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Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile 
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ainete ja segude 
klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise ning direktiivi 67/548/EMÜ ja määruse 
(EÜ) nr 1907/2006 muutmise kohta
(KOM(2007)0355 – C6-0197/2007 – 2007/0121(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2007)0355);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel esitas 
komisjon ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0197/2007);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ja siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni ning tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusi 
(A6-0000/2008),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

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

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
PÕHJENDUS 8

(8) Seepärast on oluline ühtlustada ainete 
ja segude klassifitseerimis- ja 
märgistamiseeskirjad ühenduses, võttes 
arvesse GHSi klassifitseerimiskriteeriume 
ja märgistamiseeskirju, ent võttes aluseks 
ka 40 aasta pikkuse kogemuse, mis on 
saadud olemasolevate kemikaale 
käsitlevate ühenduse õigusaktide 
rakendamisega, ja säilitades kaitsetaseme, 

(8) Seepärast on oluline ühtlustada ainete 
ja segude klassifitseerimis- ja 
märgistamiseeskirjad ja -kriteeriumid 
ühenduses, võttes arvesse GHSi 
klassifitseerimiskriteeriume ja 
märgistamiseeskirju, ent võttes aluseks ka 
40 aasta pikkuse kogemuse, mis on saadud 
olemasolevate kemikaale käsitlevate 
ühenduse õigusaktide rakendamisega, ja 



PE398.679v01-00 6/27 PR\700983ET.doc

ET

mis on saavutatud veel mitte GHSi osaks 
olevate ühenduse ohuklasside ning 
praeguste märgistamise ja pakendamise 
eeskirjade abil.

säilitades kaitsetaseme, mis on saavutatud 
veel mitte GHSi osaks olevate ühenduse 
ohuklasside ning praeguste märgistamise ja 
pakendamise eeskirjade abil.

Selgitus

Ettepaneku eesmärk on tagada määruse eesmärkide järjepidevus.

Muudatusettepanek 2
PÕHJENDUS 13

(13) Käesolevas määruses kasutatud 
mõisted peavad olema kooskõlas 
mõistetega, mis on sätestatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. 
aasta määruses (EÜ) nr 1907/2006, mis 
käsitleb kemikaalide registreerimist, 
hindamist, kasutuse lubamist ja piiramist 
(REACH), millega asutatakse Euroopa 
Kemikaalide Amet ja millega muudetakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 1999/45/EÜ ning tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) 
nr 793/93 ning komisjoni määrus (EÜ) 
nr 1488/94, samuti nõukogu direktiiv 
76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 
91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ 
ja 2000/21/EÜ, ning ÜRO tasandil GHSis 
täpsustatud määratlustega, et tagada 
ühenduses kemikaalidealaste õigusaktide 
võimalikult ühtne kohaldamine 
ülemaailmses kaubanduses. Samal põhjusel 
tuleb käesolevas määruses sätestada ÜRO 
tasandil täpsustatud ohuklassid.

(13) Käesolevas määruses kasutatud 
mõisted ja määratlused peavad olema 
kooskõlas mõistetega, mis on sätestatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
detsembri 2006. aasta määruses 
(EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb 
kemikaalide registreerimist, hindamist, 
autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning
millega asutatakse Euroopa 
Kemikaaliamet, muudetakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 1999/45/EÜ ning tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ)
nr 793/93 ning komisjoni määrus (EÜ) 
nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 
76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 
91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ 
ja 2000/21/EÜ, ning ÜRO tasandil GHSis 
täpsustatud määratlustega, et tagada 
ühenduses kemikaalidealaste õigusaktide 
võimalikult ühtne kohaldamine 
ülemaailmses kaubanduses. Samal põhjusel 
tuleb käesolevas määruses sätestada ÜRO 
tasandil täpsustatud ohuklassid.

Selgitus

Segaduste vältimiseks peavad mõisted ja määratlused olema kooskõlas Euroopa asjaomaste 
õigusaktidega.

Muudatusettepanek 3
PÕHJENDUS 25
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(25) Füüsikalisi ohte käsitlev uus teave on 
alati vajalik, välja arvatud siis, kui andmed 
on juba kättesaadavad või kui 2. osas on 
ette nähtud erand.

(25) Füüsikalisi ohte käsitlev uus teave ja 
nende ohtude kindlakstegemise katsed on 
alati vajalikud, välja arvatud siis, kui 
asjakohased ja usaldusväärsed andmed on 
juba kättesaadavad või kui 2. osas on ette 
nähtud erand.

Selgitus

Oluline on juhtida tähelepanu kasutatavate andmete usaldusväärsusele ja olemusele. 
Füüsikaliste ja keemiliste ohtude kindlakstegemise katseid ei tohiks teha loomadel.

Muudatusettepanek 4
PÕHJENDUS 26 

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

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

Selgitus

Inimeste tervise kaitse eesmärgil võib olla vajalik teha katseid inimeste ja inimahvidega. 
Katsete tegemisel tuleks siiski piirduda vaid nende juhtudega, kui teisi võimalusi ei ole. 

Muudatusettepanek 5
PÕHJENDUS 31

(31) Proportsionaalsuse ja toimivuse 
huvides tuleb määratleda üldised 
piirväärtused nii ainete lisanditele, 

(31) Proportsionaalsuse ja toimivuse 
huvides tuleb määratleda üldised 
piirväärtused nii ainete identifitseeritud 
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lisaainetele ja üksikkomponentidele kui ka 
segudes sisalduvate ainetele, täpsustades, 
millal tuleb neid käsitlevat teavet ainete ja 
segude ohuklassifikatsiooni 
kindlaksmääramisel arvesse võtta.

lisanditele, lisaainetele ja 
üksikkomponentidele kui ka segudes 
sisalduvate ainetele, täpsustades, millal 
tuleb neid käsitlevat teavet ainete ja segude 
ohuklassifikatsiooni kindlaksmääramisel 
arvesse võtta.

Selgitus

Ohtlike ainete direktiivi praeguse VI lisa (punkt 1.7.2.1) kohaselt tuleb klassifitseerida aineid, 
kui lisandeid, lisaaineid või üksikkomponente on tuvastatud vastavalt ohtlike valmistite 
direktiivi nõuetele määratletud piiridest suuremas või võrdses koguses.

Muudatusettepanek 6
PÕHJENDUS 35

(35) Ainete ja segude ohtudest 
teavitamiseks kasutatavad kaks 
komponenti on määruse (EÜ) nr 1907/2006 
kohased etiketid ja ohutuskaardid. Etikett 
on ainus vahend tarbijate teavitamiseks, 
kuid sellega võib juhtida ka töötajate 
tähelepanu põhjalikumale teabele, mis on 
esitatud ainete ja segude kohta 
ohutuskaartidel. Kuna ohutuskaarte 
käsitlevad sätted sisalduvad määruses (EÜ) 
nr 1907/2006, milles ohutuskaarti on 
kasutatud põhilise teavitusvahendina ainete 
tarneahelas, ei ole vaja samu sätteid 
käesolevas määruses korrata.

