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SHORT JUSTIFICATION

The intention underlying the Commission’s REACH proposal is to simplify, harmonise and 
centralise the different existing bodies of rules governing chemicals and specific substances. 
Calls are being made, rightly, for chemicals to be registered and assessed in keeping with a 
Europe-wide standard coherent approach, taking into account the principle of sustainable 
development and health and safety at work. The REACH proposal, therefore, is 
fundamentally to be welcomed. On the other hand, economic aims such as competitiveness, 
innovation capacity, or protecting jobs must not be neglected, least of all given the difficult 
economic situation currently facing Europe.

Unfortunately, the law on chemicals and substance-related health and environmental 
protection have already assumed such proportions and complexity that the resulting costly red 
tape imposed on industry, and small and medium-sized enterprises (SMEs) in particular, is 
virtually impossible to cope with. Unless the REACH information and assessment procedures 
can be slimmed down, the shortcomings as regards implementation, which already occur at 
the present time, will continue to worsen. Not only would this jeopardise the competitive and 
innovation potential of European industry – and hence put numerous jobs at risk – but it 
would also run counter to the ambitious goals and expectations implied in better health and 
environmental protection.

Your draftsman is seeking to help make the REACH requirements more practicable and 
comprehensible. The amendments proposed are grouped together in the following broad 
subject areas:

1. Exposure and use categories

One of the main problems in the REACH proposal is that manufacturers of substances, 
importers, and downstream users have no standard procedure for assessing the risks 
associated with a substance and passing on that information. The present draft calls for 
information on the composition of uses to be actively exchanged between the 
manufacturer/importer on the one hand and downstream users and, where applicable, their 
customers on the other. This is likely to prove difficult in practice, since it would often be 
necessary to disclose confidential information and trade secrets. 

One solution would be to employ use and exposure categories in order to simplify 
communication along the value added chain, make exposure assessment easier for substance 
users to handle, and highlight measures needed to minimise risks. However, the latitude 
afforded to substance users should not be restricted unnecessarily. In addition, specific 
scenarios should be classed in general categories so as to ensure that confidential information 
will not have to be passed on. That notwithstanding, when categorisation poses problems, 
firms should continue to be allowed to treat the exceptions concerned as special cases.

2. Prioritisation
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In the REACH proposal prioritisation is based solely on quantitative criteria. However, it is 
important for the environment and consumers that the first substances to be assessed for 
registration purposes should be those entailing the greatest potential risk. In other words, 
qualitative criteria, based on toxicologically/environmentally significant properties, use, 
exposure, and production volume, should likewise be taken into account. This core 
information must be provided to enable priorities to be determined according to the degree of 
risk.

If the requirements for industry and authorities were ranked on a balanced, comprehensible 
scale of priorities, health and environmental protection could be improved within reasonable 
time-frames in return for a calculable financial outlay.

3. Simplification / Avoiding duplicate regulation of industrial health and safety

The proposal for a regulation should be made more practicable and cost effective, and less 
time consuming. The registration procedure, among other things, should be simplified to that 
end. The scope of the regulation should also be geared more accurately to existing law so as 
to avoid duplicate regulation.

4. Enhanced innovation capacity and competitiveness

REACH must not shackle research and innovation or needlessly impede the competitiveness 
of the European chemical industry and its downstream users.

5. Stronger role for the Agency

The Agency alone – and not the national authorities in question – must be responsible for all 
matters related to assessment so as to make for uniformity and legal certainty in all parts of 
Europe.

6. Protection of trade secrets and proprietary rights

It is important to implement an efficient and workable system in such a way as to prevent the 
disclosure of information being at odds with the protection of trade secrets and proprietary 
rights. This is a vital consideration for SMEs in particular, since innovations are their 
lifeblood.

PAKEITIMAI
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Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Aplinkos apsaugos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
1 konstatuojamoji dalis

(1) Laisvas gryno pavidalo ir preparatuose ar 
gaminiuose esančių cheminių medžiagų 
judėjimas yra svarbus vidaus rinkos 
aspektas, gerokai prisidedantis prie vartotojų 
bei dirbančiųjų sveikatos ir gerovės, jų 
socialinių ir ekonominių interesų, taip pat 
prie chemijos pramonės konkurencingumo.

(1) Laisvas, saugus, biurokratiniais 
reikalavimais nesusaistytas ir didelių 
išlaidų nereikalaujantis gryno pavidalo ir 
preparatuose ar gaminiuose esančių 
cheminių medžiagų judėjimas yra svarbus 
vidaus rinkos aspektas, žymiai padedantis 
užtikrinti vartotojų bei dirbančiųjų sveikatą 
ir gerovę, jų socialinius ir ekonominius 
interesus, augalų ir gyvūnų apsaugą, taip 
pat chemijos pramonės konkurencingumą.

Pagrindimas

Mums turėtų būti svarbus ne tik laisvas medžiagų judėjimas, bet ir jų atitiktis saugumo 
standartams ir priemonėms, siekiant užtikrinti , kad nebūtų rizikuojama visuomenės sveikata 
ir ekologine pusiausvyra.

Pažymėtina, kad ekologinė pusiausvyra yra vienas iš pagrindinių konkurencingumo veiksnių.

