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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

Ettepanek Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse vastuvõtmiseks, mis käsitleb 
kemikaalide registreerimist, hindamist, kasutusse lubamist ja piiramist (REACH), 
millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 
1999/45/EÜ ja määrust (EÜ) nr …/… {püsivate orgaaniliste saasteainete kohta}
(KOM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2003)0644)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95 vastavalt millele 
Euroopa Komisjon parlamendile ettepaneku esitas (C5-0530/2003);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ja 
eelarvekomisjoni, majandus- ja rahanduskomisjoni, õigusasjade komisjoni ja siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning tööhõive-
ja sotsiaalkomisjoni arvamusi (A5-0000/2005);

1. kiidab Euroopa Komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub Euroopa Komisjonil asi uuesti parlamenti saata, kui ta kavatseb ettepanekut oluliselt 
muuta või seda teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada parlamendi seisukoht nõukogule ja Euroopa 
Komisjonile.

Euroopa Komisjoni ettepanek Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 3 a (uus)

3 a) Vastavalt 4. septembril 2002. aastal 
Johannesburgis toimunud säästva arengu 
tippkohtumisel vastuvõetud tegevuskavale 
peab 2020. aastaks kemikaale tootma ja 
kasutama viisil, mis ei kahjusta inimeste 
tervist ja keskkonda.

  
1 ELTs seni avaldamata.
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Justification

It should be pointed out that the objective of eventually producing and using only chemicals 
which are not harmful to human health and the environment is a commitment to be honoured 
not just by the European Union but by the world as a whole.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 7

7) Käesoleva määrusega loodava uue 
süsteemi oluliseks eesmärgiks on 
soodustada ohtlike ainete asendamist
vähemohtlike ainete või tehnoloogiatega, 
kui leidub sobivaid alternatiive. Käesolev 
määrus ei mõjuta töötajate kaitset 
käsitlevate direktiivide kohaldamist, eriti 
nõukogu 28. juuni 1990. aasta direktiivi 
90/394/EMÜ töötajate kaitsmise kohta tööl 
kantserogeenidega kokkupuutest tulenevate 
ohtude eest (kuues üksikdirektiiv direktiivi 
89/391/EMÜ artikli 16 lõikes 1 
määratletud tähenduses), mille alusel 
nõutakse töötajatelt ohtlike ainete 
kõrvaldamist, kui see on tehniliselt 
võimalik, või ohtlike ainete asendamist 
vähemohtlike ainetega.

7) Käesoleva määrusega loodava uue 
süsteemi oluliseks eesmärgiks on tagada, 
et ohtlikud ained asendatakse
vähemohtlike ainete või tehnoloogiatega, 
kui leidub sobivaid alternatiive. Käesolev 
määrus ei mõjuta töötajate kaitset 
käsitlevate direktiivide kohaldamist, eriti 
nõukogu 28. juuni 1990. aasta direktiivi 
90/394/EMÜ töötajate kaitsmise kohta tööl 
kantserogeenidega kokkupuutest tulenevate 
ohtude eest (kuues üksikdirektiiv direktiivi 
89/391/EMÜ artikli 16 lõikes 1 
määratletud tähenduses), mille alusel 
nõutakse töötajatelt ohtlike ainete 
kõrvaldamist, kui see on tehniliselt 
võimalik, või ohtlike ainete asendamist 
vähemohtlike ainetega. Seoses sellega on 
liikmesriikidel õigus kehtestada 
kõrgemaid turvastandardeid siseriiklikul 
tasandil, kui nad peavad neid vajalikuks.

Justification

The main objective is to replace dangerous substances with other, less dangerous, ones.

This is an important consequence of Article 137 EC (the legal base for legislation on the 
protection of workers).

Muudatusettepanek nr 3
Põhjendus 8 a (uus)

8 a) Puhasaine, valmistise või toote 
koostisosade tootjad, importijad ja 
tarneahela järgmise etapi kasutajad 
peavad tootma, importima või kasutama 
(või turustama) nimetatud toodet sellisel 
viisil, mis tagab, et eeldatavates 
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tingimustes ei tekitata kahju inimeste 
tervisele või keskkonnale. 

Justification

This amendment introduces the general principle of the duty of care. Since REACH does not 
cover all uses of chemicals, it is important from the point of view of protecting human health 
and the environment that a general duty of care be established as regards the production and 
the use of substances. Such a principle would merely codify the voluntary undertakings which 
the industry is promoting (e.g. the Responsible Care Programme).

Muudatusettepanek 4
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 kontrollitud või kui nende 
kasutamist on võimalik õigustada 
sotsiaalmajanduslike põhjendustega.

12) Lubade andmist käsitlevad sätted 
näevad ette Euroopa Komisjoni poolse 
piiratud kehtivusajaga lubade väljastamise 
väga kõrge riskiga ainete turuleviimiseks ja 
kasutamiseks, kui puuduvad sobivad 
alternatiivsed ained või tehnoloogiad, kui 
selliste ainete kasutamist on võimalik 
õigustada sotsiaalmajanduslike 
põhjendustega ja kui nende kasutamisest 
tulenevaid riske on piisavalt kontrollitud.

Justification

It is important for the principle of substitution to be linked to the granting of authorisation.

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 16

16) Kogemused on näidanud, et ei ole
asjakohane nõuda liikmesriikidelt kõikide 
keemiliste ainetega seotud ohtude 
hindamist. Nimetatud kohustus tuleks 
seetõttu panna eelkõige aineid tootvatele 
või importivatele ettevõtetele, ent üksnes 
siis, kui nad teevad seda teatud mahust 
suuremates kogustes, et võimaldada neil 
sellega seotud koormust kanda. 
Kõnealused ettevõtted peaksid rakendama 
vajalikke riskijuhtimise meetmeid vastavalt 
oma ainete ohtude hindamisele.

16) Kogemused on näidanud, et ei ole 
asjakohane nõuda liikmesriikidelt kõikide 
keemiliste ainetega seotud ohtude 
hindamist. Nimetatud kohustus tuleks 
seetõttu panna eelkõige aineid tootvatele 
või importivatele ettevõtetele, ent üksnes 
siis, kui nad teevad seda teatud mahust 
suuremates kogustes, et võimaldada neil 
sellega seotud koormust kanda. 
Kõnealused ettevõtted peaksid rakendama 
vajalikke riskijuhtimise meetmeid vastavalt 
oma ainete ohtude hindamisele. See 
hõlmab kohustust kirjeldada, 
dokumenteerida ja teatada asjakohasel, 
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läbipaistval viisil ohtudest, mis tulenevad 
kõikide ainete tootmisest, kasutamisest ja 
müügist. Tootjad ja tarneahela järgmise 
etapi kasutajad peaksid valima tootmiseks 
ja kasutamiseks aine kõige ohutumate 
kättesaadavate ainete põhjal.

Justification

This introduces the principle of the ‘duty of care’.

Muudatusettepanek 6
Põhjendus 24

24) Nõuded teabe esitamiseks ainete kohta 
tuleb muuta astmeliseks vastavalt aine 
tootmis- või impordimahule, kuna need 
näitavad ära inimese ja keskkonna 
võimaliku kokkupuute ainetega ning neid 
tuleb kirjeldada üksikasjalikult.

24) Nõuded teabe esitamiseks ainete kohta 
tuleb muuta astmeliseks vastavalt aine 
tootmis- või impordimahule, kuna need 
näitavad ära inimese ja keskkonna 
võimaliku kokkupuute ainetega ning neid 
tuleb kirjeldada üksikasjalikult. Sellise 
kriteeriumi võiks Euroopa Komisjon läbi 
vaadata ja võiks võimaluse korral 
parandada või ühendada muude 
kvalitatiivsete kriteeriumidega, nt ainele 
omase ohtlikkuse, kasutamise ja 
kokkupuute ulatus.

Justification

This allows the Commission the possibility of revising the prioritisation criteria for the 
registration of substances.

Muudatusettepanek 7
Põhjendus 34

34) Vastavalt direktiivi 86/609/EMÜ 
sätetele on asjakohane vähendada 
miinimumini katseteks kasutatavate 
selgroogsete loomade arvu; võimaluse 
korral tuleks vältida loomade kasutamist, 
kasutades alternatiivseid meetodeid, mis on 
kinnitatud Euroopa Alternatiivsete 
Katsemeetodite Kinnitamise Keskuse 
(ECVAM) või muude rahvusvaheliste 
asutuste poolt. 

34) Vastavalt direktiivi 86/609/EMÜ 
sätetele on asjakohane vähendada 
miinimumini katseteks kasutatavate 
selgroogsete loomade arvu; võimaluse 
korral tuleks vältida loomade kasutamist, 
kasutades alternatiivseid meetodeid, mis on 
kinnitatud Euroopa Alternatiivsete 
Katsemeetodite Kinnitamise Keskuse 
(ECVAM) või muude rahvusvaheliste 
asutuste poolt. Sel eesmärgil peaks olema 
kohustuslik jagada ja ühiselt esitada 



PR\557575ET.doc 9/63 PE 353.529v02-00
Freelance-tõlge

ET

selgroogsetega läbi viidud katsetest 
saadud teavet ja muud teavet, mis aitaks 
vältida katsete tegemist loomadega.

Justification

This makes it clear that all information that could be useful in avoiding experimentation on 
animals must be shared.

Muudatusettepanek 8
Põhjendus 34 a (uus)

34 a) Ressursside parem koordineerimine 
ühenduse tasandil aitab kaasa 
selgroogsete loomadega tehtavate 
katsemeetodite jaoks alternatiivsete 
meetodite väljatöötamiseks asendamatute 
teaduslikult põhjendatud teadmiste 
suurendamisele. Sel eesmärgil on oluline, 
et ühendus jätkab ja suurendab oma 
jõupingutusi ning võtab meetmed, mis on 
vajalikud teadusuuringute edendamiseks 
ja uute, muude kui loomadega 
läbiviidavate alternatiivsete meetodite 
väljatöötamiseks, eelkõige kuuenda 
teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse 
raamprogrammi raames.

Justification

This recalls the Community’s duty to promote alternative methods to that of animal 
experimentation, already introduced in Directive 2003/15/EC on cosmetics.

Muudatusettepanek 9
Põhjendus 41 a (uus)

41 a) Sobiva, ühtse, riskipõhise 
teabevahetussüsteemi väljatöötamine 
annab tarbijatele teavet ja nõuandeid, 
mida on vaja, võimaldamaks neil tulla 
toime keemilisi aineid sisaldava toote 
kasutamisest tulenevate ohtudega ohutul 
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ja tõhusal viisil. Samuti tuleks hinnata 
võimalust pakkuda lisateavet veebilehtede 
ja õppekampaaniate kaudu selleks, et 
vastata tarbijate õigusele olla teavitatud 
toodetest, mida nad kasutavad.
See parandab keemiliste ainete ja neist 

saadud toodete ohutut kasutamist ning 
suurendab tarbija usaldust keemilisi 
aineid sisaldavate toodete kasutamise 
suhtes.

Justification

The development of a communication system is essential in order to increase consumer 
confidence.

Muudatusettepanek 10
Põhjendus 49

49) Agentuuril peaksid olema ka volitused 
nõuda tootjatelt, importijatelt või 
tarneahela järgmise etapi kasutajatelt 
liikmesriigi pädevate asutuste poolt 
teostatud hindamiste alusel täiendava teabe 
esitamist ainete kohta, mis võivad 
põhjustada ohtu tervisele või keskkonnale, 
kaasa arvatud esinemise tõttu siseturul 
suurtes kogustes. Liikmesriigid peaksid 
tegema selleks plaane ja tagama ressursid 
hindamisplaanide koostamise kaudu. Kui 
isoleeritud vaheainete kohapeal kasutamise 
tõttu tekib oht, mis on võrdväärne nende 
ainete kasutamisest tuleneva ohu tasemega, 
millega kohaldatakse loanõudeid, on 
liikmesriikidel samuti õigus põhjendatult 
nõuda täiendava teabe esitamist.

49) Agentuuril peaksid olema ka volitused 
nõuda tootjatelt, importijatelt või 
tarneahela järgmise etapi kasutajatelt 
liikmesriigi pädevate asutuste poolt 
teostatud hindamiste alusel täiendava teabe 
esitamist ainete kohta, mis võivad 
põhjustada ohtu tervisele või keskkonnale, 
kaasa arvatud esinemise tõttu siseturul 
suurtes kogustes. Liikmesriigid peaksid 
tegema selleks plaane ja tagama ressursid 
hindamisplaanide koostamise kaudu, mis 
on välja töötatud (agentuuri poolt 
koostatud) prioriteetide hindamiseks ette 
nähtud ainete nimistu põhjal. Kui 
isoleeritud vaheainete kohapeal kasutamise 
tõttu tekib oht, mis on võrdväärne nende 
ainete kasutamisest tuleneva ohu tasemega, 
millega kohaldatakse loanõudeid, on 
liikmesriikidel samuti õigus põhjendatult 
nõuda täiendava teabe esitamist.

Justification

The Agency is responsible for drawing up the priority list of substances to be evaluated by the 
Member States.
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Muudatusettepanek 11
Põhjendus 50

50) Liikmesriikide asutuste vaheline
kollektiivleping nende otsuste eelnõude 
osas põhineb tõhusal süsteemil, mis austab 
subsidiaarsuse põhimõtet, säilitades samal 
ajal siseturgu. Kui üks või mitu 
liikmesriiki või agentuur ei nõustu otsuse 
eelnõuga, tuleks kohaldada 
tsentraliseeritud menetlust. Agentuur peaks 
vastu võtma otsused nende menetluste 
kohaldamise järel.

50) Agentuuri liikmesriigi komitee 
ühehäälne kokkulepe otsuse eelnõu osas 
põhineb tõhusal süsteemil, mis austab 
subsidiaarsuse põhimõtet, säilitades samal 
ajal siseturgu. Kui agentuur ei nõustu 
otsuse eelnõuga, tuleks kohaldada 
tsentraliseeritud menetlust. Agentuur peaks 
vastu võtma otsused nende menetluste 
kohaldamise järel.

Justification

Linked to the amendment to Recital 49.

Muudatusettepanek 12
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 ja keskkonnakaitse 
piisavalt kõrge taseme tagamiseks tuleks 
väga kõrge riskiteguriga omadustega aineid 
käsitleda ettevaatlikult, nõudes neid 
kasutavatelt ettevõtetelt tõendite esitamist 
lubasid väljastavale asutusele selle kohta, 
et puuduvad sobivad alternatiivsed ained 
või tehnoloogiad, et aine kasutamisest 
ühiskonnale tekkiv kasu kaalub üles selle 
kasutamisega seotud ohud ning et ohud 
on piisavalt kontrollitud. 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.

Justification

The main objective of the authorisation procedure must be that of replacing very high-risk 
substances with other, safer, ones. Only where such substitution is impossible should the 
socio-economic benefits be taken into account. ‘Adequate control’ of a substance is a 
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criterion of secondary importance to the granting of authorisation.

Muudatusettepanek 13
Põhjendus 55

55) Agentuur peaks andma nõu ainete 
prioriseerimise osas, mille suhtes 
kohaldatakse lubade taotlemist, tagamaks, 
et otsustes kajastuksid nii ühiskonna 
vajadused kui ka teaduslik teave ja 
edusammud.