(35) Ainete ja segude ohtudest 
teavitamiseks kasutatavad kaks olulist 
komponenti on määruse (EÜ) nr 1907/2006 
kohased etiketid ja ohutuskaardid. 
Nimetatutest on vaid etikett tarbijate 
teavitamiseks kergesti kättesaadav ning 
seetõttu peab see olema piisavalt 
üksikasjalik ja toote kasutuse seisukohast 
asjakohane. Seetõttu on oluline, et 
Euroopa Kemikaaliamet annab määruse 
(EÜ) nr 1907/2006 kohaselt, 
konsulteerides pädevate ametiasutuste ja 
sidusrühmadega ning tuginedes 
võimaluse korral asjakohastele parimatele 
tavadele, juhised, kuidas teavitada üldsust 
keemiliste ainete ja segude ohtlikkusest 
ning ohutust kasutamisest.  Etiketiga võib 
juhtida ka töötajate tähelepanu 
põhjalikumale teabele, mis on esitatud 
ainete ja segude kohta ohutuskaartidel. 
Kuna ohutuskaarte käsitlevad sätted 
sisalduvad määruses (EÜ) nr 1907/2006, 
milles ohutuskaarti on kasutatud põhilise 
teavitusvahendina ainete tarneahelas, ei ole 
vaja samu sätteid käesolevas määruses
korrata.

Selgitus

Asjakohase ja järjepideva teavitamise süsteemiga antakse tarbijatele vajalik teave ja 
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nõustatakse neid, et võimaldada kemikaale sisaldava aine, valmistise või toote kasutamisel 
ohutult ja tõhusalt riske juhtida. See on ka GHSiga kooskõlas, kus sätestatakse, et tarbijale 
mõeldud etikett peab olema „piisavalt üksikasjalik ning toote kasutamise seisukohalt 
asjakohane".

Muudatusettepanek 7
PÕHJENDUS 35 A (uus)

(35 a) Tarbijatele keemiliste ainete ja 
segude ohtlikkuse ja nende ohutu 
kasutamise kohta õige ja põhjaliku teabe 
andmiseks on vaja edendada veebisaitide 
ja tasuta telefoninumbrite kasutamist ja 
levitamist, eriti seoses teabe esitamisega 
teatavat liiki pakenditel.

Selgitus

Kui suur hulk teavet trükitakse pakendile, mis on liiga väike või sellise teabe esitamiseks 
ebasobiv, ei ole mingit garantiid, et tarbija seda märkaks. Veebisaidi aadress või tasuta 
telefoninumber on aga ka väikesel pakendil nähtav ning see võib osutuda kasulikuks 
alternatiiviks, mille abil tarbijad saavad asjakohast teavet.

Muudatusettepanek 8
PÕHJENDUS 41

(41) Käesolevas määruses kehtestatavad 
märgistuseeskirjad ei tohiks piirata 
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ 
(taimekaitsevahendite turuleviimise kohta) 
ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 98/8/EÜ (mis käsitleb biotsiidide 
turuleviimist) kohaldamist.

Käesolevas määruses kehtestatavad 
märgistuseeskirjad ei tohiks piirata 
nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ 
(taimekaitsevahendite turuleviimise kohta),
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 98/8/EÜ (mis käsitleb biotsiidide 
turuleviimist) ning Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta 
määruse (EÜ) nr 648/2004 (detergentide 
kohta) kohaldamist1.
_______
1ELT L 104, 8.4.2004, lk 1. Määrust on muudetud 
komisjoni määrusega (EÜ) nr 907/2006 (ELT L 
168, 21.6.2006, lk 5).

Selgitus
Detergente käsitlev määrus sisaldab detergentide märgistuse erisätteid, mida tuleb järgida.
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Muudatusettepanek 9
PÕHJENDUS 46 

(46) Ainete ja segude siseturu toimimise 
saavutamiseks, tagades samal ajal inimeste 
tervise ja keskkonna kaitse kõrge taseme, 
tuleks ette näha klassifitseerimis- ja 
märgistamissüsteemi eeskirjad. Seepärast 
tuleb ametit teavitada iga turule viidava 
aine klassifikatsioonist ja märgistusest, et 
see süsteemi lisada.

(46) Ainete ja segude siseturu toimimise 
saavutamiseks, tagades samal ajal inimeste 
tervise ja keskkonna kaitse kõrge taseme, 
tuleks ette näha klassifitseerimis- ja 
märgistamissüsteemi eeskirjad. Seepärast 
tuleb ainete puhul, mis vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 1907/2006 kuuluvad 
registreerimisele ja mille kogus on 
suurem kui üks tonn aastas, ametit 
teavitada iga turule viidava aine 
klassifikatsioonist ja märgistusest, et see 
süsteemi lisada.

Selgitus

Määruse (EÜ) 1907/2006 artiklis 6 nähakse ette kohustus registreerida ained, mille kogus on 
üle ühe tonni aastas. Võttes arvesse REACHis sätestatut ja põhjalikku hindamist, mille põhjal 
see kogus kehtestati, peaks sama kogus kehtima ka ameti teavitamise suhtes GHSi süsteemis 
nõutavast teabest. 

Muudatusettepanek 10
PÕHJENDUS 55 

(55) Selguse, erapooletuse ja ühtse taseme 
tagamiseks täitmise tagamisel 
liikmesriikides on liikmesriikidel vaja luua 
sobiv raamistik tõhusate, 
proportsionaalsete ja hoiatavate karistuste 
kehtestamiseks käesoleva määruse 
mittetäitmise korral, kuna selle 
mittetäitmine võib kahjustada inimeste 
tervist ja keskkonda.

(55) Selguse, erapooletuse ja ühtse taseme 
tagamiseks täitmise tagamisel 
liikmesriikides on liikmesriikidel vaja luua 
sobiv raamistik tõhusate, 
proportsionaalsete ja hoiatavate karistuste 
kehtestamiseks käesoleva määruse 
mittetäitmise korral, kuna selle 
mittetäitmine võib kahjustada inimeste 
tervist ja keskkonda. Liikmesriigid peaksid 
samuti looma tõhusa järelevalve- ja 
kontrollisüsteemi.

Selgitus

Tõhus järelevalve- ja kontrollisüsteem on vajalik selleks, et käesoleva määrusega kehtestatud 
süsteem toimiks tõhusalt.

Muudatusettepanek 11
PÕHJENDUS 64
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(64) Komisjonile tuleks anda eelkõige 
õigus kohandada käesolevat määrust 
tehnika arenguga, mis hõlmab ka ÜRO 
tasandil GHSis tehtud muudatuste lisamist. 
Tehes neid kohandamisi tehnika arenguga, 
tuleks arvestada ÜRO tasandil kaks korda 
aastas tehtavate kohanduste tsüklit. Lisaks 
tuleks anda komisjonile volitused otsustada 
ühtse kalassifikatsiooni ja konkreetsete 
ainete märgistamise üle. Kuna need 
meetmed on üldist laadi ning mõeldud 
käesoleva määruse vähemoluliste 
elementide muutmiseks, tuleks need vastu 
võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a ette 
nähtud kontrolliga regulatiivmenetluse teel.

(64) Komisjonile tuleks anda eelkõige 
õigus kohandada käesolevat määrust 
teaduse ja tehnika arenguga, mis hõlmab 
ka ÜRO tasandil GHSis tehtud muudatuste 
lisamist. Tehes neid kohandamisi teaduse 
ja tehnika arenguga, tuleks arvestada ÜRO 
tasandil kaks korda aastas tehtavate 
kohanduste tsüklit. Uute katsemeetodite 
väljatöötamine ja valideerimine peaksid 
samuti kajastuma käesolevas määruses. 
Lisaks tuleks anda komisjonile volitused 
otsustada ühtse klassifikatsiooni ja 
konkreetsete ainete märgistamise üle. Kuna 
need meetmed on üldist laadi ning 
mõeldud käesoleva määruse vähemoluliste 
elementide muutmiseks, tuleb need vastu 
võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a ette 
nähtud kontrolliga regulatiivmenetluse teel.

Selgitus

Kemikaalide valdkonnas toimub kiire teaduse ja tehnika areng. Määrust on vaja kohandada 
teaduse arenguga, sealhulgas katsemeetodite arenguga.

Muudatusettepanek 12
ARTIKLI 1 LÕIKE 1 PUNKT A

(a) ühtlustatakse ainete ja segude 
klassifitseerimine ja ohtlike ainete ja 
segude märgistamise ja pakendamise 
eeskirjad; 

a) ühtlustatakse ainete ja segude 
klassifitseerimine ja selle kriteeriumid 
ning ohtlike ainete ja segude märgistamise 
ja pakendamise eeskirjad;

Selgitus

Ettepaneku eesmärk on tagada määruse eesmärkide järjepidevus.

Muudatusettepanek 13
ARTIKLI 1 LÕIKE 2 PUNKT D

d) teaduslikus uurimis- ja arendustegevuses 
kasutatavate ainete ja segude suhtes, mida 
ei turustata, tingimusel et neid kasutatakse 
kontrollitud tingimustes, mille puhul 
nendega kokkupuude on minimaalne, 
nagu oleksid need klassifitseeritud I lisa 

d) teaduslikus uurimis- ja arendustegevuses 
või tehnoloogilises uurimis- ja 
arendustöös kasutatavate ainete ja segude 
suhtes, mida ei turustata või mida 
turustatakse väiksemas koguses kui üks 
tonn aastas tarnija kohta.
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kohaselt kantserogeensete, mutageensete 
või reproduktiivtoksiliste ainete (CMR) 
kategooriasse 1A või 1B.

Selgitus

Teadusliku uurimis- ja arendustegevuse käigus on võimalik leida ohutumaid ja vähem 
saastavaid alternatiivseid lahendusi. Seepärast ei peaks kooskõlas REACHis sätestatuga 
kuuluma käesoleva määruse kohaldamisalasse teaduslikus uurimis- ja arendustegevuses 
kasutatavad ained ja segud kogustes, mis on väiksemad siintoodud kogusest.

Muudatusettepanek 14
ARTIKLI 2 PUNKT 4 A (uus)

4 a. valmistis – kahest või enamast ainest 
koosnev segu või lahus; segu ja valmistis 
on sünonüümid.

Selgitus

Täiuslikkuse huvides on lisatud „ segu” määratlus, mis põhineb REACHis juba sätestatud 
valmistise määratlusel. Mõisted „segu” ja „valmistis” on sünonüümid.

Muudatusettepanek 15
ARTIKLI 3 LÕIKE 2 SISSEJUHATAV OSA 

2. Ohtlikuna käsitatakse järgmiste I lisas 
sätestatud ohuklasside või kategooriate 
kriteeriumidele vastavat ainet või segu:

2. Määruse (EÜ) nr 1907/2006 
tähenduses ja järgmise tasandi 
õigusaktides käsitatakse ohtlikuna 
järgmiste I lisas sätestatud ohuklasside või 
kategooriate kriteeriumidele vastavat ainet 
või segu:

Selgitus

Eesmärk on viia säte kooskõlla REACH määruse (EÜ 1907/2006/) sätetega, et vältida 
mõistete “risk” ja “oht” segiajamist.

Muudatusettepanek 16
ARTIKLI 3 LÕIGE 3

3. Komisjon võib töötada välja
ohuklasside edasisi alajaotusi, lähtudes 
kokkupuuteteest või toime iseloomust, ja 

3. Komisjon võib lisada ohuklasside 
edasisi alajaotusi, lähtudes kokkupuute 
teest või toime iseloomust, ja muudab selle 
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muudab selle tulemusena lõike 1 teist 
lõiku. Need meetmed käesoleva määruse 
vähemoluliste elementide muutmiseks 
võetakse vastu artikli 54 lõikes 3 viidatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

tulemusena lõike 1 teist lõiku. Need 
meetmed käesoleva määruse vähemoluliste 
elementide muutmiseks võetakse vastu 
artikli 54 lõikes 3 viidatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Selgitus

Võttes arvesse määruse rahvusvahelist ulatust, on komisjonil selles osas vaid täiendav roll.

Muudatusettepanek 17
ARTIKLI 5 LÕIKE 1 PUNKT B

b) epidemioloogilised andmed ja 
kogemused mõju kohta inimesele;

b) usaldusväärsed epidemioloogilised 
andmed ja teaduslikult usaldusväärsed 
kogemused ainete mõju kohta inimesele 
(nt andmed töökeskkonna kohta, andmed 
õnnetusjuhtumite andmebaasidest ja 
tuleviku-uuringutest);

Selgitus

Oluline on juhtida tähelepanu kasutatavate andmete usaldusväärsusele ja iseloomule ning 
rahvusvaheliselt tunnustatud programmidest või allikatest pärinevate andmete 
kättesaadavusele.

Muudatusettepanek 18
ARTIKLI 5 LÕIKE 1 PUNKT C A (uus)

c a) muu rahvusvaheliste 
kemikaaliprogrammide raames kogutud 
teave.

Selgitus

Oluline on juhtida tähelepanu kasutatavate andmete usaldusväärsusele ja iseloomule ning 
rahvusvaheliselt tunnustatud programmidest või allikatest pärinevate andmete 
kättesaadavusele.

Muudatusettepanek 19
ARTIKLI 6 LÕIGE 1

1. Segu tarnija määrab seguga seotud I 
lisas sätestatud füüsikaliste, tervisealaste 

1. Segu tarnija määrab seguga seotud I 
lisas sätestatud füüsikaliste, tervisealaste 
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või keskkonnaohtude väljaselgitamiseks 
kindlaks eelkõige järgmise asjakohase 
kättesaadava teabe:

või keskkonnaohtude väljaselgitamiseks 
kindlaks eelkõige järgmise asjakohase 
kättesaadava teabe:

a) artikli 8 lõikes 3 viidatud meetodite 
kohaselt kogutudandmed segu enda või 
selles sisalduvate ainete kohta;

a) artikli 8 lõikes 3 viidatud meetodite 
kohaselt kogutud andmed segu enda või 
selles sisalduvate ainete kohta;

b) epidemioloogilised andmed ja 
kogemused segu enda või selles sisalduvate 
ainete mõju kohta inimesele;

b) usaldusväärsed epidemioloogilised 
andmed ja teaduslikult usaldusväärsed 
kogemused segu enda või selles sisalduvate 
ainete mõju kohta inimesele (nt andmed 
töökeskkonna kohta, andmed 
õnnetusjuhtumite andmebaasidest ja 
tuleviku-uuringutest);

c) muu määruse (EÜ) nr 1907/2006 XI lisa 
1. jao kohaselt kogutudteave segu enda või 
selles sisalduvate ainete kohta.

c) muu määruse (EÜ) nr 1907/2006 XI lisa 
1. jao kohaselt kogutud teave segu enda või 
selles sisalduvate ainete kohta.

c a) muu rahvusvaheliste 
kemikaaliprogrammide raames kogutud 
teave segu enda või selles sisalduvate 
ainete kohta;
c b) teave sarnase struktuuriga segude 
rühmas esinevate segude koostise ja 
klassifikatsiooni kohta.

See teave on seotud segu vormi või 
füüsikalise olekuga, milles segu pärast 
selle turule viimist kasutatakse või 
mõistlike eelduste kohaselt kasutama 
hakatakse.

See teave on vajaduse korral seotud segu 
vormi või füüsikalise olekuga, milles segu 
pärast selle turule viimist kasutatakse või 
mõistlike eelduste kohaselt kasutama 
hakatakse.

Selgitus

Oluline on juhtida tähelepanu kasutatavate andmete usaldusväärsusele ja iseloomule ning 
rahvusvaheliselt tunnustatud programmidest või allikatest pärinevate andmete 
kättesaadavusele.

Muudatusettepanek 20
ARTIKLI 6 LÕIGE 2

2. Kui lõigetes 3 ja 4 ei ole sätestatud teisiti 
ja kui segu enda kohta on kättesaadav lõike 
1 punktis a viidatud teave ja tarnija on 
määranud kindlaks selle piisavuse ja 
usaldusväärsuse, kasutab ta seda teavet 

2. Kui lõigetes 3 ja 4 ei ole sätestatud teisiti 
ja kui segu enda kohta on kättesaadav 
lõikes 1 viidatud teave ja tarnija on 
määranud kindlaks selle piisavuse ja 
usaldusväärsuse, kasutab ta seda teavet 
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hindamiseks 2. peatüki alusel. hindamiseks 2. peatüki alusel.

Selgitus

Viide peaks olema lõikele 1 tervikuna, et see hõlmaks kõiki olemasolevaid asjakohaseid 
andmeid.

Muudatusettepanek 21
ARTIKLI 7 LÕIGE 1

1. Kui käesoleva määruse eesmärgil 
viiakse läbi uusi katseid, tehakse katseid 
loomadega direktiivi 86/609/EMÜ 
tähenduses vaid muude võimaluste 
puudumisel.

1. Kui käesoleva määruse eesmärgil 
viiakse läbi uusi katseid, tehakse katseid 
loomadega direktiivi 86/609/EMÜ 
tähenduses vaid muude selliste võimaluste 
puudumisel, mis annaksid samal tasemel 
usaldusväärsuse ja kvaliteediga andmeid.

Katsemeetodeid vaadatakse korrapäraselt 
läbi ja parandatakse, eesmärgiga 
vähendada katsete tegemist selgroogsete 
loomadega ja katsetesse kaasatud 
loomade arvu. 

Selgitus

Siin on vaja korrata loomkatsete vähendamise kohustust.

Muudatusettepanek 22
ARTIKLI 7 LÕIGE 2

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

2. Inimeste ja ahvilistega tehakse 
käesoleva määruse eesmärgil katseid ainult 
muude võimaluste puudumise korral. 
Neid ei tehta muude andmete 
ümberlükkamiseks.

Selgitus

Inimeste ja ahvilistega tehtavad katsed peaksid piirduma vaid juhtudega, kus inimeste tervise 
kaitseks vajalikku teavet ei ole võimalik muul usaldusväärsel viisil saada.

Muudatusettepanek 23
ARTIKLI 8 LÕIKE 3 PUNKT C
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c) I lisa 3. ja 4. osas sätestatud tervisealaste 
ja keskkonnaohtude suhtes rahvusvahelise 
korra kohaselt valideeritud rahvusvaheliselt 
tunnustatud teaduslikud põhimõtted ja 
meetodid;

c) I lisa 3. ja 4. osas sätestatud tervisealaste 
ja keskkonnaohtude suhtes rahvusvahelise 
korra kohaselt valideeritud 
usaldusväärsed, soovitavalt 
rahvusvaheliselt tunnustatud teaduslikud
põhimõtted ja meetodid;

Selgitus

Tervisealaste ja keskkonnaohtude kindlakstegemiseks tuleb viidata rahvusvaheliselt 
tunnustatud usaldusväärsetele teaduslikele põhimõtetele

Muudatusettepanek 24
ARTIKLI 11 LÕIGE 1

1. Kui aine sisaldab lisandi, lisaaine või 
koostisainena teist ohtlikuks 
klassifitseeritud ainet, võetakse seda teavet 
klassifitseerimisel arvesse, kui lisandi, 
lisaaine või koostisaine kontsentratsioon 
võrdub selle lõikes 3 viidatud 
piirväärtusega või ületab seda.

1. Kui aine sisaldab identifitseeritud 
lisandi, lisaaine või koostisainena teist 
ohtlikuks klassifitseeritud ainet, võetakse 
seda teavet klassifitseerimisel arvesse, kui 
lisandi, lisaaine või koostisaine 
kontsentratsioon võrdub selle lõikes 3 
viidatud piirväärtusega või ületab seda.

Selgitus

Ohtlike ainete direktiivi praeguse VI lisa (punkt 1.7.2.1) kohaselt tuleb klassifitseerida aineid, 
kui lisandeid, lisaaineid või üksikkomponente on tuvastatud vastavalt ohtlike valmistite 
direktiivi nõuetele määratletud piiridest suuremas või võrdses kontsentratsioonis. See 
põhimõte on osutunud asjakohaseks paljude selliste komplekssete ainete klassifitseerimisel, 
mille lisandite või koostisainete tase kõigub ning neid kõiki ei ole võimalik kindlaks teha.

Ettepaneku sõnastus viitaks põhjusest olenemata automaatselt madalaimale piirväärtusele. 

Muudatusettepanek 25
ARTIKLI 11 LÕIGE 2

2. Kui segu sisaldab koostisainena või 
lisandi või lisaainena ohtlikuks 
klassifitseeritud ainet, võetakse seda teavet 
klassifitseerimisel arvesse, kui selle aine 
kontsentratsioon võrdub selle lõikes 3 
viidatud piirväärtusega või ületab seda.

2. Kui segu sisaldab koostisainena või 
identifitseeritud lisandi või lisaainena 
ohtlikuks klassifitseeritud ainet, võetakse 
seda teavet klassifitseerimisel arvesse, kui 
selle aine kontsentratsioon võrdub selle 
lõikes 3 viidatud piirväärtusega või ületab 
seda.
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Selgitus

Ohtlike ainete direktiivi praeguse VI lisa (punkt 1.7.2.1) kohaselt tuleb klassifitseerida aineid, 
kui lisandeid, lisaaineid või üksikkomponente on tuvastatud vastavalt ohtlike valmistite 
direktiivi nõuetele määratletud piiridest suuremas või võrdses kontsentratsioonis. See 
põhimõte on osutunud asjakohaseks paljude selliste komplekssete ainete klassifitseerimisel, 
mille lisandite või koostisainete tase kõigub ning neid kõiki ei ole võimalik kindlaks teha.

Ettepaneku sõnastus viitaks põhjusest olenemata automaatselt madalaimale piirväärtusele.

Muudatusettepanek 26
ARTIKLI 26 LÕIKE 2 TEINE LÕIK

Komisjon kehtestab lõivude 
määraartikli 54 lõikes 2 viidatud 
menetluse kohaselt.

Komisjon kehtestab lõivude määra 
artikli 54 lõikes 2 viidatud menetluse 
kohaselt. VKEdele kehtestatakse 
vähendatud lõivud.

Selgitus

Võttes arvesse REACHi ja GHSi finantsmõju VKEdele, tuleks neile kehtestada vähendatud 
lõivud.

Muudatusettepanek 27
ARTIKLI 26 LÕIGE 4 A (uus)

4 a. Tarnija teavitab viivitamata ametit, 
kui aine või segu klassifikatsiooni 
kohandatakse kooskõlas artikliga 15. Kui 
klassifikatsioon muutub I lisa ohuklassiks 
3.5, 3.6 või 3.7, vaatab amet 
konfidentsiaalsust käsitleva otsuse läbi.

Selgitus

Tuleb ette näha olukorra tekkimise võimalus, kus muutub sellise aine või segu 
klassifikatsioon, mille keemilise koostise suhtes on antud konfidentsiaalsuse luba. Kui aine 
klassifitseeritakse kantserogeenseks, mutageenseks või reproduktiivtoksiliseks (CMR), tuleb 
ametil läbi vaadata konfidentsiaalsust käsitlev otsus.

Muudatusettepanek 28
ARTIKLI 31 LÕIKE 2 SISSEJUHATAV OSA

2. Komisjoni soovil koostab amet ja esitab 2. Komisjoni või vajaduse korral 



PE398.679v01-00 18/27 PR\700983ET.doc

ET

komisjonile kavandina järgmised 
vabastused artiklites 17 ja 34 kehtestatud 
märgistamiskohustustest:

liikmesriigi soovil koostab amet ja esitab 
komisjonile kavandina järgmised 
vabastused artiklites 17 ja 34 kehtestatud 
märgistamiskohustustest (sh kasutamise 
eeskirjad):

Selgitus

Selleks, et teha VKEdele sätete rakendamine kergemaks, peaksid liikmesriigid saama 
vajaduse korral taotleda ametilt vabastuste koostamist, mille viimane lõpuks ikkagi 
komisjonile esitab.  

Muudatusettepanek 29
ARTIKLI 31 LÕIGE 2 A (uus)

2 a. Piiramata lõigete 1 ja 2 kohaldamist, 
võib teha väikestes või sobimatutes 
pakendites ainete või segude ohu- ja 
hoiatuslaused kättesaadavaks pakendile 
trükitud veebilehe aadressi kaudu või 
tasuta telefoninumbril. Kui aine või segu 
on ohtlikuks klassifitseeritud, kantakse 
asjaomane ohupiktogramm etiketile.

Selgitus

Kui suur hulk teavet trükitakse pakendile, mis on liiga väike või sellise teabe esitamiseks 
ebasobiv, ei ole mingit garantiid, et tarbija seda märkaks. Veebisaidi aadress või tasuta 
telefoninumber on aga ka väikesel pakendil nähtav ning see võib osutuda kasulikuks 
alternatiiviks, mille abil tarbijad võivad saada asjakohast teavet. Täiendava 
ettevaatusabinõuna tuleb asjaomane ohupiktogramm kanda kõigile ohtlikele ainetele.

Muudatusettepanek 30
ARTIKLI 31 LÕIGE 2 B (uus)

2 b. Märgistamist ei nõuta üksikpakendi 
(ühekordse kasutamise, ühekordse 
portsjoni või annuse) puhul, mida 
hoitakse käesoleva määruse kohaselt 
märgistatud pakendites, võetakse välja 
vaid kasutuseeskirjades ettenähtud 
kasutamiseks ning tühjendatakse kohe.
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Selgitus

Need kaks ohukategooriat ei ole seotud ohtu tähistava piktogrammiga; kui ohulause jäetakse 
pakendilt ära, ei oleks kasutajad teadlikud antud konkreetsest ohust. Muudatusettepanek 
kajastab ohtlike ainete direktiivis kasutuselolevat tava R10 või R52/53 klassifitseeritud segude 
osas, s.t kategooriate osas, mis ei ole seotud ohusümboliga.

Muudatusettepanek selgitab olukorda segude puhul, mida tarnitakse ühekordse annuse kujul, 
kus toode (nt tablett) on mõeldud 1) vaid ühekordseks kasutamiseks, 2) võetakse 
välispakendist vahetult enne kasutamist ning 3) kogu teave (ja täiendav märgistamine) on 
välispakendil.

Muudatusettepanek 31
ARTIKKEL 33

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

Aine või segu tarnija võtab kõiki 
asjakohaseid meetmeid, et uuendada
etiketti iga kord pärast aine või segu 
klassifikatsiooni ja märgistuse muutumist, 
tehes seda viivitamata ning hiljemalt kuue 
kuu jooksul pärast klassifikatsiooni 
muutmist.

Artiklis 24 viidatud segu tarnija uuendab 
etiketti viivitamata iga kord pärast aine 
klassifikatsiooni ja segu märgistuse 
muutumist.
Käesolev artikkel ei piira direktiivide 
91/414/EMÜ ja 98/8/EÜ kohaldamist.

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

Selgitus

Kõik muudatused aine või segu klassifikatsioonis peaksid tooma kaasa etiketi kohese 
kaasajastamise. Tarnija peaks tegutsema võimalikult kiiresti, kuid isegi vähem 
kiireloomulistel juhtudel (nt tootja aadressi kaasajastamine) kindlaksmääratud ajavahemiku 
jooksul.

Ohutuse tagamiseks tuleks etiketid kaasajastada võimalikult kiiresti pärast muudatuste 
tegemist.

Muudatusettepanek 32
ARTIKLI 36 LÕIKE 1 ESIMENE LÕIK

1. Kui kasutatakse nii välis- ka 
sisepakendit ja välispakendil ei ole
määruses (EMÜ) nr 3922/91, direktiivis 

1. Kui kasutatakse nii välis- ka 
sisepakendit, loetakse märgistamise 
nõuded täidetuks, kui välispakend 
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94/55/EÜ, direktiivis 96/49/EÜ või 
direktiivis 2002/59EÜ sätestatud ohtlike 
kaupade veo eeskirjade kohaselt 
piktogrammi, tuleb märgistada nii välis-
kui ka sisepakend käesoleva määruse 
kohaselt.

märgistatakse määruses (EMÜ) nr 
3922/91, direktiivis 94/55/EÜ, direktiivis 
96/49/EÜ või direktiivis 2002/59/EÜ 
sätestatud ohtlike kaupade veo eeskirjade 
kohaselt ning sisepakend või -pakendid 
märgistatakse käesoleva määruse kohaselt.

Selgitus

Kooskõlas kehtiva ohtlike ainete direktiiviga.

Muudatusettepanek 33
ARTIKLI 36 LÕIGE 2 A (uus)

2 a. Kui sisepakendi etikett on 
välispakendi läbipaistvuse (nt 
kilepakendi) tõttu selgesti nähtav, ei ole 
välispakendi täiendav märgistamine 
nõutav.

Selgitus

Kui välispakend on läbipaistev, ei ole välispakendi täiendav märgistamine vajalik, sest see 
võiks olla segadust tekitav. 

Muudatusettepanek 34
ARTIKKEL 36 A (uus)

Artikkel 36 a
Ameti juhised

1. Olenemata III jaotises sätestatud 
märgistuseeskirjadest märgistab tarnija 
laiale elanikkonnale kasutamiseks 
mõeldud ained või segud vastavalt 
Euroopa Kemikaaliameti juhistele selle 
kohta, kuidas teavitada laia elanikkonda 
keemiliste ainete ja segude ohtlikkusest 
ning ohutust kasutamisest, määruse (EÜ) 
nr 1907/2006 kohaselt.
2. Euroopa Kemikaaliamet annab lõikes 1 
nimetatud juhiseid, konsulteerides 
pädevate asutuste ja sidusrühmadega 
ning tuginedes vajadusese korral 
asjakohastele parimatele tavadele. 
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Juhised tehakse kättesaadavaks 18 kuu 
jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumisest.

Selgitus

Tarbijate nõuetekohane teavitamine on vajalik, et tagada suurem kaitse ja ohutusnormide 
järgimine. Asjakohane ja järjepidev teavitussüsteem tagab tarbijatele teabe, mis on vajalik 
kemikaale sisaldavate toodete kasutamisel ilmnevate ohtudega tõhusaks ja turvaliseks 
toimetulekuks

Muudatusettepanek 35
ARTIKLI 37 LÕIGE 2

2. Üldsusele pakutava või müüdava aine 
või segu pakendi puhul ei tohi kasutada 
sellist kuju ega graafilist kujundust, mis 
võiks tõmmata endale või äratada laste 
tähelepanu või eksitada tarbijat, või 
toiduainete, sööda, ravimite ja 
kosmeetikavahendite puhul kasutatavat 
esitusviisi või nimetust.

2. Üldsusele pakutava või müüdava aine 
või segu pakendi puhul ei tohi kasutada 
sellist kuju ega graafilist kujundust, mis 
võiks tõmmata endale või äratada laste 
tähelepanu või eksitada tarbijat, või 
toiduainete, sööda, ravimite ja 
kosmeetikavahendite puhul kasutatavat 
esitusviisi või nimetust, mis eksitaks 
tarbijat.

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

II lisa punktis 3.1.1 määratletud pakendid 
varustatakse lastekindlate turvasulguritega 
vastavalt II lisa punktide 3.1.2, 3.1.3 ja 
3.1.4.2 sätetele, juhul kui antud segu 
suhtes ei kohaldata pakendamise 
erieeskirju mõne teise ELi direktiivi või 
määruse kohaselt.

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

II lisa punktis 3.1.1 määratletud pakendid 
varustatakse lastekindlate turvasulguritega 
vastavalt II lisa punktide 3.1.2, 3.1.3 ja 
3.1.4.2 sätetele, juhul kui antud segu 
suhtes ei kohaldata pakendamise 
erieeskirju mõne teise ELi direktiivi või 
määruse kohaselt.

Selgitus

Nõuetekohase kaitse tagamiseks peavad jääma jõusse konkreetsete ainete või segude rühmade 
suhtes kehtivad erisätted.

Muudatusettepanek 36
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ARTIKLI 40 LÕIKE 1 PUNKT E

e) võimalikud muud parameetrid, mis 
võimaldavad hinnata kõnealust ohtlikku 
ainet sisaldavate segude või nimetatud 
ohtlikke aineid lisandi, lisaaine või 
koostisainena sisaldavate ainete ohtlikkust 
inimeste tervisele või keskkonnale, kui see 
on asjakohane.

e) võimalikud muud parameetrid, mis 
võimaldavad hinnata kõnealust ohtlikku 
ainet sisaldavate segude või nimetatud 
ohtlikke aineid identifitseeritud lisandi, 
lisaaine või koostisainena sisaldavate 
ainete ohtlikkust inimeste tervisele või 
keskkonnale, kui see on asjakohane.

Selgitus

Ohtlike ainete direktiivi praeguse VI lisa (punkt 1.7.2.1) kohaselt tuleb klassifitseerida aineid, 
kui lisandeid, lisaaineid või üksikkomponente on tuvastatud vastavalt ohtlike valmistite 
direktiivi nõuetele määratletud piiridest suuremas või võrdses koguses. See põhimõte on 
osutunud asjakohaseks paljude selliste komplekssete ainete klassifitseerimisel, mille lisandite 
või koostisainete tase kõigub ning neid kõiki ei ole võimalik kindlaks teha.

Ettepaneku sõnastus viitaks põhjusest olenemata automaatselt madalaimale piirväärtusele.

Muudatusettepanek 37
ARTIKLI 41 LÕIKE 1 SISSEJUHATAV OSA

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

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

Selgitus

Määruse (EÜ) 1907/2006 artiklis 6 nähakse ette kohustus registreerida ained, mille kogus on 
üle ühe tonni aastas. Võttes arvesse REACHis sätestatut ja põhjalikku hindamist, mille põhjal 
see kogus kehtestati, peaks sama kogus kehtima ka ameti teavitamise suhtes GHSi süsteemis 
nõutavast teabest.

Muudatusettepanek 38



PR\700983ET.doc 23/27 PE398.679v01-00

ET

ARTIKLI 43 LÕIKE 1 KOLMAS LÕIK

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

Loetelus sisalduv määruse (EÜ) nr 
1907/2006 artikli 119 lõikes 1 viidatud
teave on avalikult kättesaadav, välja 
arvatud juhul, kui tarnija on esitanud 
kooskõlas artikliga 26 taotluse, mille amet 
on rahuldanud. Amet võimaldab ligipääsu 
muule teabele iga süsteemis sisalduva aine 
kohta teatajatele ja registreerijatele, kes on 
esitanud selle aine kohta teabe määruse 
1907/2006 artikli 29 lõike 1 kohaselt. Ta 
võimaldab juurdepääsu muudele isikutele, 
kui nimetatud määruse artiklis 118 ei ole 
teisiti ette nähtud.

Selgitus

Intellektuaalomandi õiguse kaitse nõuded peavad olema tagatud.

Muudatusettepanek 39
ARTIKKEL 45

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

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

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

2. Määratud organid annavad kõik 
nõutavad garantiid saadud teabe 
konfidentsiaalsuse säilitamiseks. Seda 
teavet võib kasutada ainult meditsiinilistel 
eesmärkidel ennetus- ja parandusmeetmete 
ettevalmistamiseks, eelkõige 
hädaolukorras. Teavet ei kasutata mitte 
ühelgi muul eesmärgil.

3. Määratud organite käsutuses on kogu 
teave, mida turule viimise eest vastutavad 
tarnijad oma kohustuste täitmiseks vajavad.

3. Määratud organite käsutuses on kogu 
teave, mida turule viimise eest vastutavad 
tarnijad oma kohustuste täitmiseks vajavad.

3 a. Igal aastal esitavad liikmesriigid 
EHLASS-programmi (kodus ja vabal ajal 
toimunud õnnetusjuhtumite 
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registreerimise Euroopa süsteemi) raames 
loodud Euroopa vigastuste andmebaasile 
üksikasjalikud andmed õnnetusjuhtumite 
arvu ja neid põhjustanud segude kohta, 
millega seoses on määratud organid 
saanud ravimeetmeid käsitlevaid 
meditsiinilisi andmeid.

Selgitus

Intellektuaalomandi õigused peavad olema tagatud. Samal ajal tuleks koguda ja levitada 
andmeid vigastuste kohta.

Muudatusettepanek 40
ARTIKLI 46 LÕIGE 1

1. Liikmesriigid võtavad kõiki vajalikke 
meetmeid, kasutades sealhulgas ametlikku 
kontrollisüsteemi, et tagada ainete ja 
segude turustamine alles pärast nende 
klassifitseerimist, märgistamist ja 
pakendamist käesoleva määruse kohaselt.

1. Liikmesriigid võtavad kõiki vajalikke 
meetmeid, kasutades sealhulgas ametlikku 
kontrollisüsteemi ning muid asjaoludele 
vastavaid tegevusi, et tagada ainete ja 
segude turustamine alles pärast nende 
klassifitseerimist, märgistamist ja 
pakendamist käesoleva määruse kohaselt.

Selgitus

Muudatusettepanek tuleneb REACHist.

Muudatusettepanek 41
ARTIKKEL 47

Liikmesriigid kehtestavad õigusnormid 
karistustemääramiseks käesoleva määruse 
sätete rikkumise eest ning võtavad kõik 
vajalikud meetmed nende rakendamise 
tagamiseks. Ettenähtud karistusedpeavad
olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Liikmesriigid teavitavad 
komisjoni neist sätetest hiljemalt 
kaheksateist kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumist ning teatavad sellele 
edaspidi viivitamata igast neis tehtud 
muudatusest.

Liikmesriigid kehtestavad õigusnormid 
karistustemääramiseks käesoleva määruse 
sätete rikkumise eest ning võtavad kõik 
vajalikud meetmed nende rakendamise 
tagamiseks. Ettenähtud karistused peavad
olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Liikmesriigid teavitavad 
komisjoni neist sätetest hiljemalt 
kaheksateist kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumist ning teatavad sellele 
edaspidi viivitamata igast neis tehtud 
muudatusest. Komisjon hindab karistusi 
käsitlevaid andmeid ning levitab parimaid 
tavasid, lähtudes nende tõhususest.
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Selgitus

Komisjon peaks analüüsima liikmesriikides võetavaid meetmeid, et tagada määruse 
nõuetekohane rakendamine. Kõige tõhusamaid karistusi käsitlevat teavet tuleks levitada 
liikmesriikides.

Muudatusettepanek 42
ARTIKKEL 53

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

Komisjon võib I-VIII lisa muuta ja 
kohandada teaduse ja tehnika arenguga 
kooskõlas käesolevas määruses 
kehtestatud eeskirjadega. Komisjon võtab 
nõuetekohaselt arvesse GHSi 
edasiarendamist ÜRO raames, 
rahvusvaheliste kemikaaliprogrammide ja 
konventsioonide arenguid, andmeid 
õnnetusjuhtumite andmebaasidest, nagu 
mürkide teabekeskus ning kodus ja vabal 
ajal toimunud õnnetusjuhtumite 
registreerimise Euroopa süsteem 
(EHLASS), ning Euroopa Alternatiivsete 
Meetodite Tõestamise Keskuses 
valideeritud alternatiivseid 
katsemeetodeid. Need meetmed käesoleva 
määruse vähemoluliste elementide 
muutmiseks võetakse vastu artikli 54 lõikes 
3 viidatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt. Põhjendatud kiireloomulistel 
juhtudel võib komisjon kohaldada 
artikli 54 lõikes 4 viidatud kiireloomulist 
menetlust.

Selgitus

Määruse kohandamine teaduse ja tehnika arenguga on vajalik, kuid seda saab teha vaid 
kaasotsustamismenetlusega vastuvõetud õiguslikus raamistikus. Käesoleva määruse sätteid 
tuleks muuta ainult kaasotsustamismenetlust kasutades. Edasiste kohandamiste puhul tuleb 
arvesse võtta GHSi ning muude rahvusvaheliste keemiaprogrammide ja konventsioonide 
arenguid. Õnnetusjuhtumite andmebaasid annavad teavet käesoleva õigusakti praktilise mõju 
kohta, mida tuleks samuti arvesse võtta.
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SELETUSKIRI

Aastal 1980 algas rahvusvaheline arutelu kemikaalide ja nende osa üle meie elus: kõigepealt 
toimus see Rahvusvahelises Tööorganisatsioonis ning jätkus ÜROs, kus pärast erinevaid 
vaheetappe (1992. a Rio de Janeiros, 2002. a Johannesburgis) võeti 2002. aasta detsembris 
vastu GHS (muudetud 2005. a). 

Euroopa

 Aastal 2001 avaldas komisjon valge raamatu „Tuleviku kemikaalidepoliitika 
strateegia”, milles anti teada, et kavatsetakse teha ettepanek lisada GHS ühenduse 
õigustikku.

 29. oktoobril 2003 väljendas komisjon koos REACHiga samaaegselt vastuvõetud 
direktiivi 67/548/EÜ muutmise õigusakti seletuskirjas kavatsust koostada GHSi 
käsitleva ettepaneku projekt.

 Konsultatsioonid sidusrühmadega toimusid 21. augustist 2006 kuni 21. oktoobrini 
2006. Laekus 370 vastust.

 27. juunil 2007 võttis komisjon ettepaneku vastu. 

 Juunis 2007 jõustus REACH, mis on üks peamisi keemiapoliitika põhialuseid.

GHS
GHS on rahvusvaheline vabatahtlik ühtlustamisprogramm, millega EL otsustas liituda, et luua 
ühine kindel alus keemiliste ohtudega tegelemiseks, ja mis hõlmab:
- ohtlike kaupade turvalist vedu,
- tarbijate ja töötajate tervise ja turvalisuse ning keskkonna kaitset.

Määruse ettepanekuga nähakse täpsemalt ette järgmist:

 ühtlustatakse ainete ja segude klassifitseerimine ja ohtlike ainete ja segude 
märgistamise ja pakendamise eeskirjad; 

 kohustatakse tarnijaid aineid ja segusid klassifitseerima;

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

 kinnitatakse klassifitseerimis- ja märgistusloetelu, mis sisaldab kõiki teateid ja ühtseid 
klassifikatsioone. 
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Arvestades kemikaalide rahvusvahelise kaubanduse ulatust, leiti, et ühtne klassifitseerimis- ja 
märgistussüsteem on parim viis tagada lisaks ohutusele ka kohapeal valmistatud või 
imporditud tooteid käsitleva teabe kvaliteet ja järjekindlus, järelevalve ainetega kokkupuute 
üle ning sellest tulenevalt tervise- ja keskkonnakaitse normide järgimine kogu maailmas. 
Mida selgemat, arusaadavamat ja asjakohasemat teavet tarbijatele antakse, seda parimaid 
tulemusi käesoleva õigusaktiga saavutatakse.

Olemasolevates tingimustes võib riigist olenevalt sama ainet või sama aine sisaldust 
klassifitseerida väga erinevalt, sest kasutusel on erinevad klassifitseerimissüsteemid. Sama 
aine võib klassifitseerida ohtlikuks, toksiliseks, kahjulikuks või isegi ohutuks (nt suukaudne 
mürgisus LD50=257 mg/kg loetakse GHSi klassifikatsiooni kohaselt ohtlikuks, ELis ja 
sellistes riikides nagu Austraalia, Malaisia ja Tai klassifitseeritakse see kahjulikuks ja 
tähistatakse Andrease ristiga (X); USAs, Kanadas, Jaapanis ja Koreas klassifitseeritakse 
toksiliseks, Uus-Meremaal ohtlikuks ja Hiinas ohutuks).

Ainetel, mis Euroopas klassifitseeritakse ohtlikeks, võib mõnedes riikides, näiteks Hiinas 
puududa etiketil üldse igasugune hoiatus. Lisaks ebaõiglaste konkurentsieeliste tekitamisele 
võib selline olukord põhjustada tõsist ohtu tarbijatele kõikjal, eriti maailmaturu tingimustes. 
See on üks peamisi põhjusi, miks komisjon ja liikmesriigid osalesid ÜRO poolt tehtavas töös 
ning otsustasid lisada kõnesoleva süsteemi Euroopa õigustikku.

Kemikaale toodetakse ja nendega kaubeldakse kõikjal maailmas ning ohud on sõltumata 
asukohast samad. Seepärast ei tohi ohukategooriate süsteem riigiti erineda. Kõikides riikides 
on oht sama või siis seda ohtu ei ole.

GHSi tähtajad

Ainete ümberklassifitseerimine ja märgistamine peab olema lõpetatud:

 1. detsembriks 2010 ainete osas (3,5 aastat pärast REACHi jõustumist);
 1. juuniks 2015 segude osas (4,5 aastat pärast REACHi jõustumist).

Tähtajad algavad REACHi jõustumisest ning kõnesoleva määruse vastuvõtmisega viivitamine 
võib tekitada ettevõtjatele ja nende töötajatele suuri kulusid. Võttes arvesse, et tekst pärineb 
ÜROst ning on rahvusvaheliste läbirääkimiste tulemus, milles komisjon ja kõik liikmesriigid 
osalesid, on tehtud otsus esitada vaid nii palju muudatusettepanekuid, kui see on vajalik 
ettepaneku kooskõlla viimiseks antud valdkonnas kehtivate normidega ning REACHiga 
paremasse vastavusse viimiseks. 
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