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muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile 
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

nõukogu ühise seisukoha kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, kasutuse lubamist ja piiramist 
(REACH), millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/45/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94, nõukogu direktiiv 
76/769/EMÜ ning komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 
2000/21/EÜ 
(7524/2006 – C6-0000/2006 – 2003/0256(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (7524/2006 – C6-0000/2006);

– võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta1 Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitatud komisjoni ettepaneku2 (KOM(2003)0644) kohta;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 62;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni soovitust teisele 
lugemisele (A6-0000/2006),

1. kiidab ühise seisukoha muudetud kujul heaks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Nõukogu ühine seisukoht Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
PÕHJENDUS 14

(14) Vastutus ainetega seonduvate riskide 
juhtimise eest peaks lasuma füüsilistel või 
juriidilistel isikutel, kes neid aineid 
toodavad, impordivad, turule viivad või 
kasutavad. Teave käesoleva määruse 
rakendamise kohta peaks olema hõlpsasti 
kättesaadav, eelkõige VKEdele.

(14) Vastutus ainetega seonduvate riskide 
juhtimise ja neid käsitleva teabe eest peaks 
lasuma ettevõtetel, kes neid aineid 
toodavad, impordivad, turule viivad või 
kasutavad. Teave käesoleva määruse 
rakendamise kohta peaks olema hõlpsasti 
kättesaadav, eelkõige väga väikestele 

  
1 17.11.2005 vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0434.
2 ELT C ... / ELTs seni avaldamata.
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ettevõtetele, keda ei tohiks 
rakendamismenetlustega 
ebaproportsionaalselt karistada.

(Muudatusettepanek 10 (muudetud) – esimene lugemine)

Selgitus

Eelneb „vastutuskohustuse“ mõiste sissetoomisele edasistes muudatusettepanekutes.

REACH peaks andma võimaluse kaasata ettevõtteid, sealhulgas väga väikeseid ettevõtteid, 
ning mitte olema neid väljajätvaks takistuseks.

Muudatusettepanek 2
PÕHJENDUS 43 A (uus)

(43a) Ressursside parem koordineerimine 
ühenduse tasandil aitab suurendada 
selgroogsete loomadega tehtavatele 
katsetele alternatiivsete meetodite 
väljatöötamiseks vajalikke teaduslikke 
teadmisi. Seepärast on oluline, et ühendus 
jätkab ja suurendab oma jõupingutusi 
ning võtab meetmeid, mis on vajalikud 
teadusuuringute edendamiseks ja uute, 
loomi mittehõlmavate alternatiivsete 
meetodite väljatöötamiseks, eelkõige 
teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse 
seitsmenda raamprogrammi raames.

(Muudatusettepanek 24 – esimene lugemine)

Selgitus

Tuletatakse meelde ühenduse kohustust edendada loomkatsetele alternatiivseid meetodeid, 
mis juba esitati direktiivis 2003/15/EÜ kosmeetikatoodete kohta.

Muudatusettepanek 3
PÕHJENDUS 58 A (uus)

(58a) Et vältida loomkatsete kordamist, 
peaksid huvitatud isikud saama 90 päeva 
jooksul esitada märkusi selgroogsete 
loomadega tehtavaid katseid hõlmavate 
katsetamisettepanekute kohta. 
Registreerija või tootmisahela järgmise 
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etapi kasutaja peaks kõnealuse 
ajavahemiku jooksul laekunud märkusi 
arvesse võtma.

(Muudatusettepanek 36 – esimene lugemine)

Selgitus

Suurtes kogustes toodetavate kemikaalide programm Ameerika Ühendriikides on tõestanud 
positiivset mõju, mida sidusrühmade märkuste esitamise periood võib avaldada loomkatsete 
ärahoidmisele ja kulude vähendamisele.

Muudatusettepanek 4
PÕHJENDUS 92 A (uus)

(92a) Soodustamaks loomkatsete 
alternatiive, peaks ametil olema kohustus 
töötada välja ja rakendada loomkatsetele 
alternatiivsete katsemeetodite arendamise, 
valideerimise ja õigusliku tunnustamise 
poliitika ning tagada nende kasutamine 
intelligentses astmelises riski hindamises, 
mis vastab käesoleva määruse nõuetele. 
Selleks peaks ametil olema alternatiivsete 
katsemeetodite komitee, mis koosneb 
Alternatiivsete Meetodite Valideerimise 
Euroopa Keskuse (ECVAM), loomade 
heaolu organisatsioonide ja teiste 
asjaomaste sidusrühmade ekspertidest, 
tagamaks võimalikult laia asjakohast 
teaduslikku ja tehnilist asjatundlikkust, 
mis on ühenduses saadaval.

(Muudatusettepanek 361 – esimene lugemine)

Selgitus

Käesoleva määruse eesmärk edendada loomkatsete alternatiive tuleks lisada ameti mandaati 
ja tema tööülesannete hulka, et tagada selle tõhusat rakendamist. Seepärast tuleks ametis 
moodustada asjakohastest ekspertidest koosnev komitee, kes täidaks alternatiivsete 
katsemeetodite väljatöötamise ja rakendamisega seotud ülesandeid.

Muudatusettepanek 5
ARTIKLI 1 LÕIGE 1
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1. Käesoleva määruse eesmärk on tagada 
inimtervise ja keskkonna kaitse kõrge tase 
ning ainete vaba ringlemine siseturul, 
edendades samas konkurentsivõimet ja 
innovatsiooni.

1. Käesoleva määruse eesmärk on tagada 
inimtervise ja keskkonna kaitse kõrge tase 
ning ainete vaba ringlemine siseturul, 
edendades samas konkurentsivõimet ja 
innovatsiooni kooskõlas 
vastutuskohustusega ning võttes 
nõuetekohaselt arvesse ELi ja 
liikmesriikide rahvusvaheliste 
kaubanduskokkulepete, eelkõige WTO 
raames võetud kohustusi.

(Muudatusettepanekud 59 ja 419 – esimene lugemine)

Selgitus

Pidades silmas kemikaalide ja kasutusalade suurt hulka, mida REACHi sätted ei hõlma −
sealhulgas hinnanguliselt 70 000 ainet, mida toodetakse vähem kui 1 tonn aastas −, on tarvis 
vastutuskohustue aluseid, et määratleda tööstuse vastutus KÕIGI kemikaalide ohutu 
käitlemise ja kasutamise eest. Seda kohaldatakse kavandatavalt kõigi ainete suhtes 
(olenemata tootmismahust), mis tähendab, et tööstuselt eeldatakse mitte ainult REACHist 
tulenevate erikohustuste täitmist, vaid ka ettevõtluse peamiste sotsiaalsete, majanduslike ja 
keskkonnaalaste kohustuste täitmist. Nimetatud konkreetsed sätted tagavad ka õiguskindluse, 
et ettevõtted täidavad oma vastutuskohustust.

Muudatusettepanek 6
ARTIKLI 1 LÕIKED 3 A, 3 B ja 3 C (uued)

3a. Kõik tootjad, importijad ja 
tootmisahela järgmise etapi kasutajad, kes 
tegelevad või kavatsevad tegeleda ainete, 
neid sisaldavate valmististe või toodetega, 
k.a nende tootmise, importimise või 
kasutamisega, ning kes teavad või võiksid 
eeldada, et kõnealune tegevus võib 
kahjustada inimeste tervist või keskkonda, 
peavad tegema kõik võimaliku, et sellist 
mõju vältida, piirata või heastada.
3b. Kõik tootjad, importijad või 
tootmisahela järgmise etapi kasutajad, kes 
oma kutse- või äritegevuse raames 
pakuvad ainet või valmistist või kõnealust 
ainet või valmistist sisaldavat toodet 
tootjale, importijale või tootmisahela 
järgmise etapi kasutajale, peavad, kuivõrd 
see on mõistlikult nõutav, tagama piisava 
teavitamise ja teabevahetuse, sealhulgas 
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vajaduse korral tehnilise abi, mis on 
õigustatult vajalik, et piirata või korvata 
kahjulikku mõju inimeste tervisele või 
keskkonnale. 
3c. See hõlmab kohustust kirjeldada, 
dokumenteerida ja teatada asjakohasel 
läbipaistval viisil ohtudest, mis tulenevad 
iga aine tootmisest, kasutamisest ja 
müügist. Tootjad ja tootmisahela järgmise 
etapi kasutajad valivad tootmiseks ja 
kasutamiseks aine kõige ohutumate 
kättesaadavate ainete põhjal.

(Muudatusettepanek 364 – esimene lugemine)

Selgitus

Võetakse kasutusele vastutuskohustuse põhimõte.

Muudatusettepanek 7
ARTIKLI 7 LÕIGE 7 A (uus)

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

(Muudatusettepanek 88 (osaliselt) – esimene lugemine)

Selgitus

Toodetes sisalduvate ainete registreerimise ja nendest teavitamisega seotud sätteid oleks 
lihtsam rakendada, kui esitataks asjakohased juhised.

Muudatusettepanek 8
ARTIKKEL 8 A (uus)

Artikkel 8a
Euroopa kvaliteedimärk

“…” * esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule raporti ja 
vajaduse korral õigusloomega seotud 
ettepaneku Euroopa kvaliteedimärgi 
loomiseks, mis on mõeldud selliste toodete 
kindlakstegemiseks ja reklaamimiseks, 
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mille iga tootmisetapp on kooskõlas 
käesolevast määrusest tulenevate 
nõuetega.
_____
* Kaks aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

(Muudatusettepanek 90 – esimene lugemine)

Selgitus

Toodetele pandav märk muudaks lihtsamaks selliste tootmisprotsessi kaasatud toodete 
kindlakstegemise ja reklaamimise, mis vastavad käesolevast määrusest tulenevatele nõuetele.

Muudatusettepanek 9
ARTIKLI 13 LÕIKE 2 ESIMENE A LÕIK (uus)

Nimetatud meetodeid vaadatakse 
korrapäraselt läbi ja parandatakse, 
eesmärgiga vähendada katsete tegemist 
selgroogsete loomadega ja kõnealuste 
loomade arvu neis katsetes. Eriti siis, kui 
Alternatiivsete Meetodite Valideerimise 
Euroopa Keskus (ECVAM) kuulutab 
alternatiivse katsemeetodi kehtivaks ja 
regulatiivseks heakskiiduks 
valmisolevaks, esitab amet 14 päeva 
jooksul otsuse eelnõu, millega 
muudetakse käesoleva määruse 
asjakohast (asjakohaseid) lisa(sid) 
vastavalt artiklis 130 sätestatud korrale, 
eesmärgiga asendada loomkatsed 
alternatiivsete katsemeetoditega. 

(Muudatusettepanek 108 – esimene lugemine)

Selgitus

Katsemeetodeid tuleks automaatselt ajakohastada, kui ECVAM valideerib alternatiivse 
katsemeetodi. 

Muudatusettepanek 10
ARTIKLI 14 LÕIKE 1 ESIMENE LÕIK

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

artikli 4 kohaldamist, teostatakse 
kemikaaliohutuse hindamist ja koostatakse 
kemikaaliohutuse aruanne kõikide 
käesoleva peatüki kohaselt registrisse 
kantavate ainete kohta. 

Ainete kohta, mida toodetakse või 
imporditakse vähem kui 10 tonni aastas, 
tehakse kemikaaliohutuse hindamine 
juhul, kui aine vastab III lisa 
kriteeriumile a.

(Muudatusettepanek 110 + 387 (muudetud) – esimene lugemine)

Selgitus

On vastuvõetamatu, et ohutuse hindamine piirdub ainetega, mille puhul on tegemist üle 10 
tonniste kogustega. Esiteks tähendaks see, et kahe kolmandiku REACHi reguleerimisalasse 
kuuluvate ainete puhul ei hinnataks registreerimisel esitatud andmeid seoses nende mõjuga 
inimeste tervisele ja keskkonnale. Isegi kui ained on ohtlikud, puuduks nõue esitada andmeid 
toime kohta. Ilma kõnealuste andmeteta oleks peaaegu võimatu selgitada välja asjakohaseid 
riskijuhtimise meetmeid töötajate ja tarbijate kaitseks ohtlike ainete eest. Pidades aga silmas 
niisuguste ainete suhtes kehtestatud erikriteeriume, mille puhul on tegemist 1−10-tonniste 
kogustega, on kemikaaliohutuse hindamine kõnealuste ainete puhul nõutav üksnes siis, kui 
need on tõenäoliselt kartsinogeensed, mutageensed või reproduktiivsust kahjustavad.

Muudatusettepanek 11
ARTIKLI 14 LÕIKED 7 A JA 7 B (uued)

7a. Aine või valmistise tootja või 
importija, kes tarnib sellist ainet või 
valmistist tootmisahela järgmise etapi 
kasutajale, esitab tootmisahela 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 tootmisahela järgmise etapi 
kasutajate taotluses toodud toimingute ja 
kasutamise kontekstis.
7b. Tootmisahela 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 
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tekitatud mõjude hindamiseks 
tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
toimingute või aine või valmistise 
kasutamise kontekstis.

(Muudatusettepanek 112 – esimene lugemine)

Selgitus

Tootmisahelas osalejate vaheline suhtlemine ei tohiks piirduda üksnes teabe vahetamisega 
direktiivi järgimiseks. Kogu turustusahelas tuleb vastutustundlikult püüelda tarnijate ning 
tootmisahela eelmise ja järgmise etapi kasutajate vahelise suhtlemise ja side poole. 

Muudatusettepanek 12
ARTIKKEL 23 A (uus)

Artikkel 23a
Teatis kavatsuse kohta jätta aine 

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

(Muudatusettepanek 121 – esimene lugemine)

Selgitus

Tootmisahela järgmise etapi kasutajad on mures, et osa − ja võib-olla isegi suurt hulka −
ainetest ei registreerita majanduslikel põhjustel, millel on nende ettevõttele ebasoodne mõju. 
Neil ei ole võimalik niisuguse juhtumi jaoks vajalikke ettevalmistusi teha, kuna nad ei saa 
sellest enne teada, kui registreerimistähtaeg on möödas. Tootjate ja importijate poolset 
etteteatamist nõudev säte võimaldaks neil tootja või importijaga läbi rääkida. Tootmisahela 
järgmise etapi kasutajad võivad olla valmis maksma kõrgemat hinda, et vältida veelgi 
kõrgemaid ümberformuleerimiskulusid, hoides seega ära aine kasutuselt eemaldamise. 

Muudatusettepanek 13
ARTIKLI 27 LÕIGE 6

6. Ühe kuu jooksul alates lõikes 5 
nimetatud teabe saamisest annab amet 
potentsiaalsele registreerijale loa viidata 
registreerimistoimikus tema poolt 
taotletavale teabele. Tingimusel, et 
eelnev(ad) registreerija(d) teeb (teevad) 
täieliku uuringuaruande potentsiaalsele 
registreerijale kättesaadavaks, on neil õigus 
nõuda potentsiaalselt registreerijalt võrdset 
osa nende kantud kuludest, mida 
jõustatakse riiklikes kohtutes.

6. Ühe kuu jooksul alates lõikes 5 
nimetatud teabe saamisest annab amet 
potentsiaalsele registreerijale loa viidata 
registreerimistoimikus tema poolt 
taotletavale teabele. Tingimusel, et 
eelnev(ad) registreerija(d) teeb (teevad) 
täieliku uuringuaruande potentsiaalsele 
registreerijale kättesaadavaks, on neil õigus 
nõuda potentsiaalselt registreerijalt õiglast 
osa nende kantud kuludest, mida 
jõustatakse riiklikes kohtutes.

Algse(te) registreerija(te) poolt asjaomase 
uuringu läbiviimiseks kantud tegelikud 
kulud jaotatakse proportsionaalselt iga 
osaleja tootmis-/impordimahuga.
Kui algne kogukulu on juba kahe või 
enama registreerija vahel jagatud, 
maksab iga järgmine potentsiaalne 
registreerija igale teisele registreerijale 
õiglase osa oma panusest kuludesse.

(Muudatusettepanek 134 (osaliselt) – esimene lugemine)

Selgitus

Luuakse mehhanism algsete katsekulude õiglaseks jagamiseks olenemata registreerijate 
arvust ja järgnevate registreeringute ajast.
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Muudatusettepanek 14
ARTIKLI 28 LÕIGE 1 A (uus)

1a. Igaühel, kelle valduses on uuringud 
või teave loomadega tehtud katsete kaudu 
saadud aine kohta, tuleb esitada 
kõnealune teave ametile hiljemalt 18 kuud 
enne artikli 23 lõikes 1 sätestatud 
tähtaega.

(Muudatusettepanek 140 – esimene lugemine)

Selgitus

Loomkatsetest saadava teabe edastamise tähtaja lühendamine võimaldab vältida kõnealuste 
katsete mitmekordset läbiviimist ja vähendab samas ettevõtete, eelkõige VKEde koormust.

Muudatusettepanek 15
ARTIKLI 28 LÕIGE 2 A (uus)

2a. Kui lõikes 2 nimetatud ajavahemik on 
möödunud, lubab amet eelregistreerimata 
aine tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
palvel teatise hilisemat ainete registrisse 
esitamist isiku poolt, kes ei ole algne 
kõnealuse aine tootmisahela järgmise 
etapi kasutajale tarnija, veel kuue kuu 
jooksul alates registri avaldamisest.
Kõnealune teatis võimaldab potentsiaalsel 
registreerijal saada kasu II jaotise 5. 
peatükis sätestatud üleminekurežiimist.

(Muudatusettepanek 369/parand. (osaliselt) – esimene lugemine)

Selgitus

Antakse kuus lisakuud ainete eelregistreerimiseks tootmisahela järgmise etapi kasutaja soovi 
korral.

Muudatusettepanek 16
ARTIKLI 28 LÕIGE 4 A (uus)

4a. Tootjad või importijad edastavad 
ametile mis tahes nende valduses oleva 
teabe, mis on saadud selgroogsete 
loomadega tehtud katsetel, ning muu 
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teabe, mis aitaks vältida loomkatsete 
tegemist ning mis on samuti seotud 
ainetega, mille tootmise või importimise 
nad on lõpetanud. Registreerijad, kes 
sellist teavet hiljem kasutavad, jagavad 
kõnealuse teabe saamise kulusid 
proportsionaalselt iga osapoole 
tootmismahuga. Igaüks, kes omandab 
uuringute tulemused või muu teabe aine 
kohta, mis on saadud selgroogsete 
loomadega tehtud katsetest pärast lõikes 
1a nimetatud tähtaja möödumist, esitab 
kõnealuse teabe ametile.

(Muudatusettepanek 143 – esimene lugemine)

Selgitus

Rõhutatakse, et kogu teavet, mis võib olla kasulik loomkatsete vältimiseks, tuleb jagada, 
hoides ära kõnealuste katsete mitmekordset läbiviimist ja vähendades samas ettevõtete, 
eelkõige VKEde koormust.

Muudatusettepanek 17
ARTIKLI 30 LÕIKE 1 TEINE LÕIK

Taotluse esitamisele järgneva kahe nädala 
jooksul esitab uuringuandmete omanik 
uuringuandmeid taotlenud osaleja(te)le 
tõendi uuringute maksumuse kohta. Nii 
osaleja(d) kui ka omanik teevad kõik 
võimaliku tagamaks, et teabe jagamise 
kulud määratakse õiglaselt, läbipaistvalt ja 
mittediskrimineerivalt. Seda võib 
lihtsustada mis tahes kulude jagamise 
juhise järgimine, mis põhineb kõnealustel 
põhimõtetel ning mille amet on vastavalt 
artikli 76 lõike 2 punktile f vastu võtnud. 
Kui nad vastavale kokkuleppele ei jõua, 
jagatakse kulud nende vahel võrdselt.
Omanik annab loa kogu uuringuaruannet 
registreerimisel kasutada kahe nädala 
jooksul alates makse laekumisest. 
Registreerijad peavad jagama üksnes 
sellise teabega seotud kulusid, mida nad 
peavad esitama registreerimisnõuete 
täitmiseks.

Taotluse esitamisele järgneva kahe nädala 
jooksul esitab uuringuandmete omanik 
uuringuandmeid taotlenud osaleja(te)le 
tõendi uuringute maksumuse kohta. Nii 
osaleja(d) kui ka omanik teevad kõik 
võimaliku tagamaks, et teabe jagamise 
kulud määratakse õiglaselt, läbipaistvalt ja 
mittediskrimineerivalt ning 
proportsionaalselt iga osapoole 
tootmismahuga. Seda võib lihtsustada mis 
tahes kulude jagamise juhise järgimine, 
mis põhineb kõnealustel põhimõtetel ning 
mille amet on vastavalt artikli 76 lõike 2 
punktile f vastu võtnud. Kui nad vastavale 
kokkuleppele ei jõua, jagatakse kulud 
nende vahel õiglaselt. Omanik annab loa 
kogu uuringuaruannet registreerimisel 
kasutada kahe nädala jooksul alates makse 
laekumisest. Registreerijad peavad jagama 
üksnes sellise teabega seotud kulusid, mida 
nad peavad esitama registreerimisnõuete 
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täitmiseks.

(Muudatusettepanek 150 (osaliselt) – esimene lugemine)

Selgitus

Luuakse mehhanism algsete katsekulude õiglaseks jagamiseks analoogiliselt artikli 27 
vastavate muudatustega.

Muudatusettepanek 18
ARTIKLI 31 LÕIGE 1

1. Aine või valmistise tarnija esitab aine 
või valmistise saajale vastavalt II lisale 
koostatud ohutuskaardi:

1. Aine või valmistise tarnija esitab aine 
või valmistise saajale vastavalt II lisale 
koostatud ohutuskaardi:

a) kui aine või valmistis vastab ohtliku aine 
või valmistise kriteeriumitele vastavalt 
direktiividele 67/548/EMÜ või 
1999/45/EÜ või 

a) kui aine või valmistis vastab ohtliku aine 
või valmistise kriteeriumitele vastavalt 
direktiividele 67/548/EMÜ või 
1999/45/EÜ või 

b) kui aine on püsiv, bioakumuleeriv ja 
toksiline või väga püsiv ja väga 
bioakumuleeruv vastavalt XIII lisas 
sätestatud kriteeriumitele. 

b) kui aine on püsiv, bioakumuleeriv ja 
toksiline või väga püsiv ja väga 
bioakumuleeruv vastavalt XIII lisas 
sätestatud kriteeriumitele või
c) kui aine on kindlaks tehtud vastavalt 
artikli 56 punktile f.

(Muudatusettepanek 157 (parandatud) – esimene lugemine)

Selgitus

Ohutuskaartide abil antakse ainet käsitlevat teavet REACHi nõuete kohaselt turustusahelas 
edasi. Ohutuskaarti vajavate ainete valdkonda tuleb laiendada nii, et see hõlmaks ka kõiki 
lubade andmist käsitlevas artiklis 56 nimetatud väga problemaatilisi aineid.

Muudatusettepanek 19
ARTIKLI 31 LÕIGE 9 A (uus)

9a. Komisjon korraldab tehniliste suuniste 
väljatöötamise, mis sätestavad 
ohutuskaartide miinimumnõuded 
tagamaks selge ja piisava teabe esitamise 
optimaalseks kasutamiseks kõigile 
turustusahelas tegutsejatele.
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(Muudatusettepanek 162 – esimene lugemine)

Selgitus

Ohutuskaardid võivad olla heaks vahendiks aineid ja valmistisi käsitleva teabe edastamiseks 
turustusahelas. Siiski täidavad ohutuskaardid oma eesmärki vaid siis, kui need täidetakse 
nõuetekohaselt. Seepärast peaks komisjon töötama välja tehnilised suunised, kus on esitatud 
ohutuskaartide täitmise miinimumnõuded.

Muudatusettepanek 20
ARTIKLI 32 LÕIGE 4

4. Niisuguste toodete tootjad või 
importijad, mis sisaldavad artikli 56 
kriteeriumitele vastavaid ja artikli 58 lõike 
1 kohaselt kindlaks tehtavaid aineid 
kontsentratsioonis üle 0.1 massiprotsendi, 
annavad toote saajale piisavat teavet, mis 
võimaldab toodet ohutult kasutada, 
sealhulgas vähemalt aine nimetuse. 
Kõnealune kohustus laieneb kõigile 
toodete saajatele turustusahelas.

välja jäetud

Selgitus

Kõik sätted, mis on seotud kohustusega edastada toodetes sisalduvaid aineid käsitlevat teavet, 
tuleks paigutada ühte artiklisse (vt uus artikkel 33a).

Muudatusettepanek 21
ARTIKKEL 33 A (uus)

Artikkel 33a
Teabe edastamise kohustus toodetes 

sisalduvate ainete kohta
1. XIV lisas loetletud aine või kõnealust 
ainet sisaldava valmistise või toote tootja 
või importija esitab tootmisahela järgmise 
etapi kasutajale – kui seda mõistlikult 
nõutakse – andmed, mis on vajalikud aine 
mõju hindamiseks inimeste tervisele või 
keskkonnale seoses taotluses osutatud 
käitluse ja kasutustega.
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2. Lõikes 1 sätestatud teabe esitamise 
nõuet kohaldatakse mutatis mutandis 
turustusahelas ülalpool.
3. Tootmisahela järgmise etapi kasutajad, 
kes lisavad tootesse ainet või valmistist, 
mille kohta on sisse viidud ohutuskaart, 
ning need, kes seda toodet käitlevad või 
töötlevad, edastavad ohutuskaardi kõigile 
toote või selle derivaadi saajatele. Saajad 
ei hõlma tarbijaid.
Tarbijatel on õigus küsida tootjalt või 
importijalt teavet tema toodetud või 
imporditud tootes sisalduvate ainete 
kohta.
Tootjad või importijad võimaldavad 
kõikidel üksikutel tarbijatel viimaste 
nõudmisel ja 15 tööpäeva jooksul saada 
tasuta üksikasjalikku ohutus- ja 
kasutusteavet nende poolt toodetud või 
imporditud tootes sisalduvate ainete 
kohta.

(Muudatusettepanekud 166 ja 366 – esimene lugemine)

Selgitus
Tootjatel, jaemüüjatel ja tarbijatel peaks olema võimalik teada saada, kas lõpptoodang 
sisaldab konkreetseid aineid, ning vajaduse korral loobuda ja valida ohutum alternatiiv.

Teavet lubatud ohtlike ainete (nii eraldi kui ka valmistise või toote osana) kohta tuleb
turustusahelas igas suunas levitada, et ettevõtetel oleks võimalik võtta asjakohaseid meetmeid 
ja teha teadlikke otsuseid seoses oma toodete koostisega. Tootmisahela järgmise etapi 
kasutajate õigus saada teavet kõnealuste ainete kohta on väga oluline tarbijate usalduse ja 
hea tahte taastamiseks. 

Muudatusettepanek 22
ARTIKLI 39 LÕIGE 1 A (uus)

1a. Et vältida loomkatsete kordamist, 
avatakse kõik selgroogsete loomadega 
katseid hõlmavad katsetamisettepanekud
huvitatud isikutele märkuste tegemiseks 
90 päeva vältel. Registreerija või 
tootmisahela järgmise etapi kasutaja 
võtab arvesse kõiki tehtud märkusi ning 
teatab ametile, kas ta leiab vaatamata 
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saadud märkustele, et kavandatav katse 
on vajalik, ning põhjendab oma 
seisukohta.

(Muudatusettepanek 176 – esimene lugemine)

Selgitus

Arvesse tuleks võtta kõiki asjakohaseid märkusi ja kogu teavet, mis võiks loomkatseid 
vähendada.

Muudatusettepanek 23
ARTIKLI 39 LÕIGE 1 B (uus)

1b. Enne lõikes 2 osutatud otsuse tegemist 
selgroogsete loomadega tehtavaid katseid 
hõlmava katsetamisettepaneku kohta 
konsulteeritakse Alternatiivsete Meetodite 
Valideerimise Euroopa Keskusega 
(ECVAM).

(Muudatusettepanek 177 – esimene lugemine)

Selgitus

Pidades silmas kiiret edasiminekut alternatiivsete katsemeetodite väljatöötamises, tuleks 
katsetamisettepanekute hindamise ajal edastada pädevatele asutustele ekspertteadmisi ja 
kogemusi, et vältida loomkatseid ja vähendada kulusid. 

Muudatusettepanek 24
ARTIKLI 59 LÕIGE 1

1. Komisjon vastutab loataotlusi käsitlevate 
otsuste tegemise eest kooskõlas käesoleva 
jaotisega.

1. Komisjon vastutab loataotlusi käsitlevate 
otsuste tegemise eest kooskõlas käesoleva 
jaotisega. Selliste otsuste tegemisel 
kohaldatakse ettevaatusprintsiipi. 

(Muudatusettepanek 231 – esimene lugemine)

Selgitus

Meenutatakse, et selliseid otsuseid tuleks teha ettevaatusprintsiibi alusel. 

Muudatusettepanek 25
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Artikkel 64

Loa valdajate kohustused Teavitamiskohustus ainete puhul, mille 
kohta nõutakse luba

Loa valdajad ning artikli 55 lõikes 2 
nimetatud tootmisahela järgmise etapi 
kasutajad, kes kasutavad aineid 
valmististes, lisavad loa numbri toote 
etiketile enne aine või ainet sisaldava 
valmistise lubatud kasutuseks turule 
viimist, ilma et see piiraks direktiivide 
67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ kohaldamist. 
Seda tehakse kohe, kui loa number on 
avalikustatud vastavalt artikli 63 lõikele 9.

Kõik ained, mida kasutatakse 
puhasainena, valmististes või toodetes ja 
mis vastavad artiklis 56 sätestatud 
tingimustele, tuleb märgistada ja alati 
varustada ohutuskaardiga. Märgistusel 
on:

a) aine nimetus,
b) fakt, et aine on lisatud XIV lisasse,
c) mis tahes erikasutus, mille jaoks ainele 
on antud luba.

(Muudatusettepanek 246 – esimene lugemine)

Selgitus

Põhjalikum sõnastus.

Muudatusettepanek 26
Artikkel 72

1. Kui artiklis 67 sätestatud tingimused on 
täidetud, koostab komisjon XVII lisa 
muudatuse eelnõu kolme kuu jooksul alates 
sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee 
arvamuse laekumisest või artikli 70 alusel 
kehtestatud tähtajaks, kui kõnealune 
komitee ei esita oma arvamust, olenevalt 
sellest, kumb on varasem.

1. Kui artiklis 67 sätestatud tingimused on 
täidetud, koostab komisjon XVII lisas juba 
reguleeritud aine puhul XVII lisa 
muudatuse eelnõu kolme kuu jooksul alates 
sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee 
arvamuse laekumisest või artikli 70 alusel 
kehtestatud tähtajaks, kui kõnealune 
komitee ei esita oma arvamust, olenevalt 
sellest, kumb on varasem.

Kui muudatuse eelnõu kaldub algsest 
ettepanekust kõrvale või kui selles ei võeta 
arvesse ameti arvamusi, lisab komisjon 
erinevuste põhjuste üksikasjaliku selgituse. 

Kui muudatuse eelnõu kaldub algsest 
ettepanekust kõrvale või kui selles ei võeta 
arvesse ameti arvamusi, lisab komisjon 
erinevuste põhjuste üksikasjaliku selgituse. 

2. Lõplik otsus võetakse vastu vastavalt 
artikli 132 lõikes 3 osutatud menetlusele. 
Komisjon saadab muudatuse eelnõu 

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

liikmesriikidele vähemalt 45 päeva enne 
hääletamist.

2a. Kui aine ei ole juba XVII lisas 
reguleeritud, esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ettepaneku 
muuta XVII lisa lõikes 1 nimetatud 
tähtajaks.

(Muudatusettepanek 251 (osaliselt) – esimene lugemine)

Selgitus

Kehtiva direktiivi 76/769/EMÜ puhul on Euroopa Parlamendil ja nõukogul osa otsuste 
tegemises kemikaalide teatavate piirangute kohta, näiteks ftalaatide kasutamise keelamise 
kohta teatavates mänguasjades. Muudatusettepaneku eesmärk on kõnealust menetlust 
säilitada ja mitte täiendavalt suurendada komisjoni rolli. 

Muudatusettepanek 27
ARTIKLI 75 LÕIKE 1 PUNKT D A (uus)

da) alternatiivsete katsemeetodite komitee, 
mis vastutab ühtse strateegia 
väljatöötamise ja rakendamise eest 
loomkatsete alternatiivmeetodite 
väljatöötamise, valideerimise ja õigusliku 
aktsepteerimise kiirendamiseks ning 
tagamaks nende kasutamist intelligentses 
astmelises riski hindamises, et täita 
käesoleva määruse nõudeid. Komitee 
vastutab registreerimistasudest saadud 
vahendite jaotamise eest alternatiivsete 
katsemeetodite rahastamiseks. Komitee 
koosneb Alternatiivsete Meetodite 
Valideerimise Euroopa Keskuse, loomade 
heaolu organisatsioonide ja teiste 
asjaomaste sidusrühmade ekspertidest.
Komitee koostab igal aastal aruande, 
mille amet esitab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule ning mis käsitleb 
loomkatsete alternatiivmeetodite 
väljatöötamise, valideerimise ja õigusliku 
aktsepteerimise edusamme ning selliste 
meetodite kasutamist intelligentses 
astmelises riski hindamises, et täita 
käesoleva määruse nõudeid, ning 
alternatiivsetele katsemeetoditele 
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eraldatud vahendite summat ja jaotamist.

(Muudatusettepanek 257 – esimene lugemine)

Selgitus

Seotud põhjenduse 92 muudatusettepanekutega. Käesoleva määruse eesmärk edendada 
loomkatsete alternatiive tuleks lisada ameti mandaati ja tema tööülesannete hulka, et tagada 
selle tõhusat rakendamist. Alternatiivsete katsemeetodite väljatöötamist, valideerimist, 
õiguslikku aktsepteerimist ja kasutamist takistab sageli strateegilise planeerimise ja 
kooskõlastamise puudumine. Seepärast peaks ametil olema alternatiivsete katsemeetodite 
valdkonna ekspertidest koosnev komitee, mandaadiga kõnealust strateegilist planeerimist 
arendada ja rakendada ning tagada, et alternatiivseid katsemeetodeid kasutatakse võimaluse 
korral intelligentses, paindlikus riski hindamises, et loomkatseid vältida ja kulusid 
vähendada. Kõnealune komitee peaks ka eraldama rahalisi vahendeid alternatiivsete 
katsemeetodite jaoks ning koostama läbipaistvuse tagamiseks aastaaruande saavutatud 
tulemuste kohta. 

Muudatusettepanek 28
ARTIKLI 76 LÕIKE 2 PUNKT G A (uus)

ga) avaldab oma veebilehel ühe aasta 
möödudes käesoleva määruse 
jõustumisest ainete loetelu, mille vastavus 
artiklis 56 nimetatud kriteeriumitele on 
kindlaks tehtud. Loetelu uuendatakse 
perioodiliselt;

(Muudatusettepanek 263, punkt gd – esimene lugemine)

Selgitus

Loa saamise kriteeriumitele vastavate ainete loetelu tuleks avalikustada.

Muudatusettepanek 29
ARTIKLI 76 LÕIKE 3 PUNKT C

c) Euroopa Komisjoni taotluse korral 
koostab arvamusi mis tahes muude 
aspektide kohta, mis käsitlevad ainete 
ohutust puhasainetena ning valmististe või 
toodete osana;

c) Euroopa Komisjoni või Euroopa 
Parlamendi taotluse korral koostab 
arvamusi mis tahes muude aspektide kohta, 
mis käsitlevad ainete ohutust 
puhasainetena ning valmististe või toodete 
osana;
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(Muudatusettepanek 260, punkt f – esimene lugemine)

Selgitus

Euroopa Parlamendil peaks samuti olema õigus taotleda ametilt arvamusi, nagu on näiteks 
õigus Euroopa Toiduohutusametil. 

Muudatusettepanek 30
ARTIKLI 76 LÕIKE 4 PUNKT D

d) selgitab välja jõustamisstrateegiad ja 
parima jõustamistava;

d) selgitab välja jõustamisstrateegiad ja 
parima jõustamistava, võttes eelkõige 
arvesse VKEde eriprobleeme;

(Muudatusettepanek 262, punkt d – esimene lugemine)

Selgitus

REACHi rakendamisel tuleks erilist abi anda VKEdele.

Muudatusettepanek 31
ARTIKLI 78 LÕIGE 1

1. Haldusnõukogu moodustatakse iga 
liikmesriigi ühest esindajast ja kõige 
rohkem kuuest komisjoni määratud 
esindajast, sealhulgas kolmest huvitatud 
isikute hääleõiguseta esindajast. 

Iga liikmesriik nimetab 
haldusnõukogusse ühe liikme. Nimetatud 
liikmed määrab ametisse nõukogu.

1. Haldusnõukogu moodustatakse iga 
liikmesriigi ühest esindajast ja kõige 
rohkem kuuest komisjoni määratud 
esindajast ning kahest Euroopa 
Parlamendi määratud esindajast. 

Lisaks nimetab komisjon 
haldusnõukogusse neli huvitatud isikute 
(tööstuse, tarbijate, töötajate ja 
keskkonnakaitseorganisatsioonid) 
hääleõiguseta esindajat. 
Haldusnõukogu 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. 

(Muudatusettepanek 267 (parandatud) – esimene lugemine)

Selgitus

Korratakse parlamendi traditsioonilist seisukohta haldusnõukogu koosseisu ja liikmete 



PE 371.746v01-00 24/39 PR\606611ET.doc
Freelance-tõlge

ET

ametisse määramise korralduste kohta, mis põhinevad Euroopa Ravimiameti mudelil. 
Huvitatud isikute esindajate arvu suurendatakse kolmelt neljale, et oleks võimalik kaasata 
kõiki asjaomaseid sektoreid.

Muudatusettepanek 32
ARTIKLI 78 LÕIGE 3

3. Ametiaeg on neli aastat. Ametiaega võib 
uuendada üks kord. Esimese mandaadi 
jaoks valib aga komisjon pooled enda 
määratud esindajatest ning nõukogu 12 
enda määratud esindajat, kelle ametiaeg 
saab olema kuus aastat.

3. Ametiaeg on neli aastat. Ametiaega võib 
uuendada üks kord. Esimese mandaadi 
jaoks valivad aga komisjon ja Euroopa 
Parlament kumbki pooled enda määratud 
esindajatest ning nõukogu 12 enda 
määratud esindajat, kelle ametiaeg saab 
olema kuus aastat.

(Muudatusettepanek 360 (parandatud) – esimene lugemine)

Selgitus

Tuleneb artikli 78 lõike 1 muutmisest. 

Muudatusettepanek 33
ARTIKLI 78 LÕIGE 3 A (uus)

3a. Komisjoni koostatud nimekiri koos 
asjaomaste taustdokumentidega 
edastatakse Euroopa Parlamendile. 
Kolme kuu jooksul alates teavitamisest 
võib Euroopa Parlament esitada oma 
arvamuse arutamiseks nõukogule, kes 
määrab seejärel haldusnõukogu ametisse. 

(Muudatusettepanek 1037 – esimene lugemine)

Selgitus

Tuleks hõlbustada Euroopa Parlamendi osalemist haldusnõukogu ametisse määramisel.

Muudatusettepanek 34
ARTIKLI 79 LÕIGE 2 A (uus)

2a. Valitud esimees tutvustab ennast 
Euroopa Parlamendile.
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(Muudatusettepanek 269 – esimene lugemine)

Selgitus

Eesmärgiga tugevdada demokraatiat ja aruandekohustust, tuleks Euroopa Parlamendile anda 
võimalus tutvuda esimehe ja tema programmiga.

Muudatusettepanek 35
ARTIKLI 82 LÕIGE 1

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

1. Ametit juhib selle tegevdirektor.

(Muudatusettepanek 272 – esimene lugemine)

Selgitus

Kõik ameti organite koosseisu sõltumatusega seotud sätted koondatakse suurema selguse 
huvides ühte artiklisse (vt artikli 87 muudatusettepanek).

Muudatusettepanek 36
ARTIKLI 82 LÕIKE 2 PUNKT (J A) (uus)

ja) Euroopa Parlamendiga kontakti 
loomine ja säilitamine ning kõnealuse 
institutsiooni asjaomaste komisjonidega 
korrapärase dialoogi pidamise tagamine.

(Muudatusettepanek 273 – esimene lugemine)

Selgitus

Selles taaskinnitatakse Euroopa Parlamendi tavapärane arvamus suhete kohta asutustega.

Muudatusettepanek 37
ARTIKLI 82 LÕIGE 3 A (uus)

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

(Muudatusettepanek 276 – esimene lugemine)

Selgitus

Selles taaskinnitatakse Euroopa Parlamendi tavapärane arvamus suhete kohta asutustega.

Muudatusettepanek 38
ARTIKLI 83 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.

välja jäetud

(Muudatusettepanek 277 – esimene lugemine)

Selgitus

Seotud artikli 83 lõike 2 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 39
ARTIKLI 83 LÕIKE 2 ESIMENE LÕIK

2. Ameti 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. Ameti tegevdirektori nimetab ametisse 
juhatus komisjoni poolt pärast Euroopa 
Liidu Teatajas ja teistes perioodilistes 
väljaannetes või veebilehtedel avaldatud 
huviavalduste kutse kaudu kuulutatud 
avalikku valikumenetlust välja pakutud 
kandidaatide nimekirja alusel. Enne 
ametisse nimetamist kutsutakse juhatuse 
määratud kandidaat nii kiiresti kui 
võimalik Euroopa Parlamendi ette 
esinema ning parlamendiliikmete 
küsimustele vastama.
Tegevdirektor nimetatakse ametisse, 
pidades silmas tema teeneid, 
dokumentaalselt tõendatud haldamis- ja 
juhtimisoskusi ning tema asjakohaseid 
kogemusi kemikaaliohutuse või 
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kemikaalide reguleerimise valdkonnas. 
Juhatus teeb otsuseid kõikide 
hääleõiguslike liikmete 
kahekolmandikulise häälteenamusega

(Muudatusettepanek 278 – esimene lugemine)

Selgitus

Selles taaskinnitatakse Euroopa Parlamendi tavapärane arvamus (mida tunnustas nõukogu 
seoses Euroopa Toiduohutusameti ja Ravimihindamisametiga) tegevdirektorite ametisse 
nimetamise korra kohta.

Muudatusettepanek 40
ARTIKLI 84 LÕIKED 1–7

1. Iga liikmesriik võib nimetada 
kandidaate riskianalüüsi komitee 
koosseisu. Tegevdirektor koostab 
kandidaatide nimekirja, mis avaldatakse 
ameti veebilehel. Haldusnõukogu määrab 
nimekirja alusel ametisse komitee liikmed, 
kaasates vähemalt ühe kandidaadi, kuid 
mitte rohkem kui kaks kandidaati iga 
kandidaate nimetanud liikmesriigi 
kandidaatide hulgast. Liikmed määratakse 
ametisse nende rolli ja kogemuse järgi 
artikli 76 lõikes 3 määratletud ülesannete 
täitmisel.

1. Iga liikmesriik määrab ühe liikme
riskianalüüsi komiteesse. Liikmed 
määratakse nende rolli ja kogemuse järgi 
artikli 76 lõikes 3 määratletud ülesannete 
täitmisel.

2. Iga liikmesriik võib määrata sotsiaal-
majandusliku analüüsi komitee koosseisu 
kandidaate. Tegevdirektor koostab 
kandidaatide nimekirja, mis avaldatakse 
ameti veebilehel. haldusnõukogu määrab 
komitee liikmed ametisse kõnealuse 
nimekirja alusel, arvates kaasa vähemalt 
ühe liikme, kuid mitte rohkem kui kaks 
liiget iga kandidaate nimetanud 
liikmesriigi kandidaatide hulgast.

2. Iga liikmesriik määrab ühe liikme
sotsiaal-majandusliku analüüsi komiteesse.
Liikmed määratakse nende rolli ja 
kogemuse järgi artikli 76 lõikes 3 
määratletud ülesannete täitmisel.

3. Iga liikmesriik määrab ühe liikme 
liikmesriikide komiteesse.

3. Iga liikmesriik määrab ühe liikme 
liikmesriikide komiteesse.

4. Komiteede eesmärk on, et nende 
liikmetel oleksid ulatuslikud asjakohased 
teadmised. Seepärast võib iga komitee 
valida kokku kuni viis lisaliiget nende 
eripädevuse alusel.

4. Komiteede eesmärk on, et nende 
liikmetel oleksid ulatuslikud asjakohased 
teadmised. Seepärast võib iga komitee 
valida kokku kuni viis lisaliiget nende 
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eripädevuse alusel.

Komiteede liikmed määratakse ametisse 
viieks aastaks ning neid võib uueks 
ametiajaks tagasi nimetada.

Komiteede liikmed määratakse ametisse 
viieks aastaks ning neid võib uueks 
ametiajaks tagasi nimetada.

Haldusnõukogu liikmed ei või olla 
komiteede liikmed.

Haldusnõukogu liikmed ei või olla 
komiteede liikmed.

Iga komitee liikmeid võivad täiendada 
konsultandid teaduslikes, tehnilistes või 
õigusküsimustes.

Iga komitee liikmeid võivad täiendada 
konsultandid teaduslikes, tehnilistes või 
õigusküsimustes.

Tegevdirektoril või tema esindajal ja 
komisjoni esindajail on õigus vaatlejaina 
osa võtta kõikidest ameti või selle 
komiteede poolt kokku kutsutud komiteede 
ja töörühmade koosolekutest. Vastavalt 
vajadusele võib komitee liikmete või 
haldusnõukogu taotlusel kutsuda
koosolekutest vaatlejaina osa võtma ka 
sidusrühmade esindajaid.

Tegevdirektoril või tema esindajal ja 
komisjoni esindajail on õigus vaatlejaina 
osa võtta kõikidest ameti või selle 
komiteede poolt kokku kutsutud komiteede 
ja kõikide töörühmade koosolekutest.
Sidusrühmad võivad vaatlejaina samuti
kooosolekutest osa võtta.

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

5. Iga komitee liikmed tagavad ameti 
ülesannete ja oma liikmesriigi pädeva 
asutuse töö vajaliku kooskõlastatuse.

6. Komiteede liikmeid toetavad 
liikmesriikidele kättesaadavad teaduslikud 
ja tehnilised ressursid. Sel eesmärgil 
varustavad liikmesriigid nende poolt 
ametissenimetatud komiteede liikmeid 
piisavate teaduslike ja tehniliste 
ressurssidega. Iga liikmesriigi pädev asutus 
aitab komiteede ja nende töörühmade 
tegevusele kaasa.

6. Komiteede liikmeid toetavad 
liikmesriikidele kättesaadavad teaduslikud 
ja tehnilised ressursid. Sel eesmärgil 
varustavad liikmesriigid nende poolt 
ametissenimetatud komiteede liikmeid 
piisavate teaduslike ja tehniliste 
ressurssidega. Iga liikmesriigi pädev asutus 
aitab komiteede ja nende töörühmade 
tegevusele kaasa.

7. Liikmesriigid hoiduvad andmast 
risikianalüüsi komitee või sotsiaal-
majandusliku analüüsi komitee liikmetele 
või nende teadus- ja 
tehnikakonsultantidele ja ekspertidele 
juhiseid, mis ei sobi kokku nimetatud 
isikute individuaalsete ülesannete või 
ameti ülesannete, kohustuste ja 
sõltumatusega.

(Muudatusettepanek 279 – esimene lugemine)

Selgitus

Komiteedes peavad olema kohal kõik liikmesriigid. Sidusrühmade kohalolek komiteede 
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koosolekutel ei või olla vaid tänu kutsetele. Kõik ameti organite koostisosade sõltumatusega 
seotud sätted võetakse suurema selguse huvides kokku ühes artiklis (vt artikli 87 
muudatusettepanek).

See selgitab liikmesriigi komitee esimehe ametisse määramise korda.

Muudatusettepanek 41
ARTIKLI 85 LÕIKED 1–3

1. Iga liikmesriik määrab ametisse ühe 
foorumi liikme kolme aasta pikkuseks 
ametiajaks. Foorumi liikmeid võib uueks 
ametiajaks tagasi nimetada. Liikmeid 
ametisse nimetades võetakse arvesse nende 
kohustusi ja kogemusi kemikaale 
käsitlevate õigusaktide jõustamisel ning 
liikmed hoiavad alal asjaomaseid sidemeid 
liikmesriigi pädevate asutustega.

1. Iga liikmesriik määrab ametisse ühe 
foorumi liikme kolme aasta pikkuseks 
ametiajaks. Foorumi liikmeid võib uueks 
ametiajaks tagasi nimetada. Liikmeid 
ametisse nimetades võetakse arvesse nende 
kohustusi ja kogemusi kemikaale 
käsitlevate õigusaktide jõustamisel ning 
liikmed hoiavad alal asjaomaseid sidemeid 
liikmesriigi pädevate asutustega.

Foorum peab püüdlema selle poole, et tema 
liikmetel oleksid laialdased asjakohased 
ekspertteadmised. Sel eesmärgil võib 
foorum valida kokku kuni viis lisaliiget 
nende eripädevuse alusel. Kõnealused 
liikmed määratakse ametisse kolmeks 
aastaks ning neid võib ametisse tagasi 
nimetada.

Foorum peab püüdlema selle poole, et tema 
liikmetel oleksid laialdased asjakohased 
ekspertteadmised. Sel eesmärgil võib 
foorum valida kokku kuni viis lisaliiget 
nende eripädevuse alusel. Kõnealused 
liikmed määratakse ametisse kolmeks 
aastaks ning neid võib ametisse tagasi 
nimetada.

Foorumi liikmeid võivad abistada teadus-
ja tehnikakonsultandid.

Foorumi liikmeid võivad abistada teadus-
ja tehnikakonsultandid.

Ameti tegevdirektoril või tema esindajal ja 
komisjoni esindajatel on õigus osa võtta 
kõikidest foorumi ja selle töörühmade 
koosolekutest. Vastavalt vajadusele võib 
foorumi liikmete või haldusnõukogu 
taotlusel kutsuda koosolekutest vaatlejaina 
osa võtma ka sidusrühmade esindajaid.

Ameti tegevdirektoril või tema esindajal ja 
komisjoni esindajatel on õigus osa võtta 
kõikidest foorumi ja selle töörühmade 
koosolekutest. Ka sidusrühmad võivad 
koosolekutest vaatlejaina osa võtta.

Foorumi liikmed ei või olla 
haldusnõukogu liikmed.

2. Liikmesriigi poolt ametisse määratud 
foorumiliikmed tagavad, et foorumi 
ülesannete ja nende liikmesriigi pädeva 
asutuse töö vahel toimub asjakohane 
koostöö.

2. Liikmesriigi poolt ametisse määratud 
foorumiliikmed tagavad, et foorumi 
ülesannete ja nende liikmesriigi pädeva 
asutuse töö vahel toimub asjakohane 
koostöö.

3. Foorumite liikmeid toetatakse 
liikmesriikide pädevatele asutustele 
kättesaadavate teaduslike ja tehniliste 

3. Foorumite liikmeid toetatakse 
liikmesriikide pädevatele asutustele 
kättesaadavate teaduslike ja tehniliste 
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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.

ressurssidega. Iga liikmesriigi pädev asutus 
aitab kaasa foorumi ja selle töörühmade 
tegevusele. 

(Muudatusettepanek 280 – esimene lugemine)

Selgitus

Sidusrühmade kohalolek komiteede koosolekutel ei või olla vaid kutste kaudu. Kõik ameti 
organite koostisosade sõltumatusega seotud sätted võetakse suurema selguse huvides kokku 
ühes ainsas artiklis (vt artikli 87 muudatusettepanek).

Muudatusettepanek 42
ARTIKLI 86 LÕIGE 1

1. Kui komitee peab artikli 76 kohaselt
võtma vastu otsuse, esitama arvamuse või 
kaaluma, kas liikmesriigi toimik vastab XV 
lisa nõuetele, 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 
oma kohustusi ettenähtud tähtaja jooksul 
või kui saab teatavaks võimalike 
kahjustavate huvide olemasolu.

1. Kui komitee peab artikli 76 kohaselt 
esitama arvamuse või kaaluma, kas 
liikmesriigi toimik vastab XV lisa 
nõuetele, 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.

(Muudatusettepanek 281 – esimene lugemine)

Selgitus

Kõik ameti organite koostisosade sõltumatusega seotud sätted võetakse suurema selguse 
huvides kokku ühes artiklis (vrd artikli 87 muudatusettepanek).
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Muudatusettepanek 43
Artikkel 87

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. Haldusnõukogu liikmed, tegevdirektor 
ning komiteede ja foorumi liikmed 
esitavad deklaratsiooni, millega nad 
kohustuvad oma ülesandeid täitma, ja 
deklaratsiooni huvide kohta, mida võib 
pidada nende sõltumatust kahjustavaks.
Nimetatud deklaratsioonid esitatakse igal 
aastal kirjalikult .

2. Haldusnõukogu liikmetel, 
tegevdirektoril, komiteede liikmetel,
foorumi liikmetel, apellatsiooninõukogu 
liikmetel, ekspertidel ning teadus- ja 
tehnilistel nõustajatel ei tohi 
keemiasektori suhtes olla majandus- või 
muid huve, mis võivad kahjustada nende 
erapooletust. Nad kohustuvad tegutsema 
sõltumatult ja üldistes huvides ning 
esitavad igal aastal deklaratsiooni oma 
finantshuvide kohta. Kõik 
keemiatööstusega seotud kaudsed huvid 
deklareeritakse ameti peetavas registris ja 
on taotluse korral avalikkusele 
kättesaadavad ameti kontorites.
Liikmesriigid hoiduvad andmast 
riskianalüüsi komitee või sotsiaal-
majandusliku analüüsi komitee liikmetele 
või nende teaduslikele ja tehnilistele 
nõustajatele ja ekspertidele niisuguseid 
juhised, mis on kokkusobimatud 
nimetatud isikute ülesannete või ameti 
ülesannete, kohustuste ja sõltumatusega.
Ameti tegevusjuhistes täpsustatakse 
käesoleva artikli kohaldamisega seotud 
meetmeid.

3. Oma kõikidel koosolekutel 
deklareerivad juhatuse liikmed, 
tegevdirektor, komiteede ja foorumi 
liikmed ning koosolekutest osa võtvad 
eksperdid mis tahes huvid, mida võiks 

3. Oma kõikidel koosolekutel 
deklareerivad juhatuse liikmed, 
tegevdirektor, komiteede liikmed, foorumi 
liikmed ning koosolekutest osa võtvad 
eksperdid ning teadus- ja 
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pidada nende sõltumatust kahjustavaks mis 
tahes päevakorrapunktide suhtes. Igaüks, 
kes deklareerib selliseid huve, ei võta osa
ühestki asjaomase päevakorrapunkti
hääletamisest.

tehnikanõustajad mis tahes huvid, mida 
võiks pidada nende sõltumatust 
kahjustavaks mis tahes päevakorrapunktide 
suhtes. Igaüks, kes deklareerib selliseid 
huve, ei osale asjakohaste 
päevakorrapunktide arutelul ega sellele 
järgneval hääletamisel. Nimetatud 
deklaratsioonid tehakse avalikkusele 
kättesaadavaks.

(Muudatusettepanek 285 – esimene lugemine)

Selgitus

Selles taaskinnitatakse Euroopa Parlamendi tavapärane arvamus (mille kiitis heaks nõukogu 
seoses ravimihindamisametit reguleeriva määrusega) komiteede ja nõukogude liikmete, nende 
finantshuve ja kaudseid huve sektoris käsitleva deklaratsiooni läbipaistvuse kohta.

Muudatusettepanek 44
ARTIKLI 88 LÕIKE 3 ESIMENE LÕIK

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

3. Esimehe, teised liikmed ja 
asendusliikmed nimetab ametisse 
haldusnõukogu pärast Euroopa Liidu 
Teatajas ja teistes perioodilistes 
väljaannetes või veebilehtedel avaldatud 
huviavalduste kutse kaudu teatavaks 
tehtud avalikku valikumenetlust 
komisjoni väljapakutud kvalifitseeritud 
kandidaatide nimekirjast. 
Apellatsiooninõukogu liikmed valitakse
nende asjakohaste ekspertteadmiste ja -
kogemuste alusel kemikaaliohutuse, 
loodusteaduste või regulatiiv- ja 
kohtumenetluste valdkonnas. 

(Muudatusettepanek 286 – esimene lugemine)

Selgitus

Pidades silmas apellatsiooninõukogu ülesanente olemust, tuleks sisse viia läbipaistev 
avalduste esitamise kord.

Muudatusettepanek 45
ARTIKLI 89 LÕIKED 2 JA 3
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2. Apellatsiooninõukogu liikmed on 
sõltumatud. Oma otsuste tegemisel ei ole 
nad seotud mingite juhistega.
3. Apellatsiooninõukogu liikmed ei või 
ametis täita muid kohustusi. Liikmete 
ülesandeid võib täita osalise tööajaga.

3. Apellatsiooninõukogu liikmed ei või 
agentuuris täita muid kohustusi. 

(Muudatusettepanek 287 – esimene lugemine)

Selgitus

Kõik ameti organite koostisosade sõltumatusega seotud sätted võetakse suurema selguse 
huvides kokku ühes artiklis. Kuigi edasikaebamise juhtumite arv võib võimaldada 
apellatsiooninõukogu liikmetel end teiste tegevustega siduda, jääb nende ülesanne täisajaga 
ülesandeks.

Muudatusettepanek 46
ARTIKLI 90 LÕIGE 1

1. Ameti poolt vastavalt artiklile 9, artiklile 
20, artikli 27 lõikele 6, artikli 30 lõikele 2 
ja lõikele 3 ning artiklile 50 vastu võetud 
otsuste peale võib edasi kaevata.

1. Ameti poolt vastavalt artiklile 9, artiklile 
20, artikli 27 lõikele 6, artikli 30 lõikele 2 
ja lõikele 3, artiklile 50 ja artiklile 59 vastu 
võetud otsuste peale võib edasi kaevata.

(Muudatusettepanek 288 – esimene lugemine)

Selgitus

Sidususe huvides peaksid lubamisotsused kuuluma samuti edasikaebamismenetlusse.

Muudatusettepanek 47
Artikkel 108

Läbipaistvuse tagamiseks võtab 
haldusnõukogu tegevidrektori ettepaneku 
alusel ning komisjoni nõusolekul vastu 
eeskirjad tagamaks olemuselt 
mittekonfidentsiaalse õigusliku, teadusliku 
või tehnilise teabe, mis puudutab 
töötlemata kujul ainete, valmististes või 
kaubaartiklites esinevate ainete ohutust, 
kättesaadavust üldsusele.

Maksimaalse läbipaistvuse tagamiseks 
võtab haldusnõukogu tegevidrektori 
ettepaneku alusel ning komisjoni 
nõusolekul vastu eeskirjad ja loob registri
tagamaks õigusliku, teadusliku või 
tehnilise teabe, mis puudutab töötlemata 
kujul ainete, valmististes või 
kaubaartiklites esinevate ainete ohutust, 
kättesaadavust üldsusele vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 1049/2001.
Ameti ning komiteede ja nende 
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töörühmade kodukord tehakse 
avalikkusele kättesaadavaks ameti kaudu 
või Internetis.
Esitatud loataotlused, nende menetlemise 
järk, esialgsed otsused, load ja mis tahes 
muu kehtestatud tingimus või piirang 
avaldatakse Internetis arusaadaval kujul.

(Muudatusettepanek 294 – esimene lugemine)

Selgitus

Selles taaskinnitatakse Euroopa Parlamendi tavapärane arvamus (mille kiitis heaks nõukogu 
seoses ravimihindamisametit reguleeriva määrusega) läbipaistvuse ja teabele juurdepääsu 
kohta.

Muudatusettepanek 48
ARTIKLI 127 LÕIGE 1 A (uus)

1a. Lõige 1 ei mõjuta liikmesriikide õigust 
säilitada või kehtestada rangemaid 
kaitsemeetmeid kooskõlas töötajate kaitset 
käsitlevate ühenduse õigusaktidega, kui 
kemikaaliohutuse hindamist ei ole aine 
kasutamise puhul teostatud vastavalt 
käesolevale määrusele.

(Muudatusettepanek 309 – esimene lugemine)

Selgitus

Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 137 kohaselt vastuvõetud sätted ei tohiks takistada 
liikmesriike säilitamast või kasutusele võtmast rangemaid kaitsemeetmeid. Sellesse on 
hõlmatud töötaja kaitset käsitlevad sätted. Kui aine suhtes on läbi viidud 
kemikaaliohutusalane hindamine, võib oletada, et töötajate kaitse on piisavalt tagatud. Seega 
tehakse ettepanek, et muudel juhtudel ei tohiks piirata liikmesriikide õigust võtta vastu 
rangemaid meetmeid.

Muudatusettepanek 49
XVII LISA PUNKTI 47 ALAPUNKTID A, B, C, D, E (uus)

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

Aine, ainerühma või valmistise nimetus Piirangu tingimused
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47a. Tolueen
CASi nr 108-88-3

Ei tohi turustada ega kasutada ainena või 
valmistise koostisosana üldsusele müügiks 
mõeldud liimides ja aerosoolvärvides, 
milles selle massikontsentratsioon on 
0,1% või suurem.

47b. Triklorobenseen
CASi nr 120-82-1

Ei tohi turustada ega kasutada ainena või 
valmistise koostisosana, milles selle 
massikontsentratsioon on 0,1% või 
suurem, mitte ühegi kasutusviisi puhul
välja arvatud:
– sünteesi vaheproduktina või
– protsessi lahustajana suletud 
süsteemides toimuvates keemilistes 
rakendustes kloorimisreaktsioonide 
läbiviimiseks
või
–1,3,5 – trinitro – 2,4,6 –
triaminobenseeni (TATB) valmistamisel.

47c. Polütsükliline aromaatne süsivesinik 
(PAS)
1. Benso(a)püreen (BaP)
CASi nr 50-32-8
2. Benso(e)püreen (BeP)
CASi nr 192-97-2
3. Benso(a)antratseen (BaA)
CASi nr 56-55-3
4. Krüseen (CHR)
CASi nr 218-01-9
5. Benso(b)fluoranteen (BbFA)
CASi nr 205-99-2
6. Benso(j)fluoranteen (BjFA)
CASi nr 205-82-3
7. Benso(k)fluoranteen (BkFA)
CASi nr 207-08-9
8. Dibenso(a, h)antratseen (DBAhA)

1. Ekstenderõlisid ei tohi turustada ega 
kasutada rehvide või rehvide osade 
valmistamisel, kui nad sisaldavad:
– benso(a)püreeni üle 1 mg/kg või
– kõiki loetletud polütsüklilisi 
aromaatseid süsivesinikke summaarselt 
üle 10 mg/kg.
Neist piiridest loetakse kinni peetuks, kui 
polütsükliliste aromaatsete ühendite 
ekstrakt on väiksem kui 3 massiprotsenti 
mõõdetuna Institute of Petroleum’i 
standardi IP 346: 1998 järgi 
(polütsükliliste aromaatsete ühendite 
määramine kasutamata baasmäärdeõlides 
ja asfalteenidevabades 
naftafraktsioonides – dimetüülsulfoksiidi 
ekstraktsiooni murdumisnäitaja meetod), 
tingimusel, et tootja või importija 
kontrollib benso(a)püreeni ja loetletud 
polütsükliliste aromaatsete süsivesinike 
sisalduse vastavust piirsisaldustele ning 
mõõdetud väärtuste korrelatsiooni 
polütsükliliste aromaatsete ühendite 
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CASi nr 53-70-3 ekstraktiga iga 6 kuu järel või pärast iga 
suuremat muudatust töökorras/tootmises 
vastavalt sellele, kumb varem ette tuleb.
2. Lisaks ei tohi turustada pärast 1. 
jaanuari 2010 valmistatud rehve ja 
protekteerimiseks mõeldud turviseid, kui 
ekstenderõlide sisaldus nendes ületab 
lõikes 1 toodud piirsisaldusi.
Neist piiridest loetakse kinni peetuks, kui 
vulkaniseeritud kummiühendid ei ületa 
prootonite signaalide põhjal piirväärtust 
0,35%, mõõdetuna ja arvutatuna vastavalt 
ISO standardile 21461
(vulkaniseeritud kummi – õli aromaatsuse 
määramine vulkaniseeritud 
kautšukisegudes).
3. Erandina ei kohaldata lõiget 2 
protekteeritud rehvide kohta, kui nende 
turvis ei sisalda ekstenderõlisid, mis 
ületavad lõikes 1 toodud piirmäärasid.

47d. Järgmised ftalaadid (või muud CASi 
ja EINECSi numbritega ained, mis 
hõlmavad vastavat ainet):
bis(2-etüülheksüül)ftalaat (DEHP)
CASi nr 117-81-7 Einecsi nr 204-211-0 
dibutüülftalaat (DBP)
CASi nr 84-74-2 EINECSi nr 201-557-4
bensüülbutüülftalaat (BBP)
CASi nr 85-68-7 EINECSi nr 201-622-7

Ei tohi kasutada ainena või valmistise 
koostisosana mänguasjades ja 
lapsehooldusvahendites, milles selle 
massikontsentratsioon on suurem kui 
0,1% plastifitseeritud materjali massist.
Mänguasju ja lapsehooldusvahendeid, 
milles loetletud ftalaatide 
kontsentratsioon ületab eelnimetatud 
piirväärtuse, ei tohi turule viia.

47e. Järgmised ftalaadid (või muud CASi 
ja EINECSi numbritega ained, mis 
hõlmavad vastavat ainet):
diisononüülftalaat (DINP)
CASi nr 28553-12-0 ja 68515-48-0 
Einecsi nr 249-079-5 ja 271-090-9
diisodetsüülftalaat (DIDP)
CASi nr 26761-40-0 ja 68515-49-1 
Einecsi nr 247-977-1 ja 271-091-4

Ei tohi kasutada ainena või valmistise 
koostisosana mänguasjades ja 
lapsehooldusvahendites,mida laps saab 
suhu panna, milles selle 
massikontsentratsioon on suurem kui 
0,1% plastifitseeritud materjali massist.
Mänguasju ja lapsehooldusvahendeid, 
milles loetletud ftalaatide 
kontsentratsioon ületab eelnimetatud 
piirväärtuse, ei tohi turule viia.
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di-n-oktüülftalaat (DNOP) CASi nr 117-
84-0 Einecsi nr 204-214-7

Punktide 47d ja 47e mõttes 
lapsehooldusvahend – toode, mis on ette 
nähtud lapse uinumise, rahustamise, 
hügieeni või toitmise hõlbustamiseks või 
imemise lapsele hõlpsamaks muutmiseks.
Komisjon hindab hiljemalt 16. jaanuariks 
2010 ümber punktidega 47d ja 47e seoses 
sätestatud meetmeid, võttes arvesse uusi 
teaduslikke andmeid selliste ainete ning 
nende asendajate kohta, ja kui see on 
põhjendatud, tuleb kõnealuseid meetmeid 
vastavalt muuta.

Selgitus

VII lisas loodud nimekirja on vaja ajakohastada nõukogu ja Euroopa Parlamendi poolt vastu 
võetud uusimate piirangumeetmetega.
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SELETUSKIRI

Nõukogu ühine seisukoht peegeldab Euroopa Parlamendis esimesel lugemisel saavutatud 
mõistlikku tasakaalu Euroopa keemiatööstuse konkurentsivõime ning inimeste tervise ja 
keskkonna kaitsmise vajaduse vahel, seda mõnel puhul veelgi kindlustades.

Raportöör tervitab nimetatud lähenemisviisi ning märgib, et juhul, kui nõukogu ja komisjon 
asuvad läbirääkimistel konstruktiivsele seisukohale, on teisel lugemisel võimalik 
kokkuleppele jõuda.

Sellega seoses soovib raportöör keskenduda mõnele kõnesoleva määruse eesmärgiga 
seonduvale prioriteedile, mida nõukogus ei ole asjakohaselt arvesse võetud. Samuti jätab 
raportöör võimaluse tõstatada pärast nõudpidamist komisjonis vajaduse korral mõningaid 
vähem tähtsaid küsimusi

Raportöör kavatseb seepärast esitada uuesti rühma muudatusettepanekuid, mille Euroopa 
Parlament võttis vastu suure häälteenamusega, aga mida nõukogu ei pidanud vajalikuks 
ühisesse seisukohta kaasata. Peamine eesmärk on tugevdada põhjendatud hoolsuse põhimõtet 
tootjate ja importijate suhtes, et tagada turule toodavate ainete üle nõuetekohane kontroll ning 
asjakohane teavitamine ja teabevahetus nende kasutamisest tulenevate riskide kohta.

Teine rühm muudatusettepanekuid, millele raportöör keskendub, hõlmab ainete katsetamist 
loomadel. Eelkõige soovib raportöör tugevdada Alternatiivsete Meetodite Valideerimise 
Euroopa Keskuse (ECVAM) rolli ja ergutada loomkatsete asendamist alternatiivsete 
meetoditega, mida ECVAM peab teaduslikult pädevaks. Samuti tuleb uuesti esitada 
muudatusettepanekud, mis käsitlevad loomkatsete abil saadud ainete alaste uuringute ja teabe 
kohustuslikku edastamist ametile, need, millele tuginedes saab seda vältida, ning need, mis 
käsitlevad alternatiivsete katsemeetodite komitee loomist.

Raportöör kavatseb lisaks sellele esitada uuesti rea muudatusettepanekuid, mille abil püütakse 
korraldada teabevahetust, mis on vajalik ainete mõju ning inimeste tervisele ja keskkonnale 
tekitatavate riskide hindamiseks. Muuhulgas tuuakse uuesti päevakorda Euroopa 
kvaliteedimärgi loomine nende toodete kindlakstegemiseks ja soodustamiseks, mille igas 
tootmisetapis on järgitud käesolevas määruses esitatud nõudeid.

Raportöör peab ühtlasi vajalikuks täiustada nõukogu ühist seisukohta, esitades uuesti 
muudatusettepanekuid süsteemi juhitavamaks muutmiseks, eelkõige seoses probleemidega, 
mis väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel võivad tekkida selle rakendamisel. Seetõttu 
esitatakse uuesti ettepanekud, millega nähakse ette abi- ja toetusmehhanismid väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele ning eriabimeetmete vastuvõtmine liikmesriikide poolt. 

Raportöör peab esmatähtsaks Euroopa Parlamendi mõju suurendamist ning parlamendile 
suurema rolli andmist ameti rajamisel ja saavutatud tulemuste hindamisel. 

Samuti esitatakse uuesti mõned eriküsimusi käsitlevad muudatusettepanekud, mille suhtes 
Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoht parandaks raportööri arvates ühist seisukohta 
märgatavalt. 

Soovituse projekt ei sisalda ainete lubatavaks muutmist käsitleval esimesel lugemisel 
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vastuvõetud muudatusettepanekuid. Raportöör on veendunud, et võrreldes ühise seisukohaga 
on Euroopa Parlamendi seisukoht esimesel lugemisel järeleandmatum ja paremini kooskõlas 
määruse põhieesmärgiga asendada väga problemaatilised ained ohutumate alternatiivsete 
ainete või tehnoloogiatega ning see tuleks taas kasutusele võtta. Lisaks on kõnealuse 
seisukoha ja nõukogu seisukoha vaheline lõhe ületatav. Seepärast on kõnealuses tähtsas 
valdkonnas võimalik ja vajalik teha kompromiss. Raportöör kavatseb seepärast koostöös teiste 
fraktsioonidega hinnata parimat viisi jätkamiseks, eesmärgiga tagada laiaulatuslik kokkulepe, 
mida saaks arutada nõukogu ja komisjoniga.

Raportöör kavatseb siiski esitada uuesti kogu Euroopa Parlamendi esimesel lugemisel 
vastuvõetud seisukoha valdkondades, kus ei algatatud läbirääkimisi kokkuleppe 
saavutamiseks. 