REACH reglamentas neturėtų nei be reikalo apsunkinti saugaus medžiagų naudojimo, nei 
trukdyti pramonės konkurencingumui.

Pakeitimas 2
2 konstatuojamoji dalis

(2) Bendrijos cheminių medžiagų vidaus 
rinka gali našiai veikti tik tuo atveju, jei 
atskirose valstybėse narėse medžiagoms
keliami reikalavimai labai nesiskiria 
tarpusavyje.

(2) Bendrijos cheminių medžiagų vidaus 
rinka gali našiai veikti tik tuo atveju, jei 
atskirose valstybėse narėse saugiam 
medžiagų naudojimui keliami reikalavimai 
yra tiksliai ir išsamiai apibrėžti bei labai 
nesiskiria tarpusavyje.

  
1 ##.
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Pagrindimas

Siekiant apsaugoti visuomenės interesus, ekonominiu ir socialiniu požiūriu veiksmingai 
veikiančiai medžiagų rinkai turi būti keliami griežti saugaus medžiagų naudojimo standartai 
ir taikomos išsamios jų naudojimo taisyklės.

Pakeitimas 3
3 konstatuojamoji dalis 

(3) Aukšto lygio sveikatos ir aplinkos 
apsaugai užtikrinti reikėtų suderinti 
chemines medžiagas reglamentuojančius 
teisės aktus, kuriais siekiama tolydžios 
plėtros; šie teisės aktai turėtų būti taikomi 
neatsižvelgiant į tai, ar cheminėmis 
medžiagomis prekiaujama vidaus rinkoje ar 
tarptautiniu mastu.

(3) Derinant chemines medžiagas 
reglamentuojančius teisės aktus, turėtų būti 
užtikrinamas aukštas sveikatos ir aplinkos 
apsaugos lygis, siekiant tvarios plėtros bei 
užtikrinant galimybes diegti naujoves ir 
konkurencingumą; šie teisės aktai turi būti 
taikomi prekybai cheminėmis medžiagomis 
tiek Bendrijos vidaus rinkoje, tiek
tarptautiniu mastu laikantis 
nediskriminavimo principo ir PPO normų.

Pagrindimas

Galimybių diegti naujoves ir konkurencingumo užtikrinimas taip pat yra svarbus tikslas. 
Teisės aktai, savaime suprantama, turi atitikti PPO normas.

Pakeitimas 4
3a konstatuojamoji dalis (nauja)

(3a) Remiantis 2002 m. rugsėjo 4 d. 
Johanesburge Pasaulio aukščiausiojo lygio 
vadovų susitikime dėl tvarios plėtros 
priimtu veiksmų planu, iki 2020 m. 
cheminės medžiagos turi būti gaminamos ir 
naudojamos taip, kad nekenktų žmonių 
sveikatai ir aplinkai. 

Pagrindimas

Reikia pabrėžti, kad ne tik Europos Sąjunga, bet ir viso pasaulio šalys turėtų įsipareigoti 
siekti gaminti ir naudoti tik tas chemines medžiagas, kurios nėra žalingos sveikatai ir 
aplinkai.
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Nederėtų pamiršti Johanesburge Pasaulio aukščiausiojo lygio vadovų susitikime priimtų 
įsipareigojimų.

Pakeitimas 5
7 konstatuojamoji dalis

(7) Svarbus šiuo reglamentu kuriamos 
naujos sistemos tikslas – skatinti 
pavojingųjų medžiagą keitimą mažiau 
pavojingomis medžiagomis ar 
technologijomis, jei esama tinkamų 
alternatyvų. Šis reglamentas neturi įtakos 
direktyvų dėl darbuotojų apsaugos taikymui, 
ypač 1990 m. birželio 28 d. priimtai Tarybos 
direktyvai 90/394/EEB dėl darbuotojų 
apsaugos nuo rizikos, susijusios su 
kancerogenų poveikiu darbe (šeštajai atskirai 
direktyvai, kaip numatyta Direktyvos 
89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje), pagal 
kurią darbdaviai privalo visur, kur tik 
techniškai įmanoma, pašalinti pavojingąsias 
medžiagas arba pakeisti jas mažiau 
pavojingomis.

(7) Svarbus šiuo reglamentu kuriamos 
naujos sistemos tikslas – skatinti, kad 
pavojingosios medžiagos būtų keičiamos
mažiau pavojingomis medžiagomis ar 
technologijomis, jei esama tinkamų 
alternatyvų. Šis reglamentas neturi įtakos 
direktyvų dėl darbuotojų apsaugos taikymui, 
ypač 1990 m. birželio 28 d. priimtai Tarybos 
direktyvai 90/394/EEB dėl darbuotojų 
apsaugos nuo rizikos, susijusios su 
kancerogenų poveikiu darbe (šeštoji atskira 
direktyva, kaip numatyta Direktyvos 
89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje), pagal 
kurią darbdaviai privalo visur, kur tik 
techniškai įmanoma, pašalinti pavojingąsias 
medžiagas arba pakeisti jas mažiau 
pavojingomis. Šiuo pagrindu valstybėms 
narėms paliekama neribota teisė prireikus 
griežtinti standartus nacionaliniu lygiu.

Pagrindimas

Pagrindinis tikslas – pavojingąsias medžiagas pakeisti mažiau pavojingomis medžiagomis, jei 
tokių esama. Tai yra svarbi ir paminėtina EB sutarties 137 straipsnio (darbuotojų apsaugos 
teisinis pagrindas) išvada.

Pakeitimas 6
8a konstatuojamoji dalis (nauja)

(8a) Gryno pavidalo arba preparatuose ar 
gaminiuose esančių medžiagų gamintojai, 
importuotojai ir paskesnieji naudotojai 
privalo gaminti, importuoti arba naudoti 
(arba pateikti į rinką) minėtas medžiagas 
taip, kad būtų užtikrinta, jog protingai 
numatomomis sąlygomis nebus padaryta 
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jokios žalos žmonių sveikatai arba aplinkai.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu įvedamas bendras rūpestingumo pareigos principas. Kadangi REACH 
nereglamentuoja visų cheminių medžiagų naudojimo būdų, svarbu, turint mintyse žmonių 
sveikatos ir aplinkos apsaugą, įtvirtinti bendrą rūpestingumo pareigą gaminant ir naudojant 
medžiagas. Toks principas tik susistemintų savanoriškus įsipareigojimus, už kuriuos pasisako 
pramonė (pvz., programa „Responsible Care“).

Pakeitimas 7
12 konstatuojamoji dalis

(12) Leidimų suteikimo nuostatos numato, 
kad Komisija gali išduoti leidimą pateikti į 
rinką ir naudoti labai didelį susirūpinimą 
keliančias medžiagas, jei dėl jų naudojimo 
kylantį pavojų galima tinkamai kontroliuoti 
arba tokį naudojimą galima pateisinti 
socialinėmis-ekonominėmis priežastimis.

(12) Leidimų suteikimo nuostatos numato, 
kad Komisija gali išduoti terminuotą 
leidimą pateikti į rinką ir naudoti labai didelį 
susirūpinimą keliančias medžiagas, kai nėra 
tinkamų alternatyvų, kai tokių medžiagų 
naudojimą galima pateisinti socialinėmis ir 
ekonominėmis priežastimis ir kai dėl jų 
naudojimo kylantį pavojų galima tinkamai 
kontroliuoti. 

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti, kad leidimas suteikiamas tik tam tikram laikotarpiui.

Pakeitimas 8
16 konstatuojamoji dalis

(16) Patirtis parodė, kad netikslinga 
reikalauti iš valstybių narių įvertinti visų 
cheminių medžiagų riziką. Šį įsipareigojimą 
turėtų prisiimti pirmiausia medžiagas 
gaminančios ar įvežančios įmonės, tačiau tik 
tokiu atveju, jei jų gaminamos ar įvežamos 
medžiagos kiekis viršija tam tikrą ribą, kai 
jos gali prisiimti bendros atsakomybės naštą. 
Tokios įmonės, įvertinusios jų gaminamų ar 
įvežamų medžiagų riziką, turėtų imtis būtinų 
rizikos valdymo priemonių.

(16) Patirtis parodė, kad netikslinga 
reikalauti iš valstybių narių įvertinti visų 
cheminių medžiagų keliamą riziką. Šį 
įsipareigojimą turėtų prisiimti pirmiausia 
medžiagas gaminančios ar įvežančios 
įmonės, tačiau tik tokiu atveju, jei jų 
gaminamos ar įvežamos medžiagos kiekis 
viršija tam tikrą ribą, kad jos galėtų šį 
įsipareigojimą įgyvendinti. Tokios įmonės, 
įvertinusios jų gaminamų ar įvežamų 
medžiagų keliamą riziką, turėtų imtis būtinų 
rizikos valdymo priemonių. Šios įmonės, 
remdamosi rizikos įvertinimu, galutiniam 
vartotojui priimtinu būdu turėtų informuoti 
apie saugų medžiagų ir preparatų 
naudojimą. Tai apima pareigą aprašyti, 
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dokumentuoti ir tinkamai bei skaidriai 
informuoti apie riziką, kylančią gaminant, 
naudojant ir parduodant kiekvieną 
medžiagą. Gamintojai ir paskesnieji 
naudotojai gamybai ir naudojimui renkasi 
saugiausias turimas medžiagas.

Pagrindimas

Susiję su 1 straipsnyje dar kartą įtvirtinta rūpestingumo pareiga.

Būtina pateikti galutiniam vartotojui reikalingą informaciją ir patarimus, kad jis galėtų 
saugiai naudoti medžiagas ir saugiai bei veiksmingai valdyti riziką. Susiję su 41, 42  ir 43 
konstatuojamųjų dalių pakeitimais.

Pakeitimas 9
20 konstatuojamoji dalis

(20) Kadangi gamintojai ir importuotojai 
turėtų būti atsakingi už savo gaminius, 
registracijos reikalavimą tikslinga taikyti 
medžiagoms, kurias ketinama išgauti iš 
gaminių. Tuo atveju, kai iš gaminių galima 
išgauti pakankamai didelį medžiagų kiekį ir 
jos gali turėti žalingą poveikį žmonių 
sveikatai arba aplinkai, apie tai būtina 
pranešti Agentūrai, o ji turi būti įgaliota 
pareikalauti įregistruoti medžiagas. 

