemasolevad juriidilised kohustused 
rakendada kohaseid tehnilisi ja 
administratiivseid meetmeid tervisekaitse, 
ohutuse ja keskkonnanõuetele vastavuse 
tagamiseks aine kasutamisel.
Eranditele võidakse kohaldada tingimusi.

Kustutatud

Justification

There should be no blanket exemptions to ensure full implementation of the substitution 
principle.

Muudatusettepanek 29
Artikli 55 lõike 4 punkt b

b) Kasutused, mis tuleks vabastada loa 
taotlemise kohustusest.

Kustutatud

Justification

There should be no blanket exemptions to ensure full implementation of the substitution 
principle.
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Muudatusettepanek 30
Artikli 57 lõige 2

Luba antakse siis, kui aine XIII lisas 
täpsustatud omadustest tulenev oht 
inimeste tervisele või keskkonnale on 
piisavalt kontrollitud I lisa punkti 6 ja 
taotleja poolt kemikaali ohutusaruandes 
dokumenteeritud materjali kohaselt.
Euroopa Komisjon ei arvesta järgmist: 
a) ohtusid inimeste tervisele ja 
keskkonnale aine heitmetest, mis on pärit 
käitisest, millele on antud luba nõukogu 
direktiivi 96/61/EÜ49 kohaselt; 
b) ohtusid veekeskkonnale ja 
veekeskkonna kaudu punktreostusallikast 
pärit aine heitmetest, mida reguleerib 
artikli 11 lõike 3 ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 1650 alusel vastu 
võetud õigusaktides nimetatud eelneva 
reguleerimise nõue;
c) neid ohtusid inimeste tervisele, mis 
tulenevad aine kasutamisest 
meditsiiniseadmes, mida reguleeritakse 
nõukogu direktiiviga 90/385/EMÜ51, 
nõukogu direktiiviga 93/42/EMÜ52 või 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga 98/79/EÜ.

Kustutatud

Justification

The authorisation requirement can only provide the high level of protection by replacing 
substances of very high concern with suitable alternative substances or technologies wherever 
possible. The alternative aim of “adequate control” of risks would allow continued use and 
release of substances of very high concern, although safer alternatives might be available.
This would significantly compromise the effectiveness of REACH regarding health and 
environmental protection.

Regulation by emission limit values is not a suitable means for dealing with chemicals of very 
high concern and cannot ensure a high degree of protection.

Muudatusettepanek 31
Artikli 57 lõike 3 lõik 1

Kui luba ei saa väljastada lõike 2 alusel, Luba väljastatakse siis, kui tõendatakse, et 
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võib loa väljastada siis, kui tõendatakse, et 
sotsiaalmajanduslik kasu kaalub üles aine 
kasutamisest tekkinud ohud inimeste 
tervisele või keskkonnale ja kui puuduvad 
sobivad alternatiivsed ained või 
tehnoloogiad. Kõnealune otsus tehakse 
pärast kõikide järgmiste asjaolude 
arvessevõtmist:

sotsiaalmajanduslik kasu kaalub üles aine 
kasutamisest tekkinud ohud inimeste, sh 
töötajate ja ohualdiste 
elanikkonnagruppide tervisele või 
keskkonnale ja kui puuduvad sobivad 
alternatiivsed ained või tehnoloogiad ning 
kui rakendatakse meetmeid kokkupuute, 
heitmete ja lekete vähendamiseks.
Kõnealune otsus tehakse pärast kõikide 
järgmiste asjaolude arvessevõtmist:

Justification

Linked to the deletion of Article 57(2). Once it is clear that authorisations always consider the 
socio-economic justification and the availability of safer alternatives, the granting of such 
authorisations can become mandatory. Authorisations should only be granted when there is 
no safer alternative, a clear societal need for the use of the substance, and when measures to 
minimise exposure and losses to the environment are in place. The consideration of the risks 
should include the risk to workers and vulnerable populations.

Muudatusettepanek 32
Artikli 57 lõige 6

Lubade suhtes võib kohaldada tingimusi, sh
läbivaatamisperioode ja/või järelevalvet.
Lõike 3 kohaselt väljastatud lubade suhtes 
kohaldatakse tavaliselt tähtaega. Lubade 
suhtes kohaldatakse läbivaatamisperioode..

Lubade suhtes kohaldatakse
läbivaatamisperioode ja asendusplaanide 
esitamist ning võib kohaldada muid 
tingimusi, sh järelevalvet. Lubade suhtes 
kohaldatakse tähtaega maksimaalselt viis 
aastat.

Justification

All authorisations should be time-limited, because periodic review will allow (and encourage) 
adaptation to technical progress (e.g. consideration of new information on hazards, exposure, 
socio-economic benefits and availability of alternatives). This is in line with current 
legislation on biocides and pesticides. Without regular review periods, the momentum for the 
innovation of safer alternatives will be lost. A substitution plan should be part of every 
authorisation.

Muudatusettepanek 33
Artikli 57 lõige 7

Loas täpsustatakse:

a) isik(ud), kellele luba antakse;
b) aine(te) määratlus;

Loas täpsustatakse:

a) isik(ud), kellele luba antakse;
b) aine(te) määratlus;
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c) kasutus(ed), mille jaoks luba antakse; c) kasutus(ed), mille jaoks luba antakse;

ca) periood, mille jaoks luba antakse;
d) mis tahes tingimused, mille alusel luba 
antakse;

d) mis tahes tingimused, mille alusel luba 
antakse;

e) mis tahes läbivaatamisperiood; e) läbivaatamisperiood;
f) mis tahes järelevalvekord. f) mis tahes järelevalvekord;

g) asendusplaan.

Justification

All authorisations should be time-limited, because periodic review will allow (and encourage) 
adaptation to technical progress (e.g. consideration of new information on hazards, exposure, 
socio-economic benefits and availability of alternatives). Without regular review periods, the 
momentum for the innovation of safer alternatives will be lost. A substitution plan should be 
part of every authorisation.

Muudatusettepanek 34
Artikli 58 lõige 1

Artikli 57 lõike 3 kohaselt väljastatud 
lubasid, mille suhtes kehtib tähtaeg, 
peetakse kehtivaks seni, kuni Euroopa 
Komisjon teeb otsuse uue taotluse esitamise 
kohta, tingimusel, et loa omanik esitab uue 
taotluse vähemalt 18 kuu jooksul enne 
tähtaja möödumist. Taotleja võib kehtiva loa 
esmase taotluse kõikide osade uuesti 
esitamise asemel esitada üksnes kehtiva loa 
numbri teise, kolmanda ja neljanda lõigu 
kohaselt. Kui tal ei ole võimalik tõendada, 
et oht on piisavalt kontrollitud, esitab ta 
esmases taotluses sisalduva 
sotsiaalmajandusliku analüüsi, alternatiivide 
analüüsi ning asendusplaani ajakohastatud 
versiooni. 

Lubasid peetakse kehtivaks seni, kuni 
Euroopa Komisjon teeb otsuse uue 
taotluse esitamise kohta, tingimusel, et 
loa omanik esitab uue taotluse vähemalt 
18 kuu jooksul enne tähtaja möödumist. 
Taotleja võib kehtiva loa esmase taotluse 
kõikide osade uuesti esitamise asemel 
esitada üksnes kehtiva loa numbri teise, 
kolmanda ja neljanda lõigu kohaselt. Ta 
esitab esmases taotluses sisalduva 
sotsiaalmajandusliku analüüsi, 
alternatiivide analüüsi ja asendusplaani 
ajakohastatud versiooni.

Kui ta saab nüüd tõendada, et oht on 
piisavalt kontrollitud, esitab ta kemikaali 
ohutusaruande ajakohastatud versiooni.
Kui esmase taotluse mis tahes muud osad 
on muutunud, esitab ta ka selle (nende) 
osa(de) ajakohastused.

Kui esmase taotluse mis tahes muud osad 
on muutunud, esitab ta ka selle (nende) 
osa(de) ajakohastused.

Justification

To achieve consistency with the objective to make the authorisations time-limited and to 
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implement the substitution principle.

Muudatusettepanek 35
Artikli 59 lõige 4

4. Loataotlus sisaldab järgmist teavet: 4. Loataotlus sisaldab järgmist teavet:

a) aine(te) määratlus, nagu on osutatud IV 
lisa punktis 2;

a) aine(te) määratlus, nagu on osutatud IV 
lisa punktis 2;

b) taotlust esitava(te) isiku(te) nimi (nimed) 
ja kontaktandmed;

b) taotlust esitava(te) isiku(te) nimi (nimed) 
ja kontaktandmed;

c) loataotlus, milles täpsustatakse, millis(t)e 
kasutamis(t)e puhul luba taotletakse ja mis 
hõlmab ainete kasutamist valmististes ja/või 
aine lisamist toodetesse, kui see on 
asjakohane;

c) loataotlus, milles täpsustatakse, millis(t)e 
kasutamis(t)e puhul luba taotletakse ja mis 
hõlmab ainete kasutamist valmististes ja/või 
aine lisamist toodetesse, kui see on 
asjakohane;

d) kemikaali ohutusaruanne, kui seda ei ole 
esitatud registreerimistaotluse osana I lisa 
kohaselt, mis hõlmab aine(te) XIII lisas 
nimetatud omadustest tulenevaid ohtusid 
inimeste tervisele ja/või keskkonnale.

d) kemikaali ohutusaruanne, kui seda ei ole 
esitatud registreerimistaotluse osana I lisa 
kohaselt, mis hõlmab aine(te) XIII lisas 
nimetatud omadustest tulenevaid ohtusid 
inimeste tervisele ja/või keskkonnale, aga ka 
riskijuhtimismeetmeid;

da) sotsiaalmajanduslik analüüs, mis on 
läbi viidud XV lisa kohaselt;
db) alternatiivide analüüs, milles 
käsitletakse ohtusid ning asendamise 
tehnilist ja majanduslikku teostatavust koos 
asendusplaaniga, sh teadus- ja 
arendustegevuse ning taotleja kavandatud 
meetmete ajakavaga

Justification

To achieve consistency with the objective to make the authorisations subject to a socio-
economic analysis and the availability of alternatives. A substitution plan should be part of 
every authorisation. An application for authorisation should explicitly include the risk 
management measures.

Muudatusettepanek 36
Artikli 59 lõige 5

Taotlus võib sisaldada:
a) sotsiaalmajanduslikku analüüsi, mis on 

Kustutatud
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läbi viidud XV lisa kohaselt;
b) alternatiivide analüüsi, milles 
käsitletakse ohtusid ning asendamise 
tehnilist ja majanduslikku teostatavust koos 
asendusplaaniga, sh teadus- ja 
arendustegevuse ning taotleja kavandatud 
meetmete ajakavaga.

Justification

Linked to the amendment to Article 59(4) which makes these provisions compulsory.

Muudatusettepanek 37
Artikli 59 lõige 6

Loataotlus ei sisalda järgmist teavet:
a) ohtusid inimeste tervisele ja keskkonnale 
aine heitmetest, mis on pärit käitisest, 
millele on antud luba direktiivi 96/61/EÜ 
kohaselt;
b) ohtusid veekeskkonnale ja veekeskkonna 
kaudu punktreostusallikast pärit aine 
heitmetest, mida reguleerib artikli 11 lõike 
3 ning direktiivi 2000/60/EÜ artikli 16 
alusel vastu võetud õigusaktides nimetatud 
eelneva reguleerimise nõue;
c) neid ohtusid inimeste tervisele, mis 
tulenevad aine kasutamisest 
meditsiiniseadmes, mida reguleeritakse 
direktiiviga 90/385/EMÜ, 93/42/EMÜ või 
98/79/EÜ.

Kustutatud

Justification

It is important to consider a wide range of uses of the chemicals concerned, in particular 
covering those pieces of legislation that do not examine the environmental impacts of 
substances, but also covering other possible sources of release and exposure. Regulation by 
emission limit values is not a suitable means for dealing with chemicals of very high concern 
and cannot ensure a high degree of protection for human health and the environment, 
particularly PBT and vPvB substances. It is important that authorisation applications do 
consider the risks in full to human health and the environment, even where emission limits 
existMuudatusettepanek 38

Artikkel 62

Loa omanike kohustus Luba vajavate ainete kasutamisest 
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teavitamise nõue
Loa omanikud lisavad loanumbri 
märgistusele enne, kui nad viivad aine 
lubatud kasutuseks turule.

Loa omanikud lisavad loanumbri 
märgistusele enne, kui nad viivad aine 
lubatud kasutuseks turule.

Kõik ained, mille kasutuse kohta on 
väljastatud luba, ning kõik valmistised ja 
kaubad, mis sisaldavad ainet, mille 
kasutuse kohta neis valmististes ja 
toodetes on väljastatud luba, 
märgistatakse. Märgistusel on 
a) aine nimetus, 
b) aine klassifikatsioon ja vastav sümbol 
ning direktiivis 67/548/EMÜ sätestatud 
ohumärk,
c) fakt, et aine vajab luba,
d) vastav erikasutus, mille jaoks ainele on 
antud luba. 

Justification

The proposed obligations of holders of authorisations are not sufficient to raise the necessary 
awareness. It is essential that the many users of chemicals in the manufacturing and the 
supply chain, the general public and the waste management sector is able to obtain 
information on the use of chemicals of very high concern that are subject to authorisation.

Muudatusettepanek 39
Artikli 65 punkt 1

Kui esineb vastuvõetamatu oht inimeste 
tervisele või keskkonnale või kui see tekib 
ainete tootmisel, kasutamisel või 
turuleviimisel ning sellega tuleb tegeleda 
ühenduse tasemel, siis muudetakse XVI lisa 
vastavalt artikli 130 lõikes 3 toodud korras, 
võttes vastu uued piirangud või muutes XVI 
lisas toodud piiranguid, mis on seatud aine 
enda, valmististe või toodete tootmisele, 
kasutamisele või turuleviimisele, vastavalt 
artiklitele 66–70.

Kui esineb vastuvõetamatu oht inimeste, sh 
ohualdistele elanikkonnagruppide tervisele 
või keskkonnale või kui see tekib ainete 
tootmisel, kasutamisel või turule viimisel 
ning sellega tuleb tegeleda ühenduse 
tasemel, siis muudetakse XVI lisa vastavalt 
artikli 130 lõikes 3 toodud korras, võttes 
vastu uued piirangud või muutes XVI lisas 
toodud piiranguid, mis on seatud aine enda, 
valmististe või toodete tootmisele, 
kasutamisele või turuleviimisele, vastavalt 
artiklitele 66–70.

Justification

The adoption of restrictions under REACH should explicitly include consideration of the risk 
to vulnerable populations.
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Muudatusettepanek 40
Artikli 72 lõike 1 punkt c

c) riskianalüüsi komitee, mis vastutab 
agentuuri arvamuse koostamise eest 
loataotluste, piirangute kehtestamise 
ettepanekute ja muude küsimuste kohta, mis 
tekivad käesoleva määruse rakendamisel 
seoses ohtudega inimeste tervisele ja 
keskkonnale;

c) riski- ja alternatiivide analüüsi komitee, 
mis vastutab agentuuri arvamuse koostamise 
eest loataotluste ning piirangute 
kehtestamise, alternatiivide kättesaadavuse 
hindamise ja muude küsimuste ettepanekute 
kohta, mis tekivad käesoleva määruse 
rakendamisel seoses ohtudega inimeste 
tervisele ja keskkonnale;

Justification

Horizontal amendment - if the name and scope of the committee is changed, this needs to be 
changed throughout the whole text. This amendment reinforces the intention that decision-
making under the authorisation provisions shall always take into account the availability of 
safer alternatives.

Muudatusettepanek 41
Artikli 73 lõike 2 punkt d

d) kõikide registreeritud aineid käsitleva 
teabega andmebaasi(de), liigitus- ja 
märgistusnimistute ning ühtlustatud liigitus-
ja märgistusloendite loomine ja haldamine; 
andmebaasi(de)s sisalduva artikli 116 lõike 
1 kohaselt määratletud mittesalajase teabe 
Internetis kättesaadavaks tegemine ning 
andmebaasides sisalduva muu mittesalajase
teabe kättesaadavaks tegemine taotluse 
korral;

d) kõikide registreeritud aineid käsitleva 
teabega andmebaasi(de), liigitus- ja 
märgistusnimistute ning ühtlustatud liigitus-
ja märgistusloendite loomine ja haldamine; 
andmebaasi(de)s sisalduva artikli 116 lõike 
1 kohaselt määratletud mittesalajase teabe 
Internetis kättesaadavaks tegemine 15 
tööpäeva jooksul ning andmebaasides 
sisalduva muu mittesalajase teabe 
kättesaadavaks tegemine taotluse korral 
kooskõlas artikli 115 lõikega 2;

Justification

A time line for entry of (public) information into the database(s) is necessary to ensure 
clarity. It should be set at 15 working days in line with the standard response time under 
Regulation 1049/2001. A clear reference should be made for the procedure for requests to 
information on non-confidential information that is not listed in Article 116(1) and not rules 
confidential via Article 116(2).

Muudatusettepanek 42
Artikli 73 lõike 2 punkt e

e) teabe selle kohta, millised ained on 
hindamisel ja milliseid on agentuuris 
hinnatud teabe saamisele järgneva 90 päeva 

e) teabe selle kohta, millised ained on 
hindamisel ja milliseid on agentuuris 
hinnatud teabe saamisele järgneva 15
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jooksul, avalikult kättesaadavaks tegemine 
artikli 116 lõike 1 kohaselt;

tööpäeva jooksul, avalikult kättesaadavaks 
tegemine artikli 116 lõike 1 kohaselt;

Justification

Article 73(2)(e) establishes the Agency’s duty to make publicly available information on 
evaluation of substances within 90 days. This is not in accord with the benchmark set in the 
Aarhus Convention and Regulation 1049/2001 for responding to requests. If one asked the 
Agency for a document then they would normally have to respond within 15 working days 
under Regulation 1049/2001.

Muudatusettepanek 43
Artikli 115 lõige 1

Mittesalajase teabe osas, mida on esitatud 
käesoleva määruse kohaselt, antakse 
juurdepääs agentuuri valduses olevatele 
dokumentidele Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1049/2001 
kohaselt. Agentuur teeb sellise teabe 
taotluse korral kättesaadavaks artikli 73 
lõike 2 punkti d kohaselt.

Artiklis 116 loetlemata teabe osas, mida on 
esitatud käesoleva määruse kohaselt, antakse 
juurdepääs agentuuri valduses olevatele 
dokumentidele Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1049/2001 
kohaselt. Agentuur teeb sellise teabe 
taotluse korral Internetis kättesaadavaks 
artikli 73 lõike 2 punkti d kohaselt.

Justification

It needs to be clarified that Article 115 is only relevant for the "grey zone" information, the 
information which is not specifically listed in Article 116 (always non-confidential or always 
confidential). Once access is granted, this should be made publicly available in the same way 
as information that is always non-confidential.

Muudatusettepanek 44
Artikli 115 lõige 2

Kui agentuurile esitatakse taotlus 
juurdepääsuks dokumentidele vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 1049/2001, peab 
agentuur määruse (EÜ) nr 1049/2001 
artikli 4 lõikes 4 sätestatud kolmanda 
osapoolega nõu teise ja kolmanda lõigu 
kohaselt.

Kui agentuurile esitatakse vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 1049/2001 taotlus 
juurdepääsuks artiklis 116 loetlemata 
teabele, mille kohta kolmas osapool on 
palunud salastamist, peab agentuur 
määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 4 lõikes 
4 sätestatud kolmanda osapoolega nõu 
teise ja kolmanda lõigu kohaselt.

Agentuur teavitab nimetatud taotlusest 
registreerijat, potentsiaalset registreerijat, 
tarneahela järgmise etapi kasutajat, 
taotlejat või muud asjaomast osapoolt. 
Asjaomane osapool võib 30 päeva jooksul 
esitada deklaratsiooni, milles 

Agentuur teavitab nimetatud taotlusest 
registreerijat ja kas potentsiaalset 
registreerijat, tarneahela järgmise etapi 
kasutajat, taotlejat või muud asjaomast 
osapoolt. 
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määratletakse taotlusega hõlmatud teave, 
mida ta peab tundlikuks äriteabeks ja 
mille avalikustamine võib teda äriliselt 
kahjustada ning mida ta seetõttu soovib 
hoida salajasena kõikide isikute eest, v.a 
pädevad asutused, agentuur ja Euroopa 
Komisjon. Ta esitab iga juhtumi puhul 
põhjenduse.
Sellist deklaratsiooni käsitleb agentuur, 
kes otsustab põhjenduse alusel, kas 
rahuldada nimetatud deklaratsioon enne 
otsuse tegemist, kas rahuldada 
juurdepääsutaotlus dokumentidele või 
mitte. Agentuur teavitab asjaomast 
osapoolt, kes võib artiklite 87, 88 ja 89 
kohaselt esitada apellatsiooninõukogule 
apellatsiooni agentuuri mis tahes 
deklaratsiooni tagasilükkamise otsuse 
suhtes 15 päeva jooksul alates nimetatud 
otsuse tegemisest. Sellisel apellatsioonil on 
otsuse täitmist peatav toime. 
Apellatsiooninõukogu teeb otsuse 
apellatsiooni osas 30 päeva jooksul.

15 tööpäeva jooksul pärast avalduse 
registreerimist teavitab agentuur nii 
taotlejat kui ka registreerijat, 
potentsiaalset registreerijat, tarneahela 
järgmise etapi kasutajat või muud 
asjaomast osapoolt, kes kõik võivad 
vastavalt artiklitele 87, 88 ja 89 mis tahes 
otsuse 15 päeva jooksul pärast selle 
langetamist edasi kaevata 
apellatsiooninõukogule. Sellisel 
apellatsioonil on otsuse täitmist peatav 
toime. Apellatsiooninõukogu teeb otsuse 
apellatsiooni osas 30 päeva jooksul.

Justification

The timeline for the initial decision should be compliant with the Aarhus Convention and 
Regulation 1049/2001 requiring information to be released within one month. It also permits 
all parties to appeal all parties to appeal a decision, including those denied information.

The terms “commercially sensitive” and “which might harm him commercially” of the text 
are not recognised by the Aarhus Convention. The mere possibility of harm is insufficient to 
trigger the exception set out in Article 4(4)(d) of the Convention.

The Agency should not only take account of the justification of the registrant, but also of the 
views of other parties.

Muudatusettepanek 45
Artikli 115 lõige 3

Mittesalajase teabe osas, mida on esitatud 
käesoleva määruse kohaselt, antakse 
juurdepääs liikmesriikide pädevate asutuste 
valduses olevatele dokumentidele Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/4/EÜ 
kohaselt. Liikmesriigid tagavad süsteemi, 
mille alusel saab iga osapool täitmist 

Artiklis 116 loetlemata teabe osas, mida on 
esitatud käesoleva määruse kohaselt, antakse 
juurdepääs liikmesriikide pädevate asutuste 
valduses olevatele dokumentidele Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/4/EÜ 
kohaselt. Liikmesriigid tagavad süsteemi, 
mille alusel saab iga osapool täitmist 



PA\562492ET.doc 27/30 PE 357.536v01-00
Freelance-tõlge

ET

peatades edasi kaevata kõik dokumentidele 
juurdepääsu kohta langetatud otsused.

peatades edasi kaevata kõik dokumentidele 
juurdepääsu kohta langetatud otsused. Otsus 
apellatsiooni kohta tehakse 30 päeva 
jooksul.

Justification

It needs to be clarified that Article 115 is only relevant for the "grey zone" information, the 
information which is not specifically listed in Article 116 (always non-confidential or always 
confidential). There needs to be a time limit for the decisions on appeals.

Muudatusettepanek 46
Artikli 116 pealkiri

Salastatus Läbipaistvus ja salastatus

Justification

The title should reflect the content of the article in a balanced way.

Muudatusettepanek 47
Artikli 116 lõige 1

Järgmist teavet ei loeta salastatuks:

(a) aine kaubanduslik(ud) nimetus(ed);
(b) nimetus IUPACi ohtlike ainete nimistus 
direktiivi 67/548/EMÜ mõistes;
(c) kui on, siis Euroopa kaubanduslike 
keemiliste ainete loetelus (EINECS) toodud 
nimetus;

(d) andmed aine füüsiliste ja keemiliste 
omaduste, reageerimise ja keskkonnas 
säilimise kohta;
(e) kõikide toksikoloogiliste ja 
ökotoksikoloogiliste uuringute tulemused;
(f) vastavalt I lisale ennustatav mittetoimiv 
sisaldus või kindlaks määratud mittetoimiv 
tase;

(g) aine puhtusaste ja teadaolevalt ohtlike 
lisandite nimetused, kui see on 
klassifitseerimiseks ja märgistamiseks 
vajalik;

h) IV lisa 4 punktiga kooskõlas edastatud 
ohutu kasutamise juhised;

Järgmist teavet ei loeta salastatuks:

(a) aine kaubanduslik(ud) nimetus(ed);
(b) nimetus IUPACi ohtlike ainete nimistus 
direktiivi 67/548/EMÜ mõistes;
(c) kui on, siis Euroopa kaubanduslike 
keemiliste ainete loetelus (EINECS) toodud 
nimetus;

(d) andmed aine füüsiliste ja keemiliste 
omaduste, reageerimise ja keskkonnas 
säilimise kohta;
(e) kõikide toksikoloogiliste ja 
ökotoksikoloogiliste uuringute tulemused;
(f) vastavalt I lisale ennustatav mittetoimiv 
sisaldus või kindlaks määratud mittetoimiv 
tase;

(g) aine puhtusaste ja teadaolevalt ohtlike 
lisandite nimetused, kui see on 
klassifitseerimiseks ja märgistamiseks 
vajalik;
h) IV lisa 4 punktiga kooskõlas edastatud 
ohutu kasutamise juhised;
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i) ohutuskaardil sisalduv teave, v.a asutuse 
nimi või kui teavet peetakse salastatuks 
vastavalt lõikele 2;

i) ohutuskaardil sisalduv teave, v.a siis, kui 
teavet peetakse salastatuks vastavalt lõikele 
2

j) vastavalt VII või VIII lisale nõutavad 
analüütilised meetodid, mis võimaldavad 
tuvastada keskkonda pääsenud ohtlikku ainet 
ning inimeste otsest kokkupuudet sellega;
k) fakt, et teostatud on katsed selgroogsetel.

j) vastavalt VII või VIII lisale nõutavad 
analüütilised meetodid, mis võimaldavad 
tuvastada keskkonda pääsenud ohtlikku ainet 
ning inimeste otsest kokkupuudet sellega;
k) fakt, et teostatud on katsed selgroogsetel.

ka) registreerija nimi;
kb) aine keemiline struktuur / keemilised 
struktuurid;
kc) aine tonnaaþ; 
kd) aine kogumaht ELi turul vastavalt 
mahuklassidele;
kd) kasutuskategooriad;
ke) valmististe koostisosade loetelu;
kf) kemikaaliohutuse aruanne.

Justification

The list of information that is never confidential is too limited. There is no reason to keep 
names of registrants, information about tonnage or use categories confidential. This 
information is relevant for the protection of the environment, and should be disclosed in line 
with the Aarhus Convention. The name of the registrant is necessary to remove any barriers 
to data-sharing and enforcement, and to enable the public to see who is responsible for 
producing or importing a particular chemical. It would seem contrary to the notion of a 
transparent, robust and non-corrupt system to withhold the name of a registrant.

Muudatusettepanek 48
Artikli 116 lõike 2 punkt a

a) valmistise täielik koostis; a) valmistise täielik kvantitatiivne koostis;

Justification

Public information about the full composition of preparations is already status quo for 
cosmetics and for detergents. The confidentiality should therefore be limited to quantitative 
information.

Muudatusettepanek 49
I lisa punkti 0.5 lõige 4

Kui tootja või importija jõuab 1–4 etapi 
tulemusel järeldusele, et aine või valmistis 

Kui tootja või importija jõuab 1–4 etapi 
tulemusel järeldusele, et aine või valmistis 
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vastab direktiivi 67/548/EMÜ või 
1999/45/EÜ alusel ohtlikuks 
klassifitseerimise kriteeriumidele või seda 
peetakse polübutüleentereftalaadiks (PBT) 
või väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate 
omadustega aineks, siis peab 
kemikaaliohutuse hindamine arvestama 
järgmisi etappe:

vastab direktiivi 67/548/EMÜ või 
1999/45/EÜ alusel ohtlikuks 
klassifitseerimise kriteeriumidele või seda 
peetakse polübutüleentereftalaadiks (PBT) 
või väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate 
omadustega aineks või kui on muid 
mõistlikke põhjusi muretsemiseks, siis peab 
kemikaaliohutuse hindamine arvestama 
järgmisi etappe:

Justification

It is not reasonable to automatically eliminate exposure assessment and risk characterisation 
for substances, which are not classified as dangerous or which are not PBT/vPvB. For 
example exposure to high volume substances that are used locally in larger quantities may 
lead to effects in the local environment even though the substance does not meet the 
requirements for environmental classification.

Muudatusettepanek 50
I lisa punkt 1.4.1

1.4.1. 1–3 etapi tulemusel määratakse aine 
saadud mõjuvaba tase, milles kajastuvad 
kokkupuute viis(id), kestus ja sagedus. Kui 
kokkupuutestsenaarium seda õigustab, siis 
piisab vaid ühest saadud mittetoimivast 
tasemest. Võttes arvesse olemasolevaid 
andmeid ja kemikaaliohutuse aruande 
viiendas punktis sisalduvaid 
kokkupuutestsenaariumeid, võib osutuda 
vajalikuks määrata erinevad mõjuvabad 
tasemed iga elanikkonnagrupi (nt töötajad, 
tarbijad ja kaudselt keskkonna kaudu 
kokkupuudet omavad inimesed) ning 
võimalusel ka elanikkonna alamgruppide 
(nt lapsed, rasedad) ja erinevate 
kokkupuuteviiside kohta. Tuuakse ära 
põhjalik selgitus, mis sisaldab muuhulgas
kasutatud andmeid, kokkupuuteviisi (suu, 
nahk, sissehingamine) ning vastava ainega 
kokkupuute kestust ja sagedust. Kui 
kokkupuuteviise võib esineda enam kui üks, 
siis määratakse mõjuta tase iga 
kokkupuuteviisi kohta eraldi ja kõigi kohta 
koos. Mittetoimiva taseme 
kindlaksmääramisel võetakse muuhulgas 
arvesse järgmisi tegureid:

1.4.1. 1–3 etapi tulemusel määratakse aine 
saadud mõjuvaba tase, milles kajastuvad 
kokkupuute viis(id), kestus ja sagedus. Kui 
kokkupuutestsenaarium seda õigustab, siis 
piisab vaid ühest saadud mittetoimivast 
tasemest. Võttes arvesse olemasolevaid 
andmeid ja kemikaaliohutuse aruande 
viiendas punktis sisalduvaid 
kokkupuutestsenaariumeid, võib osutuda 
vajalikuks määrata erinevad mittetoimivad 
tasemed iga elanikkonnagrupi (nt töötajad, 
tarbijad ja kaudselt keskkonna kaudu 
kokkupuudet omavad inimesed) ning 
ohualdiste elanikkonnagruppide ja 
erinevate kokkupuuteviiside kohta. Tuuakse 
ära põhjalik selgitus, mis sisaldab 
muuhulgas kasutatud andmeid, 
kokkupuuteviisi (suu, nahk, sissehingamine) 
ning vastava ainega kokkupuute kestust ja 
sagedust. Kui kokkupuuteviise võib esineda 
enam kui üks, siis määratakse mittetoimiv 
tase iga kokkupuuteviisi kohta eraldi ja kõigi 
kohta koos. Mittetoimiva taseme 
kindlaksmääramisel võetakse muuhulgas 
arvesse järgmisi tegureid:
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i) ebamäärasus, mis tekib muuhulgas ka 
katseandmete muutuvusest ja 
liikidevahelistest ja -sisestest erinevustest;

i) ebamäärasus, mis tekib muuhulgas ka 
katseandmete muutuvusest ja 
liikidevahelistest ja -sisestest erinevustest;

ii) mõju olemus ja raskusaste; ii) mõju olemus ja raskusaste;

iii) elanikkonnagrupp, kellele see 
kvantitatiivne ja/või kvalitatiivne teave 
kehtib.

iii) elanikkonnagrupp, kellele see 
kvantitatiivne ja/või kvalitatiivne teave 
kehtib.

iv) eriti tundlikud ohualdiste 
elanikkonnagruppide liikmed;
v) viited ebareeglipärasele mõjule, eriti 
siis, kui mõjuviis ei ole teada või on selle 
kirjeldus ebapiisav; 
vi) võimalik kokkupuude teiste 
kemikaalidega;

Justification

The European Parliament considered that ´protecting the health of children against 
environment-related diseases is an essential investment with a view to ensuring adequate 
human and economic development´ (Paulsen Report on European Environment and Health 
Strategy) and asked for specific restrictions on chemicals for high-risk sections of the 
population (Ries report on European Environment and Health Action Plan) . REACH should 
always consider vulnerable populations.