55) Agentuur peaks kehtestama ainete 
prioriseerimise, mille suhtes kohaldatakse 
lubade taotlemist, tagamaks, et otsustes 
kajastuksid nii ühiskonna vajadused kui ka 
teaduslik teave ja edusammud.

Justification

The Agency is responsible for drawing up the priority list of substances to be evaluated by the 
Member States.

Muudatusettepanek 14
Põhjendus 71

71) Tõhususe huvides peaksid agentuuri 
sekretariaadi töötajad täitma tehnilis-
haldusliku ja teadusliku iseloomuga 
ülesandeid, kasutamata liikmesriikide 
teaduslikke ja tehnilisi vahendeid; 
tegevdirektor peaks tagama agentuuri 
ülesannete tõhusa täitmise sõltumatul viisil. 
Tagamaks, et agentuur täidab oma rolli, 
peaks juhatuse koosseis olema nimetatud 
nii, et oleks tagatud võimalikult suur 
pädevus ja ulatuslikud asjakohased 
ekspertteadmised kemikaaliohutuse või 
kemikaalide reguleerimise valdkonnas.

71) Tõhususe huvides peaksid agentuuri 
töötajad täitma tehnilis-haldusliku ja 
teadusliku iseloomuga ülesandeid, 
kasutamata liikmesriikide teaduslikke ja 
tehnilisi vahendeid; tegevdirektor peaks 
tagama agentuuri ülesannete tõhusa 
täitmise sõltumatul viisil. Tagamaks, et 
agentuur täidab oma rolli, peaks juhatuse 
koosseis olema nimetatud nii, et oleks 
tagatud võimalikult suur pädevus ja 
ulatuslikud asjakohased ekspertteadmised 
kemikaaliohutuse või kemikaalide 
reguleerimise valdkonnas.

Justification

Deletion of superfluous text.

Muudatusettepanek 15
Põhjendus 91 a (uus)

91 a) Euroopa Komisjon kaalub, kas on 
soovitav luua Euroopa kvaliteedimärk, 
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mis on mõeldud nende toodete 
kindlakstegemiseks ja soodustamiseks,, 
mida igal tootmisetapil on toodetud 
kooskõlas käesolevast määrusest 
tulenevate nõuetega. 

Justification

A mark to be stamped on articles would make it possible to identify and promote those 
involved in the production procedure who have complied with the requirements stemming 
from this Regulation.

Muudatusettepanek 16
Põhjendus 100

100) Uuele süsteemile ülemineku 
sujuvamaks muutmiseks on asjakohane, et 
käesoleva määruse sätted jõustuksid järk-
järgult; lisaks sellele peaks sätete 
järkjärguline jõustumine võimaldama 
kõikidel asjaomastel osapooltel, 
ametiasutustel, ettevõtetel ning 
sidusrühmadel suunata ressursid uute 
ülesannete õigeaegseks täitmiseks 
valmistumiseks.

100) Uuele süsteemile ülemineku 
sujuvamaks muutmiseks on asjakohane, et 
käesoleva määruse sätted jõustuksid järk-
järgult; lisaks sellele peaks sätete 
järkjärguline jõustumine võimaldama 
kõikidel asjaomastel osapooltel, 
ametiasutustel, ettevõtetel ning 
sidusrühmadel suunata ressursid uute 
ülesannete õigeaegseks täitmiseks 
valmistumiseks, kaasa arvatud Euroopa 
Komisjoni poolt kooskõlastatavate 
tööstuse ja teiste huvitatud osapoolte 
vaheliste vabatahtlike kokkulepete 
sõlmimise kaudu.

Justification

The conclusion of voluntary agreements is intended as a means of incorporation into this 
legislation.

Muudatusettepanek 17
Artikli 1 lõike 3 lõik 1 a (uus)

See hõlmab kohustust kirjeldada, 
dokumenteerida ja teatada asjakohasel, 
läbipaistval viisil ohtudest, mis tulenevad 
kõikide ainete tootmisest, kasutamisest ja 
müügist. Tootjad ja tarneahela järgmise 
etapi kasutajad valivad tootmiseks ja 
kasutamiseks aine kõige ohutumate 
kättesaadavate ainete põhjal.
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Justification

This introduces the principle of the ‘duty of care’.

Muudatusettepanek 18
Artikli 4 lõike 1 punkt ea (uus)

(ea) nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ1

kohaldamisalasse kuuluvate 
kosmeetikavahendite koostisainetena.
1EÜT L 262, 27.9.1976, lk 169.

Justification

Cosmetic products and their ingredients are covered by Directive 76/768/EEC. Article 4a of 
Directive 2003/15/EC1, which amends the 1976 Directive, prohibits the testing of cosmetic 
ingredients on animals after 11 March 2009 and limits the marketing of cosmetic products 
tested on animals. Since testing of cosmetic ingredients is amply covered by the specific 
directive, substances used as ingredients in cosmetic products must be exempted from the 
provisions of this regulation.

Muudatusettepanek 19
Artikkel 6 b (uus)

Artikkel 6 b
Euroopa kvaliteedimärk
… * esitab Euroopa Komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule raporti ja 
vajaduse korral seadusandliku ettepaneku 
Euroopa kvaliteedimärgi loomiseks, mis 
on mõeldud selliste toodete 
kindlakstegemiseks ja soodustamiseks, 
mida igal tootmisetapil on toodetud 
kooskõlas käesolevast määrusest 
tulenevate nõuetega.
* Kaks aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

  
1 EÜT L 66, 11.3.2003, lk 26.
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Justification

A mark to be stamped on articles would make it possible to identify and promote those 
involved in the production procedure who have complied with the requirements stemming 
from this Regulation.

Muudatusettepanek 20
Artikli 9 punkti a alapunkt v

v) IV lisa 5. punktis nimetatud aine ohutu 
kasutamise juhist;

v) IV lisa 5. punktis nimetatud aine ohutu 
kasutamise juhist, kaasa arvatud 
registreerijate soovitatud kasutuste juhist;

Justification

This ensures that producers indicate clearly to downstream users whether there are uses of 
the substances which are not advisable.

Muudatusettepanek 21
Artikli 9 lõik 1 a (uus)

Taotleja, kes registreerimiseks vajaliku 
teabe esitamisel punktide a ja b tingimuste 
kohaselt võib valida spetsiaalselt 
kavandatud dokumendid ja dokumentide 
osad, mida tuleb käsitleda salajasena. 
Taotleja esitab sellise taotluse 
põhjendused. Asutus, kes saab teabe, 
otsustab, milline teave jääb 
konfidentsiaalseks.

Justification

This reintroduces the provisions of existing legislation (Regulation 793/93/EEC and Directive 
92/32/EEC) on the requirement for industry to justify confidentiality.

Muudatusettepanek 22
Artikli 12 lõike 2 lõik 1 a (uus)

Nimetatud meetodid vaadatakse 
korrapäraselt läbi ja parandatakse, 
eesmärgiga vähendada katsete tegemist 
selgroogsete ja mitmete kõnealuste 
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loomadega.

Justification

Reviewing and updating the methods currently contained in Annex X will in itself allow the 
number of experiments on animals to be reduced; this operation should therefore be carried 
out regularly.

Muudatusettepanek 23
Artikli 13 lõiked 7 a ja 7 b (uued)

7 a. Aine või valmistise tootja või 
importija, kes tarnib sellist ainet või 
valmistist tarneahela järgmise etapi 
kasutajale, esitab tarneahela järgmise 
etapi kasutaja taotluse korral ja siis, kui 
see taotlus on põhjendatud, teabe, mis on 
vajalik aine või valmistise inimeste 
tervisele ja keskkonnale tekitatud mõjude 
hindamiseks tarneahela järgmise etapi 
kasutajate taotluses toodud toimingute ja 
kasutamise kontekstis.
7 b. Tarneahela järgmise etapi kasutaja 
esitab oma tarnija taotluse korral ja siis, 
kui see taotlus on põhjendatud, teabe, mis 
on vajalik tarnijale aine või valmistise 
inimeste tervisele või keskkonnale 
tekitatud mõjude hindamiseks tarneahela 
järgmise etapi kasutaja toimingute või 
aine või valmistise kasutamise kontekstis.

Justification

Communication between the players in the production chain must not be limited to a mere 
exchange of information intended simply to comply with the directive. Throughout the whole 
supply chain, there must be a responsibility towards a form of interaction and communication 
between suppliers and upstream and downstream users.

Muudatusettepanek 24
Artikli 19 lõike 1 kolmas lõik

Järk-järgult registrisse kantavate selliste 
ainete registreerimise korral, mis on 

Järk-järgult registrisse kantavate selliste 
ainete registreerimise korral, mis on 
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esitatud kahe kuu jooksul enne artiklis 21 
toodud vastavat tähtaega, nagu on osutatud 
artikli 18 lõikes 2, võib registreerija jätkata 
aine tootmist või importimist kolme kuu 
jooksul alates kõnealusest tähtajast või 
kuni agentuur lükkab registreerimise 
tagasi, olenevalt sellest, kumb on varasem.

esitatud kahe kuu jooksul enne artiklis 21 
toodud vastavat tähtaega, nagu on osutatud 
artikli 18 lõikes 2, võib registreerija jätkata 
aine tootmist või importimist kolme kuu 
jooksul alates kõnealusest tähtajast või 
kuni agentuur lükkab mis tahes
registreerimise tagasi, olenevalt sellest, 
kumb on varasem. 

Justification

Clarifies the wording.

Muudatusettepanek 25
Artikli 21 lõike 1 punkt a

a) vastavalt direktiivile 67/548/EMÜ 1. ja 
2. 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 1. ja 
2. kategooriasse kuuluvateks 
kantserogeenseteks, mutageenseteks või 
reproduktiivtoksilisteks aineteks liigitatud 
järk-järgult registrisse kantavad ained, mis 
teatavasti vastavad artikli 54 loa andmise 
kriteeriumidele ja mida toodetakse 
ühenduses või imporditakse ühendusse 
kogustes üks või enam tonni aastas tootja 
või importija kohta vähemalt üks kord 
pärast käesoleva määruse jõustumist;

Justification

With a view to providing adequate protection for human health and the environment, the 
registration system should from the outset include all substances which are known to meet the 
authorisation criteria, such as PBTs, vPvBs and other extremely problematic substances.

Muudatusettepanek 26
Artikli 26 lõike 2 punkt a

a) artikli 21 lõikes 1 sätestatud tähtaega 
järk-järgult registrisse kantavate ainete 
kohta, mida toodetakse või imporditakse 
aastas kogustes 1000 või enam tonni;

a) artikli 21 lõikes 1 sätestatud tähtaega 
järk-järgult registrisse kantavate ainete 
kohta, mida toodetakse või imporditakse 
aastas kogustes 1000 või enam tonni, ning 
1. ja 2. kategooriasse kuuluvate 
kantserogeensete, mutageensete või 
reproduktiivtoksiliste ainetena liigitatud 
ainete kohta vastavalt direktiivile 
67/548/EMÜ või vastavalt artikli 54 loa 
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andmise kriteeriumidele, mida toodetakse 
ühenduses või imporditakse kogustes üks 
või enam tonni aastas;

Justification

A link with Article 21 must be established as regards the deadlines for existing substances.

Muudatusettepanek 27
Artikli 26 lõike 2 lõik 1 a (uus)

Igaühel, kelle valduses on uuringud või 
teave loomadega tehtud katsete kaudu 
saadud aine kohta, tuleb esitada selline 
teave agentuurile hiljemalt 18 kuud enne 
artikli 21 lõikes 1 sätestatud tähtaega.

Justification

Bringing forward the deadline for forwarding information derived from animal 
experimentation enables duplication of such experiments to be avoided and at the same time 
reduces the burden on businesses, particularly SMEs.

Muudatusettepanek 28
Artikli 26 lõige 3 a (uus)

Tootjad või importijad edastavad 
agentuurile mis tahes nende valduses 
oleva teabe, mis on saadud selgroogsete 
loomadega tehtud katsetel, ning muu 
teabe, mis aitaks vältida loomkatsete 
tegemist ning mis on samuti seotud 
ainetega, mille tootmise või importimise 
nad on lõpetanud. Deklareerijad, kes 
kasutavad sellist teavet hiljem, jagavad 
võrdselt sellise teabe koostamise kulusid. 
Igaüks, kes omandab uuringute 
tulemused või muu teabe aine kohta, mis 
on saadud selgroogsete loomadega tehtud 
katsetest, pärast lõike 2 lõigus 1a 
nimetatud tähtaja möödumist, esitab 
sellise teabe agentuurile.

Justification

This makes it clear that all information that could be useful in avoiding animal 
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experimentation must be shared, avoiding duplication of such experiments and at the same 
time reducing the burden on businesses, particularly SMEs.

Muudatusettepanek 29
Artikli 29 lõige 1

1. Kui aine või valmistis vastab aine 
ohtlikuks liigitamise kriteeriumidele 
direktiivide 67/548/EMÜ või 1999/45/EÜ 
kohaselt, siis esitab selle aine või 
valmistise turuleviimise eest vastutav isik, 
kas tootja, importija, tarneahela järgmise 
etapi kasutaja või turustaja saajale, kes on 
aine või valmistise tarneahela järgmise 
etapi kasutaja või turustaja, vastavalt Ia 
lisale koostatud ohutuskaardi.

1. Kui aine või valmistis vastab aine 
ohtlikuks liigitamise kriteeriumidele 
direktiivide 67/548/EMÜ või 1999/45/EÜ 
kohaselt, siis esitab selle aine või 
valmistise turuleviimise eest vastutav isik, 
kas tootja, importija, tarneahela järgmise 
etapi kasutaja või turustaja saajale, kes on 
aine või valmistise tarneahela järgmise 
etapi kasutaja või turustaja, tasuta 
ohutuskaardi, mis käsitleb ainet või 
valmistist ja mis on koostatud Ia lisa 
kohaselt.

Justification

Producers, importers and downstream users must be able to choose whether or not to draw 
up their own safety data sheet for the substance or preparation concerned.

The amendment makes it clear that the safety data sheet is to be supplied free of charge to 
downstream users and distributors.

Muudatusettepanek 30
Artikli 29 lõige 3

3. Kui valmistis ei vasta ohtlikuks 
liigitamise kriteeriumidele direktiivi 
1999/45/EÜ artiklite 5, 6 ja 7 kohaselt, 
kuid selle koostisesse kuulub 
mittegaasiliste valmististe puhul 
kontsentratsiooniga vähemalt 1% massist 
ja gaasiliste valmististe puhul 
kontsentratsiooniga vähemalt 0,2% mahust 
vähemalt üks tervise- või keskkonnaohtlik 
aine või üks aine, mille suhtes on 
kehtestatud ühenduse töökeskkonna ohtlike 
ainete piirnormid, siis esitab nimetatud 
valmistise turuleviimise eest vastutav isik, 
kas tootja, importija, tarneahela järgmise 
etapi kasutaja või turustaja, tarneahela 

3. Kui valmistis ei vasta ohtlikuks 
liigitamise kriteeriumidele direktiivi 
1999/45/EÜ artiklite 5, 6 ja 7 kohaselt, 
kuid selle koostisesse kuulub 
mittegaasiliste valmististe puhul 
kontsentratsiooniga vähemalt 1% massist 
ja gaasiliste valmististe puhul 
kontsentratsiooniga vähemalt 0,2% mahust 
vähemalt üks tervise- või keskkonnaohtlik 
aine või üks aine, mille suhtes on 
kehtestatud ühenduse töökeskkonna ohtlike 
ainete piirnormid, siis esitab nimetatud 
valmistise turuleviimise eest vastutav isik, 
kas tootja, importija, tarneahela järgmise 
etapi kasutaja või turustaja, tarneahela 
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järgmise etapi kasutaja taotluse korral 
vastavalt Ia lisa punktile 4 koostatud 
ohutuskaardi.

järgmise etapi kasutaja taotluse korral 
tasuta vastavalt Ia lisa punktile 4 koostatud 
ohutuskaardi.

Justification

The amendment makes it clear that the safety data sheet is to be supplied free of charge to 
downstream users and distributors.

Muudatusettepanek 31
Artikli 29 lõike 6 lõik 2

Kui teostatakse kemikaaliohutuse hinnang, 
esitatakse asjakohased 
kokkupuutestsenaariumid ohutuskaardi 
lisana.

Kui teostatakse kemikaaliohutuse hinnang, 
esitatakse asjakohased 
kokkupuutestsenaariumid ja ohu vastav 
kirjeldus ohutuskaardi lisana.

Justification

This is a risk evaluation to be carried out by the employer in accordance with Directive 
98/24/EC, for which such information is necessary.

Muudatusettepanek 32
Artikkel 32

Tööandja võimaldab töötajatele ja nende 
esindajatele juurdepääsu artiklite 29 ja 30 
kohaselt esitatud teabele, mis käsitleb 
nende poolt kasutatavaid aineid või aineid, 
millega nad võivad kokku puutuda töö 
käigus.

Tööandja või tootja võimaldab töötajatele, 
nende esindajatele ja tarbijatele
juurdepääsu artiklite 29 ja 30 kohaselt 
esitatud teabele, mis käsitleb nende poolt 
kasutatavaid aineid või aineid, millega nad 
võivad kokku puutuda töö käigus. 

Justification

Consumer-protection organisations also have a right of access to information.

Muudatusettepanek 33
Artikli 39 lõige 1 a (uus)

1 a. Huvitatud osapooltele on märkuste 
tegemiseks 90 päeva jooksul avatud kõik 
katsetamisettepanekud, mis hõlmavad 
katsete tegemist selgroogsete loomadega. 
Registreerija või tarneahela järgmise 
etapi kasutaja võtavad arvesse kõik 
saadud märkused. Kui registreerija või 
tarneahela järgmise etapi kasutaja 
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kavatseb siiski kavandatava eksperimendi 
läbi viia, teavitab ta agentuuri selle 
põhjustest.

Justification

If the necessary information is already available elsewhere, this avoids duplication of 
experiments on animals.

Muudatusettepanek 34
Artikli 40 lõige 3 a (uus)

3 a. Selle tagamiseks, et registreerimiseks 
esitatud toimikud oleksid koostatud 
vastavalt käesolevale määrusele, 
kuuluvad hindamisele mitte vähem kui 
5% toimikutest. Agentuur valib välja 
nimetatud toimikud ja jagab need võrdselt 
liikmesriikide pädevate asutuste vahel, kes 
kontrollivad vastavust lõikele 1. Selliste 
kohapeal tehtud kontrollide (või muude 
toimikute hindamiste) tulemustest teavitab 
agentuur vähemalt kord aastas, 
eesmärgiga parandada tulevaste 
registreerimistoimikute kvaliteeti.

Justification

Introduces spot checks on dossiers in order to maximise the quality of the dossiers 
accompanying registration applications.

Muudatus 35
Artikkel 43 a

Aine hindamise kriteeriumid Hindamiskriteeriumid ja hinnatavate 
prioriteetsete ainete nimistu

Ühtlustatud lähenemise esitamiseks töötab 
agentuur välja kriteeriumid ainete 
prioriseerimiseks, pidades silmas edasist
hindamist. Prioriseerimine toimub 
riskipõhise lähenemise kaudu. 
Hindamiskriteeriumides võetakse arvesse 
ohuandmeid, kokkupuuteandmeid ja 
tonnaaþi. Agentuur võtab vastu otsuse 
ainete prioriseerimise kriteeriumide kohta 
edasise hindamise jaoks. Liikmesriigid 
kasutavad neid kriteeriume oma 

1. Ühtlustatud lähenemise esitamiseks 
töötab agentuur välja kriteeriumid ainete 
prioriseerimiseks, pidades silmas edasist 
hindamist. Prioriseerimine toimub 
riskipõhise lähenemise kaudu. 
Hindamiskriteeriumides võetakse arvesse 
ohuandmeid, kokkupuuteandmeid ja 
tonnaaþi. Agentuur võtab vastu otsuse 
ainete prioriseerimise kriteeriumide kohta 
edasise hindamise jaoks.
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hindamisplaanide ettevalmistamiseks.

Justification

In order to simplify the procedure and to prevent disparities from arising amongst the 
Member States owing to the use of a decentralised procedure, it is proposed that the Agency 
be given the task of compiling the list of priority substances for evaluation and that the 
Agency be given a greater role in the decision-making procedure relating to substance 
evaluation.

Muudatusettepanek 36
Artikli 43a lõige 1 a (uus)

1 a. Agentuur kasutab selliseid 
kriteeriume hinnatavate prioriteetsete 
ainete nimistu koostamiseks. Agentuur 
võtab nimetatud nimistu vastu 
liikmesriikide komitee koostatud 
arvamuse põhjal. Aineid lisatakse 
nimistusse, kui on alust (kas ühe artiklis 
38 nimetatud pädeva asutuse poolt 
teostatud toimiku hindamise põhjal või 
muu asjakohase allika põhjal, kaasa 
arvatud registreerimistoimikutes sisalduv 
teave) kahtlustada, et kõnealune aine 
kujutab ohtu tervisele või keskkonnale, 
eriti järgmistel põhjustel:
a) aine struktuuriline sarnasus 
teadaolevate asjaomaste ainete või 
püsivate või bioakumuleerumisvõimeliste 
ainetega, oletades, et ainel või ühel või 
enamal selle transformatsioonisaadusel 
on riskiteguriga omadused või on see aine 
või selle saadus püsiv ja 
bioakumuleerumisvõimeline;
b) mitme registreerija poolt esitatud 
registreerimistaotluste kohane 
koondtonnaaþ.

Justification

Linked to amendment to Article 43a.

Muudatusettepanek 37
Artikli 43a lõige 1 b (uus)
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1 b. Agentuur avaldab hinnatavate 
prioriteetsete ainete nimistu oma 
veebilehel.

Justification

Gives greater transparency.

Muudatusettepanek 38
Artikli 43b lõige 1

1. Liikmesriik lisab aine hindamisplaani, 
eesmärgiga saada pädevaks asutuseks 
artiklite 44, 45 ja 46 kohaldamise 
eesmärgil, kui sellel liikmesriigil on, kas 
artiklis 38 nimetatud pädeva asutuse poolt 
teostatud toimingu hindamise tulemusena 
või mõnest muust asjakohasest allikast 
saadud teabele tuginedes, kaasa arvatud 
registreerimistoimiku(te)s sisalduv teave, 
alust kahtlustada, et aine ohustab tervist 
või keskkonda, eriti järgmisel põhjusel:

1. Liikmesriigid koostavad oma 
hindamisplaanid. Liikmesriik lisab artikli 
43a lõikes 1a nimetatud nimistust pärit
aine oma hindamisplaani, eesmärgiga 
saada pädevaks asutuseks artiklite 45 ja 46 
kohaldamise eesmärgil.

a) aine struktuuriline sarnasus 
teadaolevate asjaomaste ainete või 
püsivate või bioakumuleerumisvõimeliste 
ainetega, oletades, et ainel või ühel või 
enamal selle transformatsioonisaadusel 
on riskiteguriga omadused või on see aine 
või selle saadus püsiv ja 
bioakumuleerumisvõimeline;
b) mitme registreerija poolt esitatud 
registreerimistaotluste kohane 
koondtonnaaþ.

Justification

Linked to Amendment to Article 43a.

Muudatusettepanek 39
Artikli 43b lõige 2

2. Lõikes 1 nimetatud hindamisplaan 
hõlmab kolme aasta pikkust perioodi, seda 
ajakohastatakse igal aastal ning selles 
täpsustatakse aineid, mida liikmesriik 

2. Lõikes 1 nimetatud hindamisplaan 
hõlmab kolme aasta pikkust perioodi, seda 
ajakohastatakse igal aastal ja selles 
täpsustatakse aineid, mida liikmesriik 



PE 353.529v02-00 24/64 PR\557575ET.doc
Freelance-tõlge

ET

kavatseb hinnata igal aastal. Liikmesriik 
esitab hindamisplaani agentuurile ja 
teistele liikmesriikidele iga aasta 28. 
veebruariks. Agentuur võib teha märkusi ja 
liikmesriigid võivad saata oma märkused 
agentuurile või väljendada oma huvi aine 
hindamise vastu iga aasta 31. märtsiks.

kavatseb hinnata igal aastal. Liikmesriik 
esitab hindamisplaani agentuurile iga aasta 
28. veebruariks. Agentuur avaldab 
hindamisplaanid oma veebilehel. 
Agentuur võib teha märkusi ja 
liikmesriigid võivad saata oma märkused 
agentuurile või väljendada oma huvi aine 
hindamise vastu iga aasta 31. märtsiks.

Justification

Gives greater transparency.

Muudatusettepanek 40
Artikli 43b lõige 6

6. Lõigete 1–4 kohaselt määratletud pädev 
asutus hindab kõiki oma hindamisplaanis 
sisalduvaid aineid käesoleva peatüki 
kohaselt.

6. Lõigete 2–4 kohaselt määratletud pädev 
asutus hindab kõiki oma hindamisplaanis 
sisalduvaid aineid käesoleva peatüki
kohaselt.

Justification

Linked to Amendment to Article 43b, paragraph 1.

Muudatusettepanek 41
Artikli 43b lõige 6 a (uus)

6 a. Liikmesriik võib teavitada agentuuri 
uuest ainest igal ajal, mil tal on teavet, 
mis kinnitab, et on oht keskkonnale ja 
inimeste tervisele. Kui see on 
põhjendatud, lisab agentuur nimetatud 
aine hinnatavate ainete nimistusse, 
kasutades artiklis 43a sätestatud 
prioriseerimiskriteeriume. 

Justification

The Agency should take into account all relevant information concerning the hazardousness 
of a substance.
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Muudatusettepanek 42
Artikli 44 lõige 1

1. Kui pädev asutus leiab, et artikli 43a bis 
lõikes 1 nimetatud kahtluse selgitamiseks 
on vaja täiendavat teavet, kaasa arvatud 
teavet, kui see on asjakohane, mida ei 
nõuta V–VIII lisades, siis koostab see 
otsuse eelnõu, milles on ära toodud 
põhjused ja on nõutud, et registreerija(d) 
esitaksid täiendava teabe. Otsus tehakse 
artiklites 48 ja 49 sätestatud korras.

1. Kui agentuur leiab, et artikli 43a lõikes 
1a nimetatud kahtluse selgitamiseks on 
vaja täiendavat teavet, kaasa arvatud 
teavet, kui see on asjakohane, mida ei 
nõuta V–VIII lisades, siis koostab see 
otsuse eelnõu, milles on ära toodud
põhjused ja on nõutud, et registreerija(d) 
esitaksid täiendava teabe. Otsus tehakse 
artiklites 48 ja 49 sätestatud korras.

Justification

Linked to the Amendment to Article 43, paragraph 1a.

Muudatusettepanek 43
Artikli 44 lõige 4

4. Kui pädev asutus lõpetab oma 
hindamistegevused lõigete 1, 2 ja 3 alusel, 
teavitab ta sellest agentuuri 12 kuu 
jooksul aine hindamise algusest. 
Nimetatud tähtaja ületamise korral 
loetakse hindamine lõpetatuks.

Kustutatud

Justification

The significance of this paragraph as regards the procedure for obtaining additional 
information is not clear.

Muudatusettepanek 44
Artikli 45 lõige 2

2. Ühtlustatud lähenemise tagamiseks 
täiendava teabe taotlemisel jälgib 
agentuur artikli 44 alusel otsuste 
eelnõusid ning töötab välja kriteeriumid 
ja prioriteedid. Vajaduse korral võetakse 
vastu rakendusmeetmed artikli 130 lõikes 
3 sätestatud korras.

Kustutatud

Justification

Linked to the amendment to Article 43a.
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Muudatusettepanek 45
Artikli 46 lõige 1

1. Pädev asutus vaatab läbi kogu artikli 44 
alusel vastu võetud otsuse tulemusena 
esitatud teabe ja koostab vajaduse korral 
asjakohased otsused artikli 44 kohaselt.

1. Agentuur vaatab läbi kogu artikli 44 
alusel vastu võetud otsuse tulemusena 
esitatud teabe ja koostab vajaduse korral 
asjakohased otsused artikli 44 kohaselt.

Justification

Linked to the amendment to Article 43a.

Muudatusettepanek 46
Artikli 48 lõige 1

1. Pädev asutus edastab artiklite 39, 40 või 
44 kohase otsuse eelnõu asjaomas(t)ele 
registreerija(te)le või tarneahela järgmise 
etapi kasutaja(te)le, teavitades neid nende 
õigusest esitada märkusi 30 päeva jooksul 
alates eelnõu kättesaamisest. Pädev asutus 
arvestab kõiki saadud märkusi ja võib 
otsuse eelnõud vastavalt muuta.

1. Pädev asutus edastab artiklite 39 või 40 
kohase otsuse eelnõu asjaomas(t)ele 
registreerija(te)le või tarneahela järgmise 
etapi kasutaja(te)le, teavitades neid nende 
õigusest esitada märkusi 30 päeva jooksul 
alates eelnõu kättesaamisest. Pädev asutus 
arvestab kõiki saadud märkuseid ja võib 
otsuse eelnõud vastavalt muuta.

Justification

Linked to the amendment to Article 43a.

Muudatusettepanek 47
Artikli 48 lõige 3 a (uus)

3 a. Lõigete 1–3 sätteid kohaldatakse 
mutatis mutandis agentuuri artikli 44 
kohaselt tehtud otsuste eelnõude korral.

Justification

Linked to the amendment to Article 43a.

Muudatusettepanek 48
Artikli 49 lõige 1
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1. Liikmesriigi pädev asutus teeb oma 
artiklite 39, 40 või 44 kohaselt tehtud 
otsuse eelnõu agentuurile teatavaks koos 
registreerija või tarneahela järgmise etapi 
kasutaja märkustega ning täpsustades, 
kuidas neid märkusi on arvesse võetud. 
Agentuur edastab käesoleva otsuse eelnõu 
koos märkustega teiste liikmesriikide 
pädevatele asutustele.

1. Liikmesriigi pädev asutus teeb oma 
artiklite 39 või 40 kohaselt tehtud otsuse 
eelnõu agentuurile teatavaks koos 
registreerija või tarneahela järgmise etapi 
kasutaja märkustega ning täpsustades, 
kuidas neid märkusi on arvesse võetud. 
Agentuur edastab käesoleva otsuse eelnõu 
koos märkustega teiste liikmesriikide 
pädevatele asutustele.

Justification

Linked to the amendment to Article 43a.

Muudatusettepanek 49
Artikkel 49 a (uus)

Artikkel 49 a
Otsuste vastuvõtmine agentuuri poolt 

hindamise kontekstis
Agentuuri poolt artikli 44 kohaselt tehtud 
otsuse eelnõude korral esitab agentuur 
otsuse eelnõud liikmesriikide komiteele, 
täpsustades viisi, kuidas ta on registreerija 
või tarneahela järgmise etapi kasutaja 
poolt esitatud vaatlusi arvesse võtnud. 
Käesoleva artikli suhtes kohaldatakse 
artikli 49 lõigete 5–8 sätteid.

Justification

Linked to the amendment to Article 43a.

Muudatusettepanek 50
Artikkel 52

Käesoleva jaotise eesmärk on tagada 
siseturu laitmatu toimimine, tagades samal 
ajal, et kõrge riskiteguriga ainetest tingitud 
ohtusid on nõuetekohaselt kontrollitud või 
et nimetatud ained asendatakse sobivate 
alternatiivsete ainete või tehnoloogiatega.

Käesoleva jaotise eesmärk on tagada, et 
kõrge riskiteguriga ained asendatakse 
sobivate alternatiivsete ainete või 
tehnoloogiatega, kui sellised ained on 
kättesaadavad või sellised alternatiivid on 
välja töötatud, tagades samal ajal siseturu 
laitmatu toimimise.
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Justification

In the context of authorisation, the objectives of protecting health and the environment have 
priority over that of the internal market. A clearer link with the principle of substitution 
should also be established. Finally, the order proposed by the Commission should be 
reversed, thus reducing the importance of the concept of ‘adequate control’.

Muudatusettepanek 51
Artikkel 53 a (uus)

Artikkel 53 a
Nende ainete nimistu, mille jaoks on vaja 

luba
XIII lisas on nende ainete nimistu, mille 
jaoks on vaja luba; XIIIa lisas loetletakse 
ained, mille jaoks taotletakse luba ja mille 
puhul menetlus on pooleli. Kui loa 
andmise menetlus lõpetatakse, lisatakse 
XIIIb lisas olevasse nimistusse ained 
artikli 55 lõikes 1 nimetatud korras.

Justification

In order to stimulate voluntary measures by downstream users and the development of safer 
alternatives, it is proposed that all chemical substances recognised as meeting the criteria for 
authorisation should be added immediately to a list of substances applying for authorisation 
(Annex XIIIa). Subsequently, on the initiative of a Member State or following consideration of 
the priority list by the Agency, the substances will be moved to Annex XIIIb and the expiry 
dates and conditions for the application for authorisation will be laid down.

Muudatusettepanek nr 52
Artikkel 54

Järgmised ained võib lisada XIII lisasse 
artiklis 55 sätestatud korras:
a) ained, mis vastavad 1. või 2. 
kategooriasse kuuluvaks kantserogeenseks 
aineks liigitamise kriteeriumidele direktiivi 
67/548/EMÜ kohaselt;
b) ained, mis vastavad 1. või 2. 
kategooriasse kuuluvaks mutageenseks 
aineks liigitamise kriteeriumidele direktiivi 
67/548/EMÜ kohaselt;
c) ained, mis vastavad 1. või 2. 
kategooriasse kuuluvaks 

Järgmised ained lisatakse XIIIa lisasse 
artiklis 56 sätestatud korras, välja arvatud 
juhul, kui nende suhtes kehtivad artikli 65 
kohased piirangud:
a) ained, mis vastavad 1. või 2. 
kategooriasse kuuluvaks kantserogeenseks 
aineks liigitamise kriteeriumidele direktiivi 
67/548/EMÜ kohaselt;
b) ained, mis vastavad 1. või 2. 
kategooriasse kuuluvaks mutageenseks 
aineks liigitamise kriteeriumidele direktiivi 
67/548/EMÜ kohaselt;
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reproduktiivtoksiliseks aineks liigitamise 
kriteeriumidele direktiivi 67/548/EMÜ 
kohaselt;
d) ained, mis on püsivad, 
bioakumuleeruvad ja toksilised XII lisas 
sätestatud kriteeriumide kohaselt;

e) ained, mis on väga püsivad ja väga 
bioakumuleeruvad XII lisas sätestatud 
kriteeriumide kohaselt;
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.

c) ained, mis vastavad 1. või 2. 
kategooriasse kuuluvaks reproduktsiooni 
kahjustavaks toksiliseks aineks liigitamise 
kriteeriumidele direktiivi 67/548/EMÜ 
kohaselt;
d) ained, mis on püsivad, 
bioakumuleeruvad ja toksilised XII lisas 
sätestatud kriteeriumide kohaselt;

e) ained, mis on väga püsivad ja väga 
bioakumuleeruvad XII lisas sätestatud 
kriteeriumide kohaselt;
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 
muude ainetega seotud riskiteguriga, mis 
on loetletud punktides a–e iga 
üksikjuhtumi puhul eraldi artiklis 56 
sätestatud korras.

Justification

The current wording of the article imposes a greater burden of proof in that it is necessary to 
demonstrate that the substance for which authorisation is proposed actually has serious and 
irreversible effects. This would imply not being able to carry out preventive action, for 
example, as regards a substance which was accumulating in the environment and which could 
reach worrying levels in the future.

Muudatusettepanek nr 53
Artikli 55 pealkiri ja lõike 1 sissejuhatus

Ainete lisamine XIII lisasse
1. Kui tehakse otsus lisada artiklis 54 
nimetatud ained XIII lisasse, tehakse 
selline otsus artikli 130 lõikes 3 nimetatud 
menetluse kohaselt. Otsuses täpsustakse 
iga aine puhul:

Ainete lisamine XIIIb lisasse
1. Kui tehakse otsus lisada artiklis 54 
nimetatud ained XIIIb lisasse, tehakse 
selline otsus artikli 130 lõikes 3 nimetatud 
menetluse kohaselt. Otsuses täpsustakse 
iga aine puhul:
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Justification

Following the creation of the list of substances applying for authorisation, Annex XIII 
becomes Annex XIIIb.

Muudatusettepanek nr 54
Artikli 55 lõike 1 punkt b a (uus)

(ba) piirangud artikli 65 kohaselt;

Justification

It is important that any restrictions for manufacture, use and/or placing on the market should 
be stated in the decision to include such substances in Annex XIIIb.

Muudatusettepanek nr 55
Artikli 55 lõike 1 punkt d

d) vajaduse korral
läbivaatamisperioodid teatavate kasutuste 
jaoks;

d) läbivaatamisperioodid kõikide
kasutuste jaoks, mis ei tohi ületada 5 
aastat;

Justification

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

Muudatusettepanek 56
Artikli 55 lõike 3 sissejuhatus

3. Enne otsuse tegemist ainete 
lisamise kohta XIII lisasse soovitab 
agentuur lisatavaid prioriteetseid aineid, 
täpsustades iga aine puhul lõikes 1 
sätestatud andmeid. Prioriteetseks peetakse 
tavaliselt aineid, mis on:

3. Agentuur soovitab, et prioriteetsed 
ained kantakse üle XIIIa lisast XIIIb 
lisasse, täpsustades iga aine puhul lõikes 1 
sätestatud andmed. Prioriteetseks peetakse 
tavaliselt aineid, mis on:

Justification

Following the creation of the list of substances applying for authorisation, Annex XIII 
becomes Annex XIIIb.

Muudatusettepanek 57
Artikli 56 lõige 7
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7. Kui 30 päeva jooksul alates 
suunamisest saavutab liikmesriigi komitee 
ühehäälse nõusoleku määratluse osas, 
võib agentuur lisada kõnealuse aine oma 
soovitustesse artikli 55 lõike 3 alusel. Kui 
liikmesriigi komitee ei saavuta ühehäälset
nõusolekut, võtab komitee 30 päeva 
jooksul alates suunamisest vastu arvamuse. 
Agentuur edastab Euroopa Komisjonile 
nimetatud arvamuse koos teabega 
liikmesriigi komitee vähemuse 
seisukohtadest.

7. Kui 30 päeva jooksul alates 
suunamisest saavutab liikmesriigi komitee 
kvalifitseeritud häälteenamusega
nõusoleku, et aine vastab loa andmise 
kriteeriumidele ja tuleks lisada XIIIb 
lisasse, soovitab agentuur Euroopa 
Komisjonile 15 tööpäeva jooksul, et 
nimetatud aine lisataks XIIIb lisasse
artikli 55 lõike 3 kohaselt. Kui liikmesriigi 
komitee ei saavuta kvalifitseeritud 
häälteenamusega nõusolekut, võtab ta 
vastu arvamuse 30 päeva jooksul alates 
suunamisest. Agentuur esitab Euroopa 
Komisjonile 15 tööpäeva jooksul 
nimetatud arvamuse koos teabega 
liikmesriigi komitee vähemuse 
seisukohtadest.

Justification

Linked to the amendment to Article 55.

Muudatusettepanek 58
Artikli 57 lõige 2

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 kemikaaliohutuse aruandes 
dokumenteeritud materjali kohaselt.

2. Luba antakse üksnes siis, kui:

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/EÜ kohaselt; 

a) ei eksisteeri sobivaid alternatiivseid 
aineid või tehnoloogiaid ning kehtivad 
meetmed kokkupuute vähendamiseks, ja 

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 16 alusel vastu võetud 
õigusaktides nimetatud eelneva 
reguleerimise nõue;

b) on tõendatud, et sotsiaalne ja 
majanduslik kasu kaalub üles ohud 
inimeste tervisele või keskkonnale, mis 
tekivad aine kasutamisel, ja

c) neid ohtusid inimeste tervisele, mis 
tulenevad aine kasutamisest 

c) aine XIII lisas täpsustatud omadustest 
tulenev oht inimeste tervisele või 
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meditsiiniseadmes, mida reguleeritakse 
nõukogu direktiiviga 90/385/EMÜ, 
nõukogu direktiiviga 93/42/EMÜ või 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga 98/79/EÜ.

keskkonnale on piisavalt kontrollitud I 
lisa punkti 6 ja taotleja kemikaaliohutuse 
aruandes dokumenteeritud materjali 
kohaselt.

Justification

Linked to the amendment to Article 52.

Muudatusettepanek 59
Artikli 57 lõike 3 sissejuhatav lõik

3. Kui luba ei saa väljastada lõike 2 
alusel, 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:

3. Otsus loa väljastamise kohta vastavalt 
lõikele 2 tehakse pärast kõikide järgmiste 
asjaolude arvessevõtmist:

Justification

Linked to the amendment to Article 52.

Muudatusettepanek 60
Artikli 57 lõige 3 a (uus)

3 a. Loa väljastamisel lõike 2 kohaselt ei 
võta Euroopa Komisjon arvesse järgmist:
a) ohtusid inimeste tervisele ja 
keskkonnale aine heitmetest, mis on pärit 
käitisest, millele on antud luba nõukogu 
direktiivi 96/61/EÜ1 kohaselt;
b) ohtusid veekeskkonnale ja 
veekeskkonna kaudu punktreostusallikast 
pärit aine heitmetest, mida reguleerib 
artikli 11 lõikes 3 ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2000/60/EÜ2 artikli 16 alusel vastuvõetud 
õigusaktides nimetatud eelneva 
reguleerimise nõue;
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c) ohtusid inimeste tervisele, mis 
tulenevad aine kasutamisest 
meditsiiniseadmes, mida reguleeritakse 
nõukogu direktiiviga 90/385/EMÜ3, 
nõukogu direktiiviga 93/42/EMÜ4 või 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga 98/79/EÜ5.
1 EÜT L 257, 10.10.1996, lk 26.
2 EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1.
3 EÜT L 189, 20.7.1990, lk 17.
4 EÜT L 169, 12.7.1993, lk 1.
5 EÜT L 331, 7.12.1998, lk 1.

Justification

Linked to the amendment to Article 52.

Muudatusettepanek 61
Artikli 57 lõige 6

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

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

Justification

Authorisations must be subject to a time limit to give an incentive for innovation.

Muudatusettepanek 62
Artikli 57 lõige 7

7. Loas täpsustatakse: 7. Loas täpsustatakse:
a) isik(ud), kellele luba antakse;

b) aine(te) määratlus;
c) kasutus(ed), mille jaoks luba antakse;

d) mis tahes tingimused, mille alusel luba 
antakse;

e) mis tahes läbivaatamisperiood;
f) mis tahes järelevalve kord.

a) isik(ud), kellele luba antakse;

b) aine(te) määratlus;
c) kasutus(ed), mille jaoks luba antakse;

d) tingimused, mille alusel luba antakse;
e) läbivaatamisperiood;

f) järelevalve kord.
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Justification

Clarifies the wording.

Muudatusettepanek 63
Artikli 58 lõige 1

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.

1. 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:
a) kehtiva loa numbri,

Kui tal ei ole võimalik tõendada, et oht on 
piisavalt kontrollitud, esitab ta esmases 
taotluses sisalduva sotsiaalmajandusliku 
analüüsi, alternatiivide analüüsi ning 
asendusplaani ajakohastatud versiooni.

b) esmases taotluses sisalduva 
sotsiaalmajandusliku analüüsi, 
alternatiivide analüüsi ja asendusplaani 
ajakohastatud versiooni,

Kui ta saab nüüd tõendada, et oht on 
piisavalt kontrollitud, esitab ta
kemikaaliohutuse aruande ajakohastatud 
versiooni.

c) kemikaaliohutuse aruande ajakohastatud 
versiooni.

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

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

Justification

Linked to amendment to Article 52.

Muudatusettepanek 64
Artikli 58 lõike 2 lõik 1

2. Lubasid võib läbi vaadata igal ajal, kui 
esmase loa asjaolud on muutunud 
sedavõrd, et need põhjustavad ohtu 
inimeste tervisele või keskkonnale või 
omavad sotsiaalmajanduslikku mõju.

2. Lubasid vaadatakse läbi igal ajal, kui 
esmase loa asjaolud on muutunud 
sedavõrd, et need põhjustavad ohtu 
inimeste tervisele või keskkonnale või 
omavad sotsiaalmajanduslikku mõju.
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Justification

Introduces the obligation to review authorisations if the circumstances have changed.

Muudatusettepanek 65
Artikli 58 lõige 4

4. Kui direktiivis 96/61/EÜ nimetatud 
keskkonnakvaliteedi standardit ei järgita, 
võib asjaomase aine kasutamiseks antud 
load uuesti läbi vaadata.

4. Kui direktiivis 96/61/EÜ nimetatud 
keskkonnakvaliteedi standardit ei järgita, 
vaadatakse asjaomase aine kasutamiseks 
antud load uuesti läbi.

Justification

Introduces an obligation to review authorisations.

Muudatusettepanek 66
Artikli 59 lõiked 4 ja 5

4. Loataotlus sisaldab järgmist teavet: 4. Loataotlus sisaldab järgmist teavet:
a) aine(te) määratlus, nagu on osutatud IV 
lisa punktis 2;
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 aine kasutamist 
valmististes ja/või aine lisamist toodetesse, 
kui see on asjakohane;

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

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

d) kemikaaliohutuse aruanne, 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.

5. Taotlus võib sisaldada: kustutatud

a) sotsiaalmajanduslikku analüüsi, mis on 
läbi viidud XV lisa kohaselt;

b) alternatiivide analüüsi, milles 
käsitletakse ohtusid ning asendamise 
tehnilist ja majanduslikku teostatavust, 
vajaduse korral koos asendusplaaniga, sh 
teadus- ja arendustegevuse ning taotleja 

d a) sotsiaalmajanduslikku analüüsi, mis 
on läbi viidud XV lisa kohaselt;

d b) alternatiivide analüüsi, milles 
käsitletakse ohtusid ning asendamise 
tehnilist ja majanduslikku teostatavust, 
vajaduse korral koos asendusplaaniga, sh 
teadus- ja arendustegevuse ning taotleja 
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kavandatud meetmete ajakavaga. kavandatud meetmete ajakavaga.

Justification

The socio-economic analyses and analyses of alternatives must be included in the application 
for authorisation.

Muudatusettepanek 67
Artikli 60 lõige 1

1. Kui on esitatud loataotlus aine 
kasutamiseks, võib järgmine taotleja 
eelmise taotleja antud andmekasutusloa 
alusel viidata artikli 59 lõike 4 punkti d ja 
lõike 5 kohaselt esitatud eelmise taotluse 
osadele.

1. Kui on esitatud loataotlus aine 
kasutamiseks, võib järgmine taotleja 
eelmise taotleja antud andmekasutusloa 
alusel viidata artikli 59 lõike 4 punktide d, 
da ja db kohaselt esitatud eelmise taotluse 
osadele.

Justification

Linked to the amendment to Article 59. 

Muudatusettepanek 68
Artikli 61 lõige 4

4. Arvamuse projektid sisaldavad järgmisi 
osi:

4. Arvamuse projektid sisaldavad järgmisi 
osi:

a) riskianalüüsi komitee: taotluses 
kirjeldatud aine kasutus(t)est tuleneva 
inimeste tervise ja/või keskkonna ohu 
analüüs;

a) riskianalüüsi komitee: taotluses 
kirjeldatud aine kasutus(t)est tuleneva 
inimeste tervise ja/või keskkonna ohu 
analüüsi (loa taotleja poolt läbi viidud)
kontroll;

b) sotsiaalmajandusliku analüüsi komitee: 
taotluses kirjeldatud aine kasutus(t)ega 
seotud sotsiaalmajanduslike tegurite 
analüüs, kui taotlus on tehtud artikli 59 
lõike 5 kohaselt.

b) sotsiaalmajandusliku analüüsi komitee: 
taotluses kirjeldatud aine kasutus(t)ega 
seotud sotsiaalmajanduslike tegurite 
analüüsi (loa taotleja poolt läbi viidud) 
kontroll, kui taotlus on tehtud artikli 59 
punktide da ja db kohaselt.

Justification

Linked to the amendment to Article 59. Makes it clear that industry has prime responsibility 
for risk assessment and the assessment of socio-economic factors.

Muudatusettepanek 69
Artikkel 62
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Loa omanike kohustus
Loa omanikud lisavad loanumbri 
märgistusele enne, kui nad viivad aine 
lubatud kasutuseks turule.

Luba vajavate ainete teabenõue
Kõik ained ja valmistised, mis vastavad 
artiklis 54 nimetatud tingimustele, 
märgistatakse ja neile lisatakse iga kord 
ohutuskaart. Märgistusel on:
a) aine nimetus,
b) fakt, et aine on lisatud XIII lisasse,
c) mis tahes erikasutus, mille jaoks ainele 
on antud luba.

Justification

Dangerous substances and preparations must be labelled in order to inform users.

Muudatusettepanek 70
Artikkel 72

Artikkel 72 Artikkel 73a

Justification

In the interests of greater clarity it is considered preferable for the tasks of the Agency to be 
indicated first and only then the constituent bodies thereof. The text of Article 72 is therefore 
placed after Article 73.

Muudatusettepanek 71
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

Reinforces the links between the authorisation procedure and the availability of safer 
alternatives.
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The change in the name of the committee will apply throughout the text of the regulation.

Muudatusettepanek 72
Artikli 73 lõige 2

2. Sekretariaat täidab järgmisi ülesandeid: 2. Agentuur, eelkõige oma komiteede 
kaudu:

a) talle II jaotise alusel määratud 
ülesannete täitmine; kaasa arvatud 
imporditud ainete tõhusa registreerimise 
hõlbustamine viisil, mis vastab ühenduse 
rahvusvahelise kaubanduskohustustele 
kolmandate riikide ees;

a) töötab välja kriteeriumid hinnatavate 
ainete prioriseerimiseks ja koostab 
hinnatavate prioriteetsete ainete nimistu 
vastavalt VI jaotisele;

b) talle III jaotise kohaselt määratud 
ülesannete täitmine;

b) koostab arvamused loataotluste kohta 
vastavalt VII jaotisele;

c) talle VI jaotise kohaselt määratud 
ülesannete täitmine;

c) osaleb teatavate ohtlike ainete ja 
valmististe piirangute vastuvõtmise 
menetluses, valmistades ette toimikuid ja 
koostades arvamusi vastavalt VIII 
jaotisele;

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) koostab ettepanekud, eesmärgiga 
ühtlustada liigitamist ja märgistamist 
ühenduse tasandil, vastavalt X jaotisele;

e) teabe selle kohta, millised ained on 
hindamisel ja milliseid on agentuuris 
hinnatud teabe saamisele järgneva 90 
päeva jooksul, avalikult kättesaadavaks 
tegemine artikli 116 lõike 1 kohaselt;

e) Euroopa Komisjoni taotluse korral 
annab tehnilist ja teaduslikku toetust 
meetmetele, mille abil parandatakse 
koostööd ühenduse, selle liikmesriikide, 
rahvusvaheliste organisatsioonide ja 
kolmandate riikide vahel aine ohutusega 
seotud teaduslikes ja tehnilistes 
küsimustes, ning osaleb aktiivselt tehnilise 
abi andmisel ja suutlikkuse 
suurendamisel seoses kemikaalide ohutu 
käitlemisega arengumaades;

f) tehniliste ja teaduslike suuniste 
andmine ning tehniliste ja teaduslike 
vahenditega varustamine, kui see on 

f) Euroopa Komisjoni või Euroopa 
Parlamendi taotluse korral koostab
arvamusi mis tahes muude aspektide 
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käesoleva määruse rakendamiseks 
vajalik, eriti tööstusettevõtete ning 
eelkõige väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete (VKE) abistamiseks
kemikaaliohutuse aruannete 
väljatöötamisel;

kohta, mis käsitlevad ainete endi, 
valmististes või toodetes olevate ainete 
ohutust;

g) tehniliste ja teaduslike suuniste 
andmine käesoleva määruse 
rakendamiseks liikmesriikide pädevatele 
asutustele ning pädevate asutuste XII 
jaotise alusel loodud kasutajatugedele 
toetuse andmine;

g) Euroopa Komisjoni taotluse korral 
koostab arvamused selliste kriteeriumide 
läbivaatamise kohta, mis on sätestatud 
artiklites 5, 6, 15 ja 16 ning mis käsitlevad 
ainete registreerimiseks valimist, pidades 
silmas muu hulgas kokkupuuteriskide ja -
stsenaariumidega seotud andmete 
lisamist.

h) käesoleva määruse kohta selgitava 
teabe ettevalmistamine muude 
sidusrühmade jaoks;
e) Euroopa Komisjoni taotluse korral 
tehnilise ja teadusliku toetuse andmine 
meetmetele, mille abil parandatakse 
koostööd ühenduse, selle liikmesriikide, 
rahvusvaheliste organisatsioonide ja 
kolmandate riikide vahel aine ohutusega 
seotud teaduslikes ja tehnilistes 
küsimustes, ning aktiivne osalemine 
tehnilise abi andmisel ja suutlikkuse 
suurendamisel seoses kemikaalide ohutu 
käitlemisega arengumaades.

Justification

This clarifies the Agency’s tasks and those of its bodies, and makes them more transparent.
The order of the paragraphs is therefore reversed in order to reflect the relative importance 
of the tasks carried out by the Agency.

Muudatusettepanek 73
Artikli 73 lõige 3

3. Komiteed teostavad järgmist: 3. Agentuur, eelkõige foorumi kaudu:

a) talle VI jaotise kohaselt määratud 
ülesannete täitmine;

a) levitab häid tavasid ja toob esile 
probleemid ühenduse tasandil;

b) talle VII jaotise kohaselt määratud 
ülesannete täitmine;

b) esitab, koordineerib ja hindab 
ühtlustatud jõustamisprojekte ja ühiseid 
inspekteerimisi;
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c) talle VIII jaotise kohaselt määratud 
ülesannete täitmine;

c) koordineerib inspektorite vahetust;

d) talle X jaotise kohaselt määratud 
ülesannete täitmine;

d) määratleb jõustamisstrateegiad ja 
minimaalsed jõustamiskriteeriumid, võttes 
eelkõige arvesse VKEde eriprobleeme;

e) Euroopa Komisjoni taotluse korral 
tehnilise ja teadusliku toetuse andmine 
meetmetele, mille abil parandatakse 
koostööd ühenduse, selle liikmesriikide, 
rahvusvaheliste organisatsioonide ja 
kolmandate riikide vahel aine ohutusega 
seotud teaduslikes ja tehnilistes 
küsimustes, ning aktiivne osalemine 
tehnilise abi andmisel ja suutlikkuse 
suurendamisel seoses kemikaalide ohutu 
käitlemisega arengumaades;

e) töötab kohalike inspektorite jaoks välja 
töömeetodid ja vahendid;

f) Euroopa Komisjoni taotluse korral 
koostab arvamusi mis tahes muude 
aspektide kohta, mis käsitlevad ainete 
ohutust puhasainetena ning valmististes 
või toodetes olevate ainete ohutust;

f) töötab välja elektroonilise 
teabevahetuse korra;

f a) teeb koostööd tööstusettevõtete ja 
muude sidusrühmadega, sh kolmandate 
riikide omadega ja asjaomaste 
rahvusvaheliste organisatsioonidega 
vajaduse korral;
f b) teeb koostööd Euroopa Komisjoni ja 
liikmesriikidega, eesmärgiga soodustada 
vabatahtlikke kokkuleppeid 
tööstusettevõtete ja teiste huvitatud 
osapoolte vahel.

Justification

This clarifies the Agency’s tasks and those of its bodies, and makes them more transparent.
The order of the paragraphs is therefore reversed in order to reflect the relative importance 
of the tasks carried out by the Agency.

Muudatusettepanek 74
Artikli 73 lõige 4

4. Foorum täidab järgmisi ülesandeid: 4. Lisaks sellele agentuur:
a) levitab häid tavasid ja toob esile 
probleemid ühenduse tasandil;

a) täidab talle II jaotise alusel määratud 
ülesandeid; kaasa arvatud imporditud 
ainete tõhusa registreerimise 
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hõlbustamine viisil, mis vastab ühenduse 
rahvusvahelisele kaubanduskohustustele 
kolmandate riikide ees;

b) ühtlustatud jõustamisprojektide ja 
ühiste inspekteerimiste kohta ettepaneku 
tegemine, nende koordineerimine ja 
hindamine;

b) teostab talle määratud ülesandeid 
andmete jagamise ja üleliigsete katsete 
tegemise vältimise osas III jaotise 
kohaselt;

c) inspektorite vahetuse koordineerimine; c) täidab talle määratud ülesandeid 
tarneahelas sisalduva teabe osas VI 
jaotise kohaselt;

d) jõustamisstrateegiate ning 
minimaalsete jõustamiskriteeriumide 
määratlemine;

d) loob ja haldab kõiki registreeritud 
aineid käsitleva teabega andmebaasi 
(andmebaase), liigitus- ja 
märgistusnimistuid ning ühtlustatud 
liigitus- ja märgistusloendeid; teeb 
andmebaasi(de)s sisalduva artikli 116 
lõike 1 kohaselt määratletud mittesalajase 
teabe Internetis kättesaadavaks ning teeb 
andmebaasides sisalduva muu 
mittesalajase teabe kättesaadavaks 
taotluse korral;

e) kohalike inspektorite jaoks 
töömeetodite ja vahendite väljatöötamine;

e) teeb avalikult kättesaadavaks teabe 
selle kohta, millised ained on hindamisel 
ja milliseid on agentuuris hinnatud teabe 
saamisele järgneva 90 päeva jooksul 
artikli 116 lõike 1 kohaselt;

ea) valmistab huvitatud osapooltele, sh 
kolmandate riikide huvitatud osapooltele, 
ette üksikasjaliku teabe võimaliku avaliku 
osalemise kohta, eriti aineid käsitleva 
teabe osas;

f) elektroonilise teabevahetuse korra 
väljatöötamine;

f) annab tehnilisi ja teaduslikke suuniseid 
ning varustab tehniliste ja teaduslike 
vahenditega, kui see on käesoleva 
määruse rakendamiseks vajalik, eriti 
tööstusettevõtete ning eelkõige väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete (VKE) 
abistamiseks kemikaaliohutuse aruannete
väljatöötamisel;

g) tööstusettevõtete ja muude 
sidusrühmadega, kaasa arvatud vajadusel 
asjaomaste rahvusvaheliste 
organisatsioonidega koostöö tegemine.

g) annab tehnilisi ja teaduslikke suuniseid 
käesoleva määruse rakendamiseks 
liikmesriikide pädevatele asutustele ning 
annab toetust pädevate asutuste XII 
jaotise alusel loodud kasutajatugedele;

g a) valmistab käesoleva määruse kohta 
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ette selgitava teabe muude sidusrühmade 
jaoks;

g h) Euroopa Komisjoni taotluse korral 
annab tehnilist ja teaduslikku toetust 
meetmetele, mille abil parandatakse 
koostööd ühenduse, selle liikmesriikide, 
rahvusvaheliste organisatsioonide ja 
kolmandate riikide vahel aine ohutusega 
seotud teaduslikes ja tehnilistes 
küsimustes, ning osaleb aktiivselt tehnilise 
abi andmisel ja suutlikkuse 
suurendamisel kemikaalide ohutu 
käitlemise osas arengumaades;
gc) loob ja haldab ohust teavitamise 
tippkeskust; varustab tsentraliseeritud, 
koordineeritud vahenditega keemiliste 
ainete, valmististe ja toodete ohutut 
kasutamist käsitleva teabe valdkonnas; 
hõlbustab häid tavasid käsitlevate 
teadmiste jagamist ohust teavitamise 
sektoris.

Justification

It is important that the Agency should actively inform interested parties, including those in 
third countries, of the possibility of public participation in the various stages of the system in 
order to avoid important information about substances being lost.

This clarifies the Agency’s tasks and those of its bodies, and makes them more transparent.
The order of the paragraphs is therefore reversed in order to reflect the relative importance 
of the tasks carried out by the Agency.

Muudatusettepanek 75
Artikkel 74

Artikkel 74 Artikkel 75a

Justification

In the interests of greater clarity it would be better to state first of all the composition of, and 
the arrangements for appointing, the Management Board, and then to describe its tasks. The 
text of Article 74 is therefore placed after Article 75.

Muudatusettepanek 76
Artikli 75 lõige 1
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1. Juhatus koosneb kuuest liikmesriikide 
esindajat, kelle nimetab ametisse nõukogu, 
ja kuuest esindajast, kelle nimetab
Euroopa Komisjon, ning kolmest
hääleõiguseta isikust, kes on valitud 
huvitatud osapoolte hulgast ja kelle 
nimetab ametisse Euroopa Komisjon.

1. Juhatus koosneb 11 liikmesriikide 
esindajast, kelle nimetab ametisse 
nõukogu, konsulteerides Euroopa 
Parlamendiga Euroopa Komisjoni poolt 
koostatud nimekirja põhjal, mis sisaldab 
oluliselt rohkem nimesid kui 
ametissenimetatud liikmete arv, ja ühest 
esindajast, kelle nimetab ametisse Euroopa 
Komisjon, ning neljast hääleõiguseta 
isikust, kes on valitud huvitatud osapoolte 
hulgast (tööstusettevõtte ja tarbija, töötaja 
ja keskkonnakaitseorganisatsioonid) ja 
kelle nimetab ametisse Euroopa Komisjon.

Euroopa Komisjoni poolt koostatud 
nimekiri koos asjaomaste dokumentidega 
edastatakse Euroopa Parlamendile. Nii 
kiiresti kui võimalik ja hiljemalt kolme 
kuu jooksul alates sellise teate saamisest 
võib Euroopa Parlament esitada oma 
arvamuse nõukogule, kes nimetab 
juhatuse.
Juhatuse liikmed nimetatakse sellisel 
viisil, mis tagab pädevuse kõrge taseme, 
laiaulatusliku asjaomase oskusteabe ja 
(ilma et see piiraks selliseid tunnuseid) 
võimalikult laia geograafilise esindatuse
Euroopa Liidus.

Justification

This restates Parliament’s traditional view (whilst maintaining the total number of members 
constant) as regards the composition of, and the arrangements for appointing, the 
Management Board. The number of representatives from interested parties is increased from 
three to four in order to enable all the relevant sectors to be included.

Muudatusettepanek 77
Artikli 77 lõige 1

1. Juhatuse koosolekud kutsub kokku selle
esimees.

1. Juhatus tuleb kokku, kui esimees 
on selle kokku kutsunud või kui vähemalt 
kolmandik selle liikmeid on taotluse 
esitanud.

Justification

An alternative to meetings being convened by the chairman must be provided.
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Muudatusettepanek 78
Artikkel 78

Juhatus kehtestab hääletamise 
protseduurireeglid, kaasa arvatud 
tingimused, mille korral saab liige 
hääletada teise liikme nimel. Juhatus teeb 
otsuseid kõikide hääleõiguslike liikmete 
kahekolmandikulise häälteenamusega 

Juhatus kehtestab hääletamise 
protseduurireeglid, kaasa arvatud 
tingimused, mille korral saab liige 
hääletada teise liikme nimel. Kui ei ole 
sätestatud teisiti, teeb juhatus otsused oma
hääleõiguslike liikmete häälteenamusega.

Justification

Following the change to the composition of the Management Board, there is no longer any 
need for such a large majority.

Muudatusettepanek 79
Artikli 79 lõige 1

1. Agentuuri juhib selle tegevdirektor, kes 
teostab oma kohustusi ühenduse huvides 
ja mis tahes konkreetse sidusrühma 
huvidest sõltumatult.

1. Agentuuri juhib selle tegevdirektor.

Justification

All the provisions relating to the independence of the component parts of the Agency’s bodies 
are brought together in a single article, in the interests of greater clarity (see the amendment 
to Article 84).

Muudatusettepanek 80
Artikli 79 lõike 2 punkt j a (uus)

j a) Euroopa Parlamendiga kontakti 
loomine ja säilitamine ning selle 
tagamine, et peetakse korrapärast dialoogi 
nimetatud asutuse asjakohaste 
komiteedega.

Justification

Restates the European Parliament’s traditional view on relations with agencies.
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Muudatusettepanek 81
Artikli 79 lõige 3 a (uus)

3 a. Kui juhatus on vastu võtnud 
üldaruande ja programmid, edastab 
tegevdirektor need Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Komisjonile ja liikmesriikidele ning 
korraldab nende avaldamise.

Justification

Restates the European Parliament’s traditional view on relations with agencies.

Muudatusettepanek 82
Artikli 80 lõige 1

1. Euroopa Komisjon esitab tegevdirektori 
ametikohale kandidaadid nimekirja 
alusel, mis koostatakse pärast ametikoha 
konkursi kuulutuse ilmumist Euroopa 
Liidu Teatajas ja vastavalt vajadusele 
muudes ajakirjandusväljaannetes või 
veebilehtedel.

Kustutatud

Justification

Linked to the amendment to Article 80, paragraph 2.

Muudatusettepanek 83
Artikli 80 lõige 2

2. Agentuuri tegevdirektori nimetab 
ametisse juhatus, pidades silmas teeneid, 
dokumentaalselt tõendatud haldamis- ja 
juhtimisoskusi ning tema asjakohaseid 
kogemusi kemikaaliohutuse või 
kemikaalide reguleerimise valdkonnas. 
Juhatus teeb otsuseid kõikide 
hääleõiguslike liikmete 
kahekolmandikulise häälteenamusega 

2. Agentuuri tegevdirektori nimetab 
ametisse juhatus, kes valib ta kandidaatide 
nimekirjast, mille esitab Euroopa 
Komisjon pärast Euroopa Liidu Teatajas 
ja muudes perioodikaväljaannetes või 
veebilehtedel avaldatud osalemiskutses 
teatavaks tehtud avaliku valiku menetlust. 
Enne ametisse nimetamist kutsutakse 
juhatuse määratud kandidaat nii kiiresti 
kui võimalik Euroopa Parlamendi ette 
esinema ning parlamendi liikmete 
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küsimustele vastama. 
Tegevdirektor nimetatakse ametisse, 
pidades silmas tema teeneid, 
dokumentaalselt tõendatud haldamis- ja 
juhtimisoskusi ning tema asjakohaseid 
kogemusi kemikaaliohutuse või 
kemikaalide reguleerimise valdkonnas. 
Juhatus teeb otsuseid kõikide 
hääleõiguslike liikmete 
kahekolmandikulise häälteenamusega 

Juhatus võib tegevdirektori ametist 
vabastada sama menetluse kohaselt.

Juhatus võib tegevdirektori ametist 
vabastada sama menetluse kohaselt.

Justification

This restates Parliament’s traditional view (which was accepted by the Council in connection 
with the European Food Safety Authority and the Agency for the Evaluation of Medicinal 
Products) as regards the procedure for nominating executive directors.

Muudatusettepanek 84
Artikli 81 lõige 1

1. Iga liikmesriik või üles seada kandidaate 
riskianalüüsi komitee liikme kohale. 
Tegevdirektor koostab kandidaatide 
nimekirja, mis avaldatakse agentuuri 
veebilehel. Juhatus nimetab selle nimekirja 
alusel ametisse komitee liikmed, kaasa 
arvatud vähemalt ühe liikme igast 
kandidaate üles seadnud liikmesriigist.
Liikmed nimetatakse ametisse, võttes 
arvesse nende rolli ja kogemusi 
kemikaalide reguleerimisel ja/või nende 
tehnilisi ja teaduslikke ekspertteadmisi 
ainete riskianalüüside läbivaatamisel.

1. Iga liikmesriik esitab kuni kolm
kandidaati riskianalüüsi komitee liikmeteks 
nimetamiseks. Tegevdirektor koostab 
kandidaatide nimekirja, mis avaldatakse 
agentuuri veebilehel. Juhatus nimetab 
ametisse kakskümmend komitee liiget 
selle nimekirja alusel, tagades, et on 
saavutatud võimalikult laiaulatuslik 
geograafiline esindatus. Liikmed 
nimetatakse ametisse, võttes arvesse nende 
rolli ja kogemusi kemikaalide 
reguleerimisel ja/või nende tehnilisi ja 
teaduslikke ekspertteadmisi ainete 
riskianalüüside läbivaatamisel.

Justification

The Management Board must be able to exercise a certain amount of discretion in the 
selection of the members of the Risk-Assessment Committee and the Socio-Economic Analysis 
Committee. A ceiling must also be placed on the number of committee members, particularly 
in view of the fact that it will be possible for five additional members to be co-opted and for 
consultants to be engaged.
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Muudatusettepanek 85
Artikli 81 lõige 2

2. Iga liikmesriik või üles seada kandidaate 
sotsiaalmajandusliku analüüsi komitee 
liikme kohale. Tegevdirektor koostab 
kandidaatide nimekirja, mis avaldatakse 
agentuuri veebilehel. Juhatus nimetab selle 
nimekirja alusel ametisse komitee liikmed, 
kaasa arvatud vähemalt ühe liikme igast 
kandidaate üles seadnud liikmesriigist.
Liikmed nimetatakse ametisse, võttes 
arvesse nende rolli ja kogemusi 
kemikaalide reguleerimisel ja/või nende 
ekspertteadmisi sotsiaalmajandusliku 
analüüsi valdkonnas.

2. Iga liikmesriik esitab kuni kolm
kandidaati sotsiaalmajandusliku analüüsi 
komitee liikmeteks nimetamiseks. 
Tegevdirektor koostab kandidaatide 
nimekirja, mis avaldatakse agentuuri 
veebilehel. Juhatus nimetab ametisse 
kakskümmend komitee liiget selle 
nimekirja alusel, tagades, et on saavutatud 
võimalikult laiaulatuslik geograafiline 
esindatus. Liikmed nimetatakse ametisse, 
võttes arvesse nende rolli ja kogemusi 
kemikaalide reguleerimisel ja/või nende 
ekspertteadmisi sotsiaalmajandusliku 
analüüsi valdkonnas.

Justification

The Management Board must be able to exercise a certain amount of discretion in the 
selection of the members of the Risk-Assessment Committee and the Socio-Economic Analysis 
Committee. A ceiling must also be placed on the number of committee members, particularly 
in view of the fact that it will be possible for five additional members to be co-opted and for 
consultants to be engaged.

Muudatusettepanek 86
Artikli 81 lõige 3

3. Iga liikmesriik määrab ühe liikme 
liikmesriikide komiteesse.

3. Iga liikmesriik määrab ühe liikme 
liikmesriikide komiteesse. Liikmesriikide 
komitee esimees on agentuuri töötaja, 
kelle on nimetanud tegevdirektor.

Justification

This clarifies the procedure for nominating the chairman of the Member State Committee.

Muudatusettepanek 87
Artikli 81 lõige 5

5. Pärast liikmesriigi poolt ülesseadmist 
ametisse nimetatud iga komitee liikmed 
tagavad agentuuri ülesannete ja oma 
liikmesriigi pädeva asutuse töö vajaliku 
koordineerituse.

5. Iga komitee liikmed tagavad agentuuri 
ülesannete ja oma liikmesriigi pädeva 
asutuse töö vajaliku koordineerituse.
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Justification

Superfluous text removed.

Muudatusettepanek 88
Artikli 81 lõige 7

7. Liikmesriigid hoiduvad andmast 
riskianalüüsi komitee või 
sotsiaalmajandusliku analüüsi komitee 
liikmetele või nende teaduslikele ja 
tehnilistele nõustajatele ja ekspertidele 
niisuguseid juhised, mis on 
kokkusobimatud nimetatud isikute 
ülesannete või agentuuri ülesannete, 
kohustuste ja sõltumatusega.

Kustutatud

Justification

All the provisions relating to the independence of the component parts of the Agency’s bodies 
are brought together in a single article, in the interests of greater clarity (see the amendment 
to Article 84).

Muudatusettepanek 89
Artikli 81 lõike 9 teine lõik

Nimetatud korraga kehtestatakse eelkõige 
esimehe ametissenimetamise ja asendamise 
ning liikmete asendamise kord, teatud 
tööülesannete töörühmadele delegeerimise, 
töörühmade loomise ning arvamuste 
kiireloomulise vastuvõtmise kord. 
Liikmesriikide komitee puhul on 
esimeheks agentuuri töötaja.

Nimetatud korraga kehtestatakse eelkõige 
esimehe ametissenimetamise ja asendamise 
ning liikmete asendamise kord, teatud 
tööülesannete töörühmadele delegeerimise, 
töörühmade loomise ning arvamuste 
kiireloomulise vastuvõtmise kord. 

Justification

Linked to the amendment to Article 81, paragraph 3.

Muudatusettepanek 90
Artikli 82 lõike 1 lõik 1 a (uus)

Foorumi liikmed ei tohi kuuluda 
juhatusse.
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Justification

Clarifies the point that it is not possible to hold the two positions at the same time.

Muudatusettepanek 91
Artikli 82 lõige 3

3. Foorumite liikmeid toetatakse 
liikmesriikide pädevatele asutustele 
kättesaadavate teaduslike ja tehniliste 
ressurssidega. Iga liikmesriigi pädev asutus 
aitab kaasa foorumi ja selle töörühmade 
tegevusele. Liikmesriigid hoiduvad 
andmast foorumi liikmetele või nende 
teadus- ja tehnilistele nõustajatele ja 
ekspertidele niisuguseid juhiseid, mis on 
kokkusobimatud nende isikute ülesannete 
või foorumi ülesannete ja kohustustega.

3. Foorumite liikmeid toetatakse 
liikmesriikide pädevatele asutustele 
kättesaadavate teaduslike ja tehniliste 
ressurssidega. Iga liikmesriigi pädev asutus 
aitab kaasa foorumi ja selle töörühmade 
tegevusele.

Justification

All the provisions relating to the independence of the component parts of the Agency’s bodies 
are brought together in a single article, in the interests of greater clarity (cf. the amendment 
to Article 84).

Muudatusettepanek 92
Artikli 83 lõige 1

1. Kui komitee peab artikli 73a kohaselt 
esitama arvamuse või otsustama, kas 
liikmesriigi toimik vastab XIV lisa 
nõuetele, siis määrab ta ühe oma liikmetest 
raportööriks. Asjaomane komitee võib 
määrata teise liikme kaasraportööriks. 
Raportöörid ja kaasraportöörid 
kohustuvad iga juhtumi puhul tegutsema 
ühenduse huvides ning nad esitavad 
kirjaliku deklaratsiooni oma ülesannete 
täitmise kohustuse kohta ja deklaratsiooni 
oma huvide kohta. Komitee liiget ei 
määrata sellise juhtumi puhul raportööriks, 
kui tal on juhtumi sõltumatut käsitlemist 
kahjustavaid huvisid. Asjaomane komitee 
võib asendada raportööri või 
kaasraportööri mõne teise oma liikmega 
igal ajal, kui nad ei ole võimelised täitma 

1. Kui komitee peab artikli 73a kohaselt 
esitama arvamuse või otsustama, kas 
liikmesriigi toimik vastab XIV lisa 
nõuetele, siis määrab ta ühe oma liikmetest 
raportööriks. Asjaomane komitee võib 
määrata teise liikme kaasraportööriks. 
Komitee liiget ei määrata sellise juhtumi 
puhul raportööriks, kui tal on juhtumi 
sõltumatut käsitlemist kahjustavaid 
huvisid. Asjaomane komitee võib asendada 
raportööri või kaasraportööri mõne teise 
oma liikmega igal ajal, kui nad ei ole 
võimelised täitma oma kohustusi 
ettenähtud tähtaja jooksul või kui saab 
teatavaks võimalike kahjustavate huvide 
olemasolu.
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oma kohustusi ettenähtud tähtaja jooksul 
või kui saab teatavaks võimalike 
kahjustavate huvide olemasolu.

Justification

All the provisions relating to the independence of the component parts of the Agency’s bodies 
are brought together in a single article, in the interests of greater clarity (cf. amendment to 
Article 84).

Muudatusettepanek 93
Artikkel 84

Komiteede ja juhatuste liikmete 
kvalifikatsioon ja huvid

Sõltumatus

1. Komiteede ja foorumi koosseis 
avalikustatakse. Üksikliikmed võivad 
taotleda oma nimede mitteavalikustamist, 
kui nad usuvad, et selline avalikustamine 
võib nad ohtu seada. Tegevdirektor 
otsustab, kas vastavad taotlused tuleb 
rahuldada. Iga ametissenimetamise 
avaldamisel täpsustatakse iga liikme 
kutsekvalifikatsioon.

1. Komiteede ja foorumi koosseis 
avalikustatakse. Iga ametissenimetamise 
avaldamisel täpsustatakse iga liikme 
kutsekvalifikatsioon.

2. Juhatuse liikmed, tegevdirektor ning
komiteede ja foorumi liikmed esitavad 
deklaratsiooni oma ülesannete täitmise 
kohustuse kohta ja deklaratsiooni huvide 
kohta, mida võidakse pidada nende 
sõltumatust kahjustavaks. Nimetatud 
deklaratsioonid esitatakse igal aastal 
kirjalikult .

2. Juhatuse liikmetel, tegevdirektoril, 
komiteede liikmetel, foorumi liikmetel, 
apellatsiooninõukogu liikmetel, 
ekspertidel ning teadus- ja tehnilistel 
nõustajatel ei ole majandus- vm huve 
kemikaali ning sellega seotud 
tööstusettevõtete suhtes, mis võib 
kahjustada nende erapooletust. Nad 
püüavad tegutseda sõltumatult ja üldistes 
huvides ning esitavad igal aastal
deklaratsiooni oma finantshuvide kohta.
Kõik keemiatööstusega seotud kaudsed 
huvid deklareeritakse agentuuri peetavas 
registris ja on taotluse korral avalikkusele 
kättesaadavad agentuuri kontorites.

Agentuuri tegevusjuhistes täpsustatakse 
käesoleva artikli kohaldamisega seotud 
meetmeid. 

3. Oma kõikidel koosolekutel 
deklareerivad juhatuse liikmed, 
tegevdirektor, komiteede ja foorumi 
liikmed ning koosolekutest osa võtvad 

3. Oma kõikidel koosolekutel 
deklareerivad juhatuse liikmed, 
tegevdirektor, komiteede liikmed, foorumi 
liikmed ning koosolekutest osa võtvad 



PR\557575ET.doc 51/63 PE 353.529v02-00
Freelance-tõlge

ET

eksperdid mis tahes huvid, mida võiks 
pidada nende sõltumatust kahjustavaks mis 
tahes päevakorrapunktide suhtes. Igaüks, 
kes deklareerib sellised huvid, ei osale 
asjakohaste päevakorrapunktide arutelul 
ega sellele järgneval hääletamisel.

eksperdid ning teadus- ja tehnilised 
nõustajad mis tahes huvid, mida võiks 
pidada nende sõltumatust kahjustavaks mis 
tahes päevakorrapunktide suhtes. Igaüks, 
kes deklareerib sellised huvid, ei osale 
asjakohaste päevakorrapunktide arutelul 
ega sellele järgneval hääletamisel. 
Nimetatud deklaratsioonid tehakse 
avalikkusele kättesaadavaks.

Justification

This restates Parliament’s traditional view (which was accepted by the Council in connection 
with the European Food Safety Authority and the Agency for the Evaluation of Medicinal 
Products) as regards the procedure for nominating executive directors.

Muudatusettepanek 94
Artikli 85 lõige 3

3. Esimehe, muud liikmed ja 
asendusliikmed määrab ametisse juhatus 
asjakohase kogemuse ja ekspertteadmiste 
põhjal kemikaaliohutuse, loodusteaduste 
või regulatiiv- ja kohtumenetluste 
valdkonnas Euroopa Komisjoni poolt vastu 
võetud kvalifitseeritud kandidaatide 
nimekirjast.

3. Esimehe, muud liikmed ja 
asendusliikmed nimetab ametisse juhatus, 
kes valib nad kvalifitseeritud kandidaatide
nimekirjast, mille esitab Euroopa 
Komisjon pärast Euroopa Liidu Teatajas 
ja muudes perioodikaväljaannetes või 
veebilehtedel avaldatud osalemiskutses 
teatavaks tehtud avaliku valiku menetlust. 
Apellatsiooninõukogu liikmed valitakse
nende asjakohase kogemuse ja 
ekspertteadmiste põhjal kemikaaliohutuse, 
loodusteaduste või regulatiiv- ja 
kohtumenetluste valdkonnas. 

Justification

In view of the nature of the tasks to be performed by the Board of Appeal, a transparent 
procedure for the submission of applications should be introduced.

Muudatusettepanek 95
Artikli 86 lõiked 2 ja 3

2. Apellatsiooninõukogu liikmed on 
sõltumatud. Oma otsuste tegemisel ei ole 
nad seotud mingite juhistega.
3. Apellatsiooninõukogu liikmed ei või 3. Apellatsiooninõukogu liikmed ei või 
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täita agentuuris muid kohustusi. Liikmete 
ülesandeid võib täita osalise tööajaga. 

agentuuris täita muid kohustusi. 

Justification

All the provisions relating to the independence of the component parts of the Agency’s bodies 
are brought together in a single article in the interests of greater clarity. Even though the 
number of appeal cases may enable the members of the Board of Appeal to engage in other 
activities, their function will continue to be a full-time one.

Muudatusettepanek 96
Artikkel 105

Juhatus arendab kokkuleppel Euroopa 
Komisjoniga asjakohaseid sidemeid 
agentuuri ja tööstuse esindajate, 
tarbijakaitse-, töökaitse- ja
keskkonnakaitseorganisatsioonide vahel. 
Nimetatud sidemed võivad hõlmata 
vaatlejate osalemist agentuuri töö teatud 
aspektides eelnevalt juhatuse poolt 
kokkuleppel Euroopa Komisjoniga 
kindlaks määratud tingimustel.

Juhatus arendab kokkuleppel Euroopa 
Komisjoniga asjakohaseid sidemeid 
agentuuri ja tööstuse ja töötajate ning
tarbijakaitse-, keskkonnakaitse- ja 
loomakaitseorganisatsioonide esindajate 
vahel. Nimetatud sidemed võivad hõlmata 
vaatlejate osalemist agentuuri töö teatud 
aspektides eelnevalt juhatuse poolt 
kokkuleppel Euroopa Komisjoniga 
kindlaks määratud tingimustel.

Justification

Like other organisations, organisations for the protection of animals are deemed to be 
interested parties and they are therefore represented for the purposes of this article.

Muudatusettepanek 97
Artikkel 106

Läbipaistvuse tagamiseks võtab juhatus 
tegevdirektori ettepaneku põhjal ja 
kokkuleppel Euroopa Komisjoniga vastu 
nõuded kemikaalide ohutust käsitleva 
regulatiivse, teadusliku või tehnilise teabe, 
mis ei ole salajane, avalikkusele 
kättesaadavuse tagamiseks. 

Maksimaalse läbipaistvuse tagamiseks 
võtab juhatus tegevdirektori ettepaneku 
põhjal ja kokkuleppel Euroopa 
Komisjoniga vastu nõuded ja seab sisse
registri kemikaalide ohutust käsitleva 
regulatiivse, teadusliku või tehnilise teabe 
avalikkusele kättesaadavuse tagamiseks 
määruse (EÜ) nr 1049/2001 kohaselt. 

Agentuuri ning komiteede ja nende 
töörühmade sisemised protseduurireeglid 
tehakse avalikkusele kättesaadavaks 
agentuuri kaudu või Internetis.
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Esitatud loataotlused, nende menetlemise 
järk, esialgsed otsused, load ja mis tahes 
muu kehtestatud tingimus või piirang 
avaldatakse Internetis arusaadaval kujul.

Justification

This restates Parliament’s traditional view (which was accepted by the Council in connection 
with the Regulation governing the Agency for the Evaluation of Medicinal Products) as 
regards transparency and access to information.

Muudatusettepanek 98
Artikli 110 lõige 3

3. Kui lõikes 1 sätestatud kohustuse 
tulemusena tehakse nimistusse sama aine 
kohta erinevad kanded, teevad teavitajad ja 
registreerijad kõik, et jõuda kokkuleppele
nimistusse kooskõlastatud kande tegemise 
osas.

3. Kui lõikes 1 sätestatud kohustuse 
tulemusena tehakse nimistusse sama aine 
kohta erinevad kanded, sätestab agentuur
nimistusse kande, mis tehakse nimistusse.

Justification

It is necessary to provide for a procedure which allows a solution to be found in the event of 
disagreement.

Muudatusettepanek 99
Artikli 114 lõike 1 esimene lõik

1. Iga kümne aasta järel esitavad 
liikmesriigid Euroopa Komisjonile raporti 
käesoleva määruse rakendamise kohta oma 
vastavatel territooriumidel, kaasa arvatud 
hindamist ja jõustamist käsitlevad osad 
artiklis 108 sätestatud vormis.

1. Iga kümne aasta järel esitavad 
liikmesriigid Euroopa Komisjonile raporti 
käesoleva määruse rakendamise kohta oma 
vastavatel territooriumidel artiklis 108 
sätestatud vormis. Raportis 
registreeritakse omandatud kogemus (sh 
tööstusettevõtte ja muude huvitatud 
osapoolte vaheliste vabatahtlike 
kokkulepete rakendamise kaudu) määruse 
kohaldamise osas.

Justification

In addition to what is provided for in the legislation, the parties affected by the Regulation 
may conclude voluntary agreements.
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Muudatusettepanek 100
Artikli 114 lõike 1 teine lõik

Esimene aruanne tuleb siiski esitada viie
aasta pärast alates käesoleva määruse 
jõustumisest.

Esimene aruanne tuleb siiski esitada nelja
aasta pärast alates käesoleva määruse 
jõustumisest.

Justification

Linked to the amendment to Article 133.

Muudatusettepanek 101
Artikli 114 lõike 2 teine lõik

Esimene aruanne tuleb siiski esitada viie 
aasta pärast alates artikli 131 lõikes 2 
nõutavast teatamiskuupäevast.

Esimene aruanne esitatakse siiski …ks*.
* viie aasta pärast alates kuupäevast, mil 
käesolev määrus jõustub

Justification

Linked to the amendment to Article 133.

Muudatusettepanek 102
Artikli 114 lõige 3

3. Iga kümne aasta järel avaldab Euroopa 
Komisjon üldaruande käesoleva määruse 
rakendamisel omandatud kogemuste kohta, 
mis sisaldab lõigetes 1 ja 2 nimetatud 
teavet.

3. Iga kümne aasta järel avaldab Euroopa 
Komisjon üldaruande (ja edastab selle 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule)
käesoleva määruse rakendamisel 
omandatud kogemuste kohta, mis sisaldab 
lõigetes 1 ja 2 nimetatud teavet.

Esimene aruanne tuleb siiski avaldada kuue 
aasta pärast alates artikli 131 lõikes 2 
nõutavast teatamiskuupäevast.

Esimene aruanne avaldatakse siiski …ks*.
* kuue aasta pärast alates kuupäevast, mil 
käesolev määrus jõustub

Justification

Linked to the amendment to Article 133.

Muudatusettepanek 103
Artikkel 114 a (uus)

Artikkel 114 a
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Teabe esitamine avalikkusele
Keemilisi aineid sisaldavate toodete ohutu 
ja säästva kasutuse hõlbustamiseks 
tarbijate poolt teevad tootjad 
kättesaadavaks riskipõhise teabe 
tarbijatele müügiks turuleviidud kõikidele 
pakendi osadele kinnitatud märgistuste 
kaudu. Sellistel märgistustel 
määratletakse soovitatava kasutamise või 
väära kasutamise prognoositava 
olukorraga seotud ohud. Sellise 
märgistamisega kaasneb samuti vajaduse 
korral muude teabevahetuskanalite 
kasutamine, nt veebilehed, mis annavad 
üksikasjalikumat teavet toote ohutuse ja 
kasutuse kohta.

Justification

The development of a communication system, particularly through labelling of articles 
containing chemical substances, is crucial to raising consumer confidence.

Muudatusettepanek 104
Artikli 115 lõige 1

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.

1. 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 avaldab sellise teabe 
oma veebilehel ja teeb selle taotluse korral 
kättesaadavaks artikli 73 lõike 2 punkti d 
kohaselt.

Justification

This ensures that basic information concerning risks is made available to companies and to 
the public where there is no reason to seek confidentiality.

Muudatusettepanek 105
Artikli 115 lõige 2

2. Kui agentuurile esitatakse taotlus 2. Kui agentuurile esitatakse taotlus 
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juurdepääsuks dokumentidele vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 1049/2001, teostab 
agentuur määruse (EÜ) nr 1049/2001 
artikli 4 lõikes 2 sätestatud kolmanda 
osapoolega nõupidamise 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 
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 anda 
juurdepääsutaotlus dokumentidele või 
mitte. Agentuur teavitab asjaomast 
osapoolt, kes võib artiklite 87, 88 ja 89 
kohaselt esitada apellatsiooninõukogule 
apellatasiooni mis tahes agentuuri 
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.

juurdepääsuks dokumentidele määruse 
(EÜ) nr 1049/2001 kohaselt, mis ei sisalda 
artikli 116 lõikes 1 toodud nimekirjas 
olevaid dokumente, mille puhul taotleja
on taotlenud konfidentsiaalsust, teostab 
agentuur määruse (EÜ) nr 1049/2003 
artikli 4 lõikes 4 sätestatud kolmanda 
osapoolega nõupidamise teise ja kolmanda 
lõigule kohaselt. 
Agentuur teavitab nimetatud taotlusest 
registreerijat ja vajaduse korral
potentsiaalset registreerijat, tarneahela 
järgmise etapi kasutajat või muud 
asjaomast osapoolt.

Agentuur teavitab nii taotlejat kui ka 
registreerijat, potentsiaalset registreerijat, 
tarneahela järgmise etapi kasutajat või 
muud asjaomast osapoolt oma otsusest 
seoses dokumentidele juurdepääsu 
kohaldamisega. Kes tahes neist võib 
artiklite 87, 88 ja 89 kohaselt esitada 
apellatsiooninõukogule apellatsiooni 
nimetatud otsuse kohta 15 päeva jooksul 
otsuse tegemisest. Sellisel apellatsioonil on 
otsuse täitmist peatav toime. 
Apellatsiooninõukogu teeb otsuse 
apellatsiooni osas 30 päeva jooksul.

Justification

The provisions currently proposed as regards access to information do not comply with the 
Aarhus Convention and must therefore be amended in order to do so.

Muudatusettepanek 106
Artikkel 122
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Liikmesriigid haldavad ametlike 
kontrollide ja muude tegevuste süsteemi 
vastavalt asjaoludele.

Liikmesriigid haldavad ametlike 
kontrollide ja muude tegevuste süsteemi 
vastavalt asjaoludele. Euroopa Komisjon 
kehtestab suunised käesoleva artikli 
rakendamiseks.

Justification

Guarantees a minimum of uniformity in the measures adopted by the Member States.

Muudatusettepanek 107
Artikli 133 lõige 1

1. Kaheteistkümne aasta pärast alates 
käesoleva määruse jõustumisest teostab 
Euroopa Komisjon läbivaatuse eesmärgiga 
rakendada kohustust viia läbi 
kemikaaliohutuse hindamist ja 
dokumenteerida seda kemikaaliohutuse 
aruandes ainete suhtes, mida see kohustus 
ei hõlma, kuna neile ei kohaldata 
registreerimist või kohaldatakse 
registreerimist, ent neid toodetakse või 
imporditakse kogustes alla kümne tonni 
aastas. Nimetatud läbivaatuse põhjal võib 
Euroopa Komisjon artikli 130 lõikes 3 
sätestatud korras seda kohustust laiendada.

1. Kuue aasta pärast alates käesoleva 
määruse jõustumisest teostab Euroopa 
Komisjon läbivaatuse eesmärgiga 
rakendada kohustust viia läbi 
kemikaaliohutuse hindamist ja 
dokumenteerida seda kemikaaliohutuse 
aruandes ainete suhtes, mida see kohustus 
ei hõlma, kuna neile ei kohaldata 
registreerimist või kohaldatakse 
registreerimist, ent neid toodetakse või 
imporditakse kogustes alla kümne tonni 
aastas. Nimetatud läbivaatuse põhjal võib 
Euroopa Komisjon artikli 130 lõikes 3 
sätestatud korras seda kohustust laiendada.

Justification

The Regulation should be reviewed at the same time as the first Commission report on the 
functioning thereof is submitted.

Muudatusettepanek nr 108
Artikli 133 lõige 3 a (uus)

3 a. Kui see on põhjendatud, lisatakse 
artikli 114 lõike 3 teises lõigus nimetatud 
aruandele seadusandlik ettepanek, mis on 
koostatud artiklites 5, 6, 15 ja 16 
sätestatud ainete valikut registreerimise 
eesmärgil käsitlevate kriteeriumide 
läbivaatamiseks, et sisaldada muu hulgas 
kokkupuuteriskide ja -stsenaariumidega 
seotud andmeid.
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Justification

Allows, if necessary, for a review of the criteria for registration on the basis of the experience 
acquired in the first years of implementation of the regulation. Linked to the amendment to 
Article 114.

Muudatusettepanek nr 109
Artikkel 134

Direktiivid 76/769/EMÜ, 91/157/EMÜ, 
93/67/EMÜ, 93/105/EMÜ ja 2000/12/EÜ 
ning määrused (EMÜ) nr 793/93 ja (EÜ) nr 
1488/94 tunnistatakse kehtetuks.
Viiteid kehtetuks tunnistatud õigusaktidele 
tõlgendatakse viidetena käesoleva 
määrusele.

Direktiivid 76/769/EMÜ, 91/155/EMÜ, 
93/67/EMÜ, 93/105/EMÜ ja 2000/12/EÜ 
ning määrused (EMÜ) nr 793/93 ja (EÜ) nr 
1488/94 tunnistatakse kehtetuks.
Viiteid kehtetuks tunnistatud õigusaktidele 
tõlgendatakse viidetena käesoleva 
määrusele.

Justification

Corrects a factual error: the repealed directive is not Directive 91/157/EEC on batteries and 
accumulators containing certain dangerous substances, but Directive 91/155/EEC defining 
and laying down the detailed arrangements for the system of specific information relating to 
dangerous preparations
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EXPLANATORY STATEMENT

INTRODUCTION

The proposal for a regulation with which we are concerned is intended to replace the existing 
legislation (which is no longer considered capable of encouraging innovation or of providing 
adequate protection for the environment and the general public) with a new system, the five 
main planks of which are:
• the introduction of a registration scheme which will be gradually built up to include 

both new and existing chemicals;
• the transfer of responsibility for risk-assessment from government agencies to 

manufacturers/importers;
• the inclusion (where necessary and appropriate) of downstream users in requests for 

data and in tests carried out on chemicals;
• the introduction of an authorisation or restriction procedure in respect of chemicals 

which are the subject of particular concern;
• greater transparency and openness to the general public through easier access to 

information about chemicals.

BACKGROUND

As we are aware, the process leading to the drawing up of the regulation was a long, complex 
and controversial one: two years elapsed between the adoption of Parliament’s opinion on the 
White Paper (in November 2001) and the Commission’s adoption of the proposal (in October 
2003).

The lengthy process involved large-scale participation by the sectors concerned: over 6000 
opinions were expressed in the course of the on-line consultation exercise launched in respect 
of the initial draft regulation. By means of critical assessments and counter-proposals, those 
sectors persuaded the Commission to make significant corrections to the original text.

The principles and the objectives of the reform (i.e. protection of health and the environment) 
have remained unchanged and greater attention has been paid to aspects relating to the 
competitiveness of European industry. The result is a text which will lead to significantly 
reduced costs.

THE DEBATE WITHIN PARLIAMENT

Over the months following the Commission’s adoption of the proposal, Parliament (and in 
particular the nine committees responsible for drawing up a report and opinions) conducted an 
initial debate on the draft regulation.

The Committee on the Environment, Public Health and Food Safety drew up a working 
document in which the majority and minority views expressed by Members during the fifth 
parliamentary term were set out.

With the opening of the current sixth parliamentary term the debates on the subject within the 
committees involved in the legislative procedure have intensified, partly with a view to 
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completing the first reading of the draft regulation by Parliament following the summer break.

THE WORK OF THE COUNCIL

At the same time the debate within the Council is proceeding at a rapid pace.

The ad hoc working party which has been set up within the Council of Ministers responsible 
for industrial and economic competitiveness is working on an Anglo-Hungarian proposal 
entitled ‘One Chemical - One Registration’, which envisages a single registration scheme 
using a more binding arrangement for the sharing of the data made available for each 
chemical.

The working party concentrated on the principles underlying the mandatory sharing of all data 
(and not only on the ones upon which the use of animal testing is based) and on the possibility 
of introducing a mandatory cost-sharing arrangement.

The interesting proposal put forward by a small group of countries whereby the requirement 
to provide information would be extended for chemicals produced and imported in quantities 
ranging from one to ten tonnes per year was also discussed.

IMPACT STUDIES

One of the most debated and most controversial issues in the period since the White Paper 
was adopted in 2001 has been the estimated cost of REACH and its potential impact on 
Europe’s chemical industry.

In recent months the estimated cost of between EUR 2.8 and 5.3 billion which is quoted by 
the Commission in the impact study accompanying the proposal has been challenged by a 
plethora of other studies which outline nightmare scenarios in which costs spiral up to 
EUR 180 billion.

A similar range of estimates is encountered in the forecasts of the benefits stemming from the 
introduction of REACH. In this case too the studies carried out by the Commission and by the 
interested parties have produced estimates of benefits which vary between EUR 4.8 and 230 
billion in terms of reduced health costs.

GUIDELINES FOR THE DRAFT REPORT

The Commission is known to be carrying out further impact studies focusing more on the 
problems of running the system than on the costs associated with introducing it.
Pending the results of such studies, I stand by my overall assessment of the Commission 
proposal and I consider that the balance achieved must not be upset but, rather, consolidated 
and improved with a particular view to making the scheme more effective and more reliable.

On the basis of this very general assessment I make a statement of policy: I intend to submit a 
new draft report which in its general outline will not depart from its predecessor and which 
will focus firmly on certain priorities.

My primary objective is still to set up and bring into operation a workable scheme for the 
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registration, authorisation and assessment of chemicals (without - of course - excluding the 
possibility of subsequently adapting and improving that scheme).

As rapporteur I shall therefore concentrate on the aspects which will have the greatest impact 
on the workings and the effectiveness of REACH - although I shall not of course neglect 
issues which are closely related to the environment and the protection of public health.

For this reason I intend to request and to take into due consideration any contributions from 
other committees relating to the sections of the regulation which fall within their specific area 
of responsibility.

The main points of the draft report, which is open to any contributions (even critical ones), are 
as follows:

1. Registration

The registration of chemicals is undoubtedly the most controversial aspect of the scheme upon 
which the new regulation is based. As we are all aware, all chemicals produced or imported in 
quantities exceeding one tonne per year will have to be registered.

As regards what is unanimously considered to be the backbone of the scheme, the 
Commission has established tonnage as a parameter for gradual inclusion of chemicals in 
REACH. In the course of the various discussions, many stakeholders have pointed out that 
such a criterion is not the most suitable means of identifying genuine risks (either in terms of 
intrinsic hazard or in terms of exposure) and there have been suggestions from a number of 
parties that it should be replaced by - or incorporated into - other, qualitative criteria such as 
intrinsic hazardousness, use and exposure.

I consider that such an approach conflicts with the philosophy underlying the Commission 
proposal: namely, the requirement for industry to obtain adequate information concerning 
chemicals and to use that information in order to ensure that chemicals are safe.

During the registration stage the prime objective to be pursued is the inclusion in the scheme 
of all new and existing chemicals - that huge, controversial number of substances (30 000 -
70 000 - 100 000?) of which the effects and the hazardousness are not known - on the basis of 
a criterion (quantity produced/imported) which in my opinion is the only one capable of 
providing an adequate degree of legal certainty.

This is the essential basis for initiating the other stages of the scheme: evaluation, 
authorisation and restriction. As we shall see later, in the transition to the evaluation stage the 
quantity criterion will be subordinate to the intrinsic-hazardousness of exposure.

In principle I therefore agree with the text set out in Article 5 of the Commission proposal, 
which - by way of a transitional arrangement - provides for staggered registration which will 
eventually cover approximately 99% of chemicals. The result will be a scheme to be brought 
into operation over an 11-year period.

This means that (in the most optimistic scenario involving final adoption of the proposal in 
2006) the scheme will become fully operational in 2017. In practice, chemicals produced or 
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imported in quantities exceeding one tonne per year (i.e. those which are of interest 
essentially to SMEs) and the chemicals listed in the articles will have to be registered only by 
that date.

For these reasons I am not tabling amendments which alter the mechanism put forward by the 
Commission.

This does not mean that the text of the regulation should be regarded as being set in stone.

Personally, for example, I find the Anglo-Hungarian ‘One Chemical - One Registration’ 
proposal interesting. Once the definition of a ‘consortium’ – an entity which takes many 
different forms in different countries – is clarified from the legal point of view, the European 
Parliament could follow the Council down this road. And this could lead to major benefits, 
particularly for SMEs, in terms of costs, simplification and a reduction in animal testing.

I also consider that serious consideration should be given to the suggestion put forward by 
certain governments that there should be a greater requirement to provide information in 
respect of chemicals produced or imported in smaller quantities.

Then there is another important possibility. In my earlier draft report I proposed that the 
procedures for revising the regulation should be brought forward. I confirm that option and I 
am in fact inclined possibly to reinforce it in the next phases of the procedure. In this way a 
possible change can be made to the prioritisation criteria as the work proceeds in the light of 
the experience acquired by all those involved in the scheme and in particular by the Agency.

If revision of the regulation is to be brought forward, the timing of such a step will have to be 
thought about very carefully, in the context of a more general check on the timetable proposed 
by the Commission.

Lastly, an issue which will require particularly close attention is the registration of the 
chemicals listed in the articles, since this has many implications relating to international trade.

On this topic I am expecting a major contribution from the committees which have prime 
responsibility for the subject.

I for my part have developed and fostered the idea of introducing a European ‘chemical 
safety’ promotional mark.

2. Evaluation and the role of the Agency

As already mentioned, Article 43a of the Commission proposal introduces an evaluation-stage 
order of prioritisation which is no longer linked to tonnage alone but also reflects the risks 
presented by chemicals1.

The Commission proposal provides for two types of evaluation: evaluation of dossiers (which 

  
1 In the words of that Article, ‘The criteria for evaluation shall include consideration of hazard data, exposure 
data and tonnage bands’.
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is the responsibility of the Member States) and evaluation of chemicals.

The greatest problems rely in the relationship between the European Agency and the relevant 
authorities in the Member States. Criticism has been expressed in a number of quarters 
regarding the complexity of the procedures envisaged - the risk being that excessive 
decentralisation of decision-making may result in differences in procedure from one country 
to another and hence distortion of the internal market.

Pursuant to Article 43a of the Commission proposal, the Agency shall lay down the criteria 
for the prioritisation of chemicals for further evaluation. The Member States shall use those 
criteria for preparing their rolling plans.

In this connection I retable the package of amendments contained in my earlier draft report, 
pursuant to which amendments the Agency is given the task of drawing up a list of priority 
chemicals for evaluation. The Member States will then include those chemicals in their rolling 
plans.

Similarly, I then retable the set of amendments designed to strengthen the Agency’s central 
role by more closely defining its institutional basis, for which purpose I have taken the 
European Agency for the Evaluation of Medicinal Products as a reference model.

3. Authorisation and substitution

A brief reference to substitution is also called for. This is a highly delicate issue, both from 
the environmental and health point of view and from the point of view of encouraging 
innovation and the medium- and long-term promotion of more environmentally-friendly 
substances and technologies. This is one of the most important of the regulation’s explicit 
purposes.

In my earlier draft report I therefore strengthened the principle of substitution by establishing 
a closer link between authorisation (and the renewal or revision thereof) and substitution of 
highly problematic substances (CMR cat. 1 and 2, PBTs, vPvBs, etc.).

My opinion on the subject continues to be as follows: the proposed sequence needs to be 
reversed through a reduction in the scope of the conceptually and legally rather problematic 
clause providing for ‘adequate control’ as the initial criterion for granting authorisation and 
through the establishment of a closer and more straightforward link between authorisation 
(and the renewal or revision thereof) and the principle of substitution.

In practical terms this should mean that:

- authorisation will be issued if it is demonstrated that no suitable alternative substances 
and technologies exist and the social and economic benefits outweigh the risks to 
health and to the environment, and (only as a secondary consideration) if the substance 
is subject to appropriate checking;

- applications must be supported by documentation including a valid socio-economic 
analysis and an analysis of the alternatives; 
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- the authorisation must clearly state in binding fashion the terms and conditions to 
which it is subject, its period of validity and revision date, and the monitoring 
arrangements.