(20) Kadangi gamintojai ir importuotojai 
turėtų būti atsakingi už savo gaminius, 
registracijos reikalavimą tikslinga taikyti 
medžiagoms, kurias ketinama išgauti iš 
gaminių. Tuo atveju, kai iš gaminių galima 
išgauti tokį medžiagų kiekį ir taip, kad jos 
gali turėti žalingą poveikį žmonių sveikatai 
arba aplinkai, apie tai nedelsiant turi būti 
informuotos atitinkamos institucijos ir su 
jomis pasikonsultuota, taip pat apie tai 
būtina pranešti Agentūrai, o ji turi būti 
įgaliota pareikalauti įregistruoti medžiagas. 

Pagrindimas

Apie išgaunamas medžiagas būtina informuoti ne tik Agentūra, bet ir atitinkamos institucijos. 

Pakeitimas 10
20a konstatuojamoji dalis (nauja)

(20a) Šis reglamentas taikomas visoms 
medžiagoms, gaminiams ir preparatams, 
kurie importuojami į Europos Sąjungą.
Šiuo reglamentu jokiu būdu negali būti 
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grindžiamas skirtingas medžiagų, gaminių 
ir preparatų, gaminamų Europos 
Sąjungoje, ir medžiagų, gaminių ir 
preparatų, gaminamų trečiosiose šalyse, bet 
importuojamų į Europos Sąjungą, 
vertinimas.
Europos Komisija nustato gaires, 
užtikrinančias šios taisyklės taikymą.

Pagrindimas

REACH sistema, kokią siūlo Komisija, Europos gamintojams garantuoja per menką apsaugą 
nuo nesąžiningos konkurencijos su ne Europos Sąjungos šalimis. Dabartinės ES taisyklės 
Europos cheminių medžiagų gamintojams nustato daug griežtesnius kriterijus. Gaminių 
importuotojams į Europos Sąjungą turi būti taikomos tos pačios taisyklės, kokios taikomos 
Europos gamintojams. Šiuo pakeitimu raginama sukurti subalansuotą teisinį pagrindą 
Europos ir ne Europos gamintojams.

Pakeitimas 11
22 konstatuojamoji dalis

(22) Cheminės saugos vertinimas 
neatliekamas tuo atveju, kai medžiagų 
koncentracija preparatuose yra išties labai 
maža ir laikoma, kad ji negali kelti rūpesčių. 
Tokioms medžiagoms, kurių koncentracija 
preparatuose yra labai maža, taip pat 
neprivaloma gauti leidimą. Tokios nuostatos 
taikomos ir preparatams, kurie yra kieti 
medžiagų mišiniai, kol jiems nebus suteikta 
tam tikra forma ir jie netaps gaminiu.

(22) Cheminės saugos vertinimas 
neatliekamas tuo atveju, kai medžiagų 
koncentracija preparatuose yra labai maža ir 
laikoma, kad ji negali kelti rūpesčių. 
Tokioms medžiagoms, kurių koncentracija 
preparatuose yra labai maža, taip pat 
neturėtų būti taikomas reikalavimas gauti 
leidimą. Tačiau gamintojai tokias 
medžiagas turi įtraukti į sudedamųjų dalių 
sąrašą, pateikiamą ant pakuotės, įspėdami 
vartotojus, kad sudėtyje yra pavojingųjų 
medžiagų. Tokios nuostatos turėtų būti
taikomos ir preparatams, kurie yra kieti 
medžiagų mišiniai, kol jiems nebus suteikta 
tam tikra forma, paverčianti juos gaminiu.

Pagrindimas

Labai svarbu informuoti vartotojus apie parduodamų preparatų sudėtį tam, kad jie šias 
medžiagas naudotų atsakingai.
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Pakeitimas 12
24 konstatuojamoji dalis 

(24) Reikalavimai, susiję su informacijos 
apie medžiagas rinkimu, turėtų būti keliami 
pagal medžiagos gamybos ar importo 
apimtis ir išsamiai aprašomi, kadangi jie 
parodo medžiagos poveikio žmonėms ar 
aplinkai galimybes.

(24) Registruojant pateikiama informacija 
apie medžiagas turėtų būti klasifikuojama 
pagal tos medžiagos gamybos ar įvežimo 
apimtis, nes šios apimtys parodo galimą šių 
medžiagų poveikį  žmonėms  ir aplinkai; ši 
informacija turi būti detaliai išvardyta. 
Greta kiekybinių registracijos reikalavimų 
taip pat turėtų būti atsižvelgta į kokybinius 
kriterijus, pavyzdžiui, medžiagos 
pavojingumą, jos paskirtį ir faktinį poveikį 
žmonėms ir aplinkai.

Pagrindimas

Komisijai turėtų būti suteikta galimybė prioritetines medžiagų registravimo kategorijas 
papildyti kokybiniais kriterijais.

Pakeitimas 13
41 konstatuojamoji dalis

(41) Atsakomybės už medžiagų rizikos 
valdymą dalį sudaro informacijos apie šias 
medžiagas teikimas kitiems specialistams; 
tai būtina ir pastariesiems, kad jie galėtų 
vykdyti savo pareigas.

(41) Atsakomybės už medžiagų rizikos 
valdymą dalį sudaro informacijos apie šias 
medžiagas teikimas tinkamiausiu būdu
kitiems specialistams ir ne specialistams; tai 
būtina ir pastariesiems, kad jie galėtų 
atsakingai vykdyti savo pareigas valdydami 
riziką ir atitinkamai naudodami medžiagas 
ir preparatus.

Pagrindimas

Atitinkama ir nuosekli pranešimų apie riziką sistema vartotojams suteiks reikalingų žinių ir 
patarimų, kaip naudojant medžiagas ar preparatus, kurių sudėtyje yra cheminių medžiagų, 
saugiai ir veiksmingai valdyti riziką. Susiję su 16, 42 ir 43 konstatuojamųjų dalių pakeitimais. 

Pakeitimas 14
41a konstatuojamoji dalis (nauja)
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(41a) Pranešimai apie riziką yra svarbi 
informavimo ir patarimų dalis, 
informuojanti žmones, kaip galima valdyti 
galimą riziką ir saugiai bei veiksmingai 
naudoti chemines medžiagas arba 
preparatus. Pranešimų apie riziką sistema 
įpareigoja gamintoją suprasti, kokios 
informacijos reikia naudotojui, ją teikti, 
patarti ir padėti galutiniam naudotojui 
saugiai naudoti medžiagas arba preparatus. 
Atitinkamos pranešimų apie riziką 
sistemos, įskaitant papildomos informacijos 
teikimą, pavyzdžiui, tinklalapiuose arba 
švietimo kampanijų metu, turėtų būti 
plėtojamos, siekiant užtikrinti vartotojų 
teisę būti informuotiems apie jų 
naudojamas medžiagas arba preparatus. 
Dėl to bus saugiau naudoti chemines 
medžiagas ir preparatus, ir vartotojai įgaus 
didesnį pasitikėjimą jais. Tokia sistema 
būtų naudinga vartotojų organizacijoms, 
nes REACH sukurtų pagrindą esminiams 
vartotojų klausimams spręsti, ir pramonei, 
nes būtų skatinamas vartotojų pasitikėjimas 
naudoti medžiagas ir preparatus, kurių 
sudėtyje yra cheminių medžiagų.

Pagrindimas

Susiję su 16 konstatuojamosios dalies pakeitimu. Atitinkama ir nuosekli pranešimų apie riziką 
sistema vartotojams suteiks reikalingos informacijos ir patarimų, kaip naudojant medžiagas 
arba preparatus, kurių sudėtyje yra cheminių medžiagų, saugiai ir veiksmingai valdyti riziką.

Pakeitimas 15
42 konstatuojamoji dalis

(42) Jei saugos duomenų lapas jau buvo 
naudojamas kaip informavimo priemonė 
medžiagų ir preparatų tiekimo grandinėje, jį 
būtina išplėsti ir paversti neatsiejama šiuo 
reglamentu įkuriamos sistemos dalimi.

(42) Kadangi saugos duomenų lapas jau 
naudojamas kaip informavimo priemonė 
medžiagų ir preparatų tiekimo grandinėje, jį 
reikėtų išplėsti ir paversti neatsiejama šiuo 
reglamentu įkuriamos sistemos dalimi. 
Tačiau reikėtų apsvarstyti ir kitas vartotojų 
informavimo apie riziką ir saugų medžiagų 
ir preparatų naudojimą priemones.
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Pagrindimas

Susiję su 16, 41 ir 43 konstatuojamųjų dalių pakeitimais.

Pakeitimas 16
43 konstatuojamoji dalis

(43) Tam, kad susidarytų atsakomybės seka, 
visi paskesni naudotojai turėtų būti atsakingi 
už rizikos, kurią kelia jų naudojamos 
medžiagos, įvertinimą, jei šie naudojimo 
atvejai nenurodyti tiekėjų pateiktame saugos 
duomenų lape, nebent paskesnis naudotojas 
imasi didesnių saugos priemonių, nei 
rekomenduoja tiekėjas, arba tiekėjas 
neprivalėjo įvertinti medžiagų riziką ar 
pateikti informaciją apie ją; dėl tos pačios 
priežasties paskesni naudotojai turėtų valdyti 
riziką, kuri kyla jiems naudojant šias 
medžiagas.

(43) Tam, kad susidarytų atsakomybės seka, 
visi paskesnieji naudotojai turėtų būti 
atsakingi už rizikos, kurią kelia jų 
naudojamos medžiagos, įvertinimą, jei šie 
naudojimo atvejai nenurodyti tiekėjų 
pateiktame saugos duomenų lape, nebent 
paskesnis naudotojas imasi griežtesnių
saugos priemonių, nei rekomenduoja 
tiekėjas, arba tiekėjas neprivalėjo įvertinti 
medžiagų keliamos rizikos ar pateikti 
informacijos apie ją; dėl tos pačios 
priežasties paskesnieji naudotojai turėtų 
valdyti riziką, kuri kyla jiems naudojant šias 
medžiagas ir pateikti informaciją apie jų 
saugų naudojimą visiems tiekimo 
grandinės dalyviams iki galutinio 
naudotojo – vartotojo.

Pagrindimas

Susiję su 16, 41 ir 42 konstatuojamųjų dalių pakeitimais.

Pakeitimas 17
49 konstatuojamoji dalis

(49) Agentūrą reikėtų įgalioti reikalauti iš 
gamintojų, importuotojų ar paskesnių 
naudotojų daugiau informacijos apie 
medžiagas, kurios, remiantis valstybės narės 
kompetentingųjų institucijų atliktais 
vertinimais, gali kelti riziką sveikatai ar 
aplinkai, taip pat ir dėl to, kad jų kiekis 
vidaus rinkoje yra didelis. Valstybės narės, 
kurdamos einamuosius planus, turėtų 
numatyti ir skirti išteklius šiam tikslui. Jei 

(49) Agentūra taip pat turėtų būti įgaliota, 
remiantis valstybės narės kompetentingųjų 
institucijų atliktais vertinimais, reikalauti iš 
gamintojų, importuotojų ar paskesniųjų
naudotojų daugiau informacijos apie 
medžiagas, kurios gali kelti pavojų sveikatai 
ar aplinkai, taip pat ir dėl to, kad jų kiekis 
vidaus rinkoje yra didelis. Valstybės narės 
prioritetinių medžiagų sąrašo, skirto 
Agentūros nustatytam vertinimui atlikti, 



PE 357.617v03-00 14/85 AD\574976LT.doc

LT

naudojant gamybos vietoje izoliuotus 
tarpinius produktus, kyla rizika, kuri atitinka 
registruotinų medžiagų sąlygojamą 
susirūpinimą keliantį rizikos lygį, 
valstybėms narėms turėtų būti leista 
reikalauti daugiau informacijos, jei toks 
reikalavimas motyvuotas.

pagrindu kurdamos einamuosius planus, 
turėtų numatyti ir skirti išteklius šiam tikslui. 
Jei gamybos vietoje naudojant izoliuotus 
tarpinius produktus, kyla rizika, kuri atitinka 
registruotinų medžiagų sąlygojamą rizikos 
lygį, valstybėms narėms turėtų būti leista 
reikalauti daugiau informacijos, jei toks 
reikalavimas motyvuotas. 

Pagrindimas

Patikslinimas: Agentūra sudaro prioritetinį medžiagų sąrašą.

Pakeitimas 18
52 konstatuojamoji dalis

(52) Kad būtų užtikrinta aukšto lygio 
žmonių sveikatos ir aplinkos apsauga, su 
medžiagomis, kurios turi didelį susirūpinimą 
keliančių savybių, turėtų būti elgiamasi 
atsargiai, todėl jas naudojančios įmonės 
privalo įrodyti leidimą suteikiančiai 
institucijai, kad rizika deramai 
kontroliuojama. Priešingu atveju, leidimas 
naudoti medžiagą suteikiamas tik tada, jei 
įmonės įrodo, kad visuomenės gaunama 
nauda, naudojant medžiagą, yra didesnė nei 
su naudojimu susijusi rizika, ir nesama 
jokių tinkamų alternatyvių medžiagų ar 
technologijų. Tada leidimą išduodančioji 
institucija, remdamasi įmonių paraiškomis, 
leidimo suteikimo procedūros metu turėtų 
patikrinti, ar šie reikalavimai buvo įvykdyti. 
Kadangi leidimai turėtų užtikrinti aukšto 
lygio apsaugą visoje vidaus rinkoje, būtina, 
kad Komisija būtų toji institucija, kuri 
suteikia leidimą. 

(52) Kad būtų užtikrinta pakankamai aukšto 
lygio žmonių sveikatos ir aplinkos apsauga, 
su medžiagomis, kurios turi didelį 
susirūpinimą keliančių savybių, turėtų būti 
elgiamasi atsargiai, todėl jas naudojančios 
įmonės privalo įrodyti leidimą suteikiančiai 
institucijai, kad rizika deramai 
kontroliuojama, kad nesama jokių tinkamų 
alternatyvių medžiagų ar technologijų ir 
kad visuomenės gaunama nauda, naudojant 
medžiagą, yra didesnė nei su naudojimu 
susijusi rizika. Tada leidimą išduodančioji 
institucija, remdamasi įmonių paraiškomis, 
leidimo suteikimo procedūros metu turėtų 
patikrinti, ar šie reikalavimai buvo įvykdyti. 
Kadangi leidimai turėtų užtikrinti aukšto 
lygio apsaugą visoje vidaus rinkoje, 
Komisija turėtų tapti leidimus išduodančiąja 
institucija. 

Pakeitimas 19
55 konstatuojamoji dalis

(55) Agentūra turėtų teikti konsultacijas dėl 
planuojamų vertinti medžiagų eiliškumo, 
kad sprendimai atspindėtų visuomenės 

(55) Agentūra turėtų savarankiškai nustatyti
medžiagas, kurioms pirmiausia turi būti 
suteikiamas leidimas, siekiant užtikrinti, kad 
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poreikius ir atitiktų mokslo žinias bei 
pasiekimus.

sprendimai atspindėtų visuomenės poreikius 
ir atitiktų mokslo žinių bei vystymosi lygį.

Pagrindimas

Patikslinimas: Agentūra sudaro prioritetų sąrašą.

Pakeitimas 20
69 konstatuojamoji dalis

(69) Agentūra turėtų būti pagrindinė įstaiga, 
užtikrinanti, kad įstatymas dėl cheminių 
medžiagų, sprendimų priėmimo procesai ir 
juos grindžianti mokslinė bazė pelnytų visų 
suinteresuotųjų šalių ir visuomenės 
pasitikėjimą. Todėl Bendrijos institucijų, 
plačiosios visuomenės ir suinteresuotųjų 
šalių pasitikėjimas Agentūra yra labai 
svarbus. Dėl šios priežasties gyvybiškai 
būtina užtikrinti jos nepriklausomumą, 
aukštą mokslinę, techninę ir kontrolinę 
kompetenciją, jos skaidrumą ir našumą.

(69) Agentūra turėtų būti pagrindinė įstaiga, 
užtikrinanti, kad teisės aktai dėl cheminių 
medžiagų, sprendimų priėmimo procesai ir 
juos grindžianti mokslinė bazė pelnytų visų 
suinteresuotųjų šalių ir visuomenės 
pasitikėjimą siekiant, kad plačioji 
visuomenė ir visos suinteresuotosios šalys 
pasitikėtų naudojamų cheminių medžiagų 
ir preparatų saugumu. Ji taip pat  būtų 
pagrindinė įstaiga, koordinuojanti
informacijos apie REACH, jo įgyvendinimą 
ir keliamą riziką skelbimą. Todėl Bendrijos 
institucijų, plačiosios visuomenės ir 
suinteresuotųjų šalių pasitikėjimas Agentūra 
yra labai svarbus. Dėl šios priežasties 
gyvybiškai būtina užtikrinti jos 
nepriklausomumą, aukštą kompetencijos 
laipsnį mokslo, technikos ir kontrolės srityje,
komunikacinius gebėjimus, skaidrumą ir 
našumą.

Pagrindimas

Susiję su 41a (naujos) ir 70 konstatuojamųjų dalių bei 73 straipsnio 2 dalies ia punkto 
(naujo) pakeitimais.

Pakeitimas 21
70 konstatuojamoji dalis

(70) Agentūros struktūra turėtų būti tinkama 
jos pareigoms atlikti. Šiuo atžvilgiu galima 

(70) Agentūros struktūra turėtų būti tinkama 
jos pareigoms atlikti. Šiuo atžvilgiu galima 
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remtis patirtimi, susijusia su panašiomis 
Bendrijos agentūromis, tačiau Agentūros 
struktūra turi būti pritaikyta konkretiems šio 
reglamento poreikiams.

remtis patirtimi, susijusia su panašiomis 
Bendrijos agentūromis, tačiau Agentūros 
struktūra turi būti pritaikyta konkretiems šio 
reglamento poreikiams. Tuo tikslu 
Agentūroje reikėtų įkurti kompetentingą 
pranešimų apie riziką centrą. 

Pagrindimas

Susiję su 41a (naujos) ir 69 konstatuojamųjų dalių bei 73 straipsnio 2 dalies ia punkto 
(naujo) pakeitimais.

Pakeitimas 22
79 konstatuojamoji dalis

(79) Agentūroje reikėtų sudaryti apeliacinę 
tarybą, kuri garantuotų rinkos subjektams
įstatyminę teisę apskųsti juos paveikusius 
Agentūros sprendimus. 

(79) Agentūroje reikėtų sudaryti apeliacinę 
tarybą, kuri garantuotų visiems teisėtą 
interesą turintiems subjektams teisę 
apskųsti juos paveikusius Agentūros 
sprendimus. 

Pagrindimas

Terminas „visi tesėtą interesuotą turintys subjektai“ yra platesnis nei „rinkos subjektai“. 

Pakeitimas 23
89 konstatuojamoji dalis

(89) Turimas lėšas reikėtų sutelkti 
didžiausią susirūpinimą keliančioms 
medžiagoms. Todėl medžiaga turėtų būti 
įtraukta į Direktyvos 67/548/EEB I priedą 
tik tokiu atveju, jei ji atitinka 
kancerogeninių, mutageninių arba toksiškų 
reprodukcijai (1, 2 ar 3 kategorijos) 
medžiagų arba kvėpavimo sistemą 
jautrinančių medžiagų kriterijus. Reikėtų 
numatyti nuostatą, kuri leistų 
kompetentingosioms institucijoms teikti 
pasiūlymus Agentūrai. Agentūra turėtų 
pareikšti savo nuomonę apie pasiūlymą, o 
susijusioms šalims reikėtų suteikti galimybę 
išsakyti savo pastabas. Po to Komisija turėtų 

(89) Siekiant valstybėms narėms suteikti 
galimybę pateikti pasiūlymus dėl suderintos 
medžiagų klasifikacijos pagal Direktyvos 
67/548/EEB I priedą arba Direktyvos 
1999/45/EB I priedą, jos turėtų parengti 
dokumentų rinkinį, atitinkantį nurodytus 
reikalavimus. Dokumentų rinkinyje turėtų 
būti pagrindžiama būtinybė Bendrijos lygiu 
imtis veiksmų. Agentūra turėtų pareikšti 
savo nuomonę apie pasiūlymą, o 
suinteresuotoms šalims turėtų būti suteikta 
galimybė išsakyti savo pastabas. Po to 
Komisija turėtų priimti sprendimą.
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priimti sprendimą.

Pagrindimas

Per daug siaura apsiriboti tik CMR medžiagų ir kvėpavimo sistemą jautrinančių medžiagų 
klasifikavimu. Yra daug daugiau žmogaus sveikatai ir aplinkai didelį poveikį turinčių 
medžiagų. Klasifikavimas pasirodė labai ginčytinas, sukėlęs per daug nesutarimų, kad jį būtų 
galima pavesti atlikti gamintojams. Suderinta klasifikacija leistų išspręsti konfliktus 
nesikreipiant į teismą, todėl būtų sutaupoma lėšų.

Pakeitimas 24
91a konstatuojamoji dalis (nauja)

(91a) Komisija turi apsvarstyti galimybę 
pateikti pasiūlymą sukurti Europos kokybės 
ženklą prekėms žymėti ir remti, kurios 
kiekvieno gamybos etapo metu gaminamos 
pagal šio reglamento reikalavimus.

Pagrindimas

Nereikalauja pagrindimo.

Pakeitimas 25
93 konstatuojamoji dalis

(93) Tam, kad šiuo reglamentu įkuriama 
sistema veiktų efektyviai, tarp valstybių 
narių, Agentūros ir Komisijos turi vykti 
geras bendradarbiavimas ir koordinavimas, 
užtikrinant reglamento vykdymą. 

(93) Tam, kad šiuo reglamentu įkuriama 
sistema veiktų veiksmingai, kompetentingos 
valstybių narių institucijos, Agentūra ir 
Komisija turi glaudžiai bendradarbiauti ir 
koordinuoti veiksmus, kad būtų užtikrinamas 
reglamento vykdymas.

Pagrindimas

Agentūra, Komisija ir valstybių narių institucijos turi glaudžiai bendradarbiauti, kad būtų 
galima veiksmingai tikrinti, kaip laikomasi teisės aktų reikalavimų.
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Pakeitimas 26
100 konstatuojamoji dalis

(100) Šio reglamento nuostatos turėtų 
įsigalioti palaipsniui, kad perėjimas prie 
naujosios sistemos būtų sklandus; be to, 
laipsniškai įsigaliojant nuostatoms, visos 
susijusios šalys, institucijos, įmonės ir 
suinteresuotieji asmenys galėtų tinkamu 
metu skirti savo išteklius pasiruošimui 
naujoms pareigoms.

(100) Šio reglamento nuostatos turėtų 
įsigalioti palaipsniui, kad perėjimas prie 
naujosios sistemos būtų sklandus; be to, 
laipsniškai įsigaliojant nuostatoms, visos 
susijusios šalys, institucijos, įmonės ir 
suinteresuotieji asmenys galėtų laiku skirti 
savo išteklius pasiruošimui naujoms 
pareigoms, taip pat ir pramonei bei kitoms 
suinteresuotoms šalims savanoriškai 
sudarant Komisijos koordinuojamus 
susitarimus.

Pakeitimas 27
101 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(101a) Šis reglamentas taikomas 
nepažeidžiant Direktyvos 98/24/EB1 

nuostatų. Direktyva 98/24/EB ir toliau lieka 
pagrindiniu teisės aktu, skirtu apsaugoti 
darbuotojų sveikatą ir saugumą nuo 
cheminių medžiagų keliamos grėsmės 
darbo metu. Valstybės narės ir socialiniai 
partneriai raginami užtikrinti geresnį 
Direktyvos 98/24/EB taikymą ir kontrolę. 
________________________

1OL L 131, 1998 5 5, p. 11.

Pakeitimas 28
1 straipsnio 2 dalis

2. Šio reglamento tikslas – užtikrinti laisvą 
tokių medžiagų judėjimą vidaus rinkoje.

2. Šio reglamento tikslas – užtikrinti laisvą 
tokių medžiagų judėjimą vidaus rinkoje 
vadovaujantis rūpestingumo pareiga.

Pagrindimas

Susiję su tuo, kad 1 straipsnyje dar kartą įtvirtinama rūpestingumo pareiga.
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Pakeitimas 29
1a straipsnis (naujas)

1a straipsnis
Rūpestingumo pareiga

1. Visi gamintojai, importuotojai arba 
paskesnieji naudotojai, kurie atlieka arba 
ketina atlikti veiksmus, įskaitant cheminių 
medžiagų, preparatų arba gaminių, kurių 
sudėtyje yra tokių medžiagų arba 
preparatų, gamybą, importą arba paskesnį 
naudojimą ir žino arba galėjo protingai 
numatyti, kad  tokie jų veiksmai gali turėti 
žalingo poveikio sveikatai arba aplinkai, 
imasi visų priemonių, kurių iš jų galima 
protingai reikalauti, tokiam poveikiui 
išvengti, jį sumažinti arba pašalinti. 
2. Visi gamintojai, importuotojai arba 
paskesnieji naudotojai, kurie teikia 
cheminę medžiagą, preparatą arba gaminį, 
kurių sudėtyje yra tokių medžiagų arba 
preparatų, gamintojui, importuotojui arba 
paskesniajam naudotojui, užtikrina, kiek iš 
jų protingai galima reikalauti, tinkamą 
komunikaciją ir informacijos mainus bei, 
jei reikia, techninę pagalbą, protingai 
reikalingus siekiant išvengti žalingo 
poveikio žmonių sveikatai arba aplinkai, jį 
sumažinti arba pašalinti. 

Pagrindimas

Pagrindinis rūpestingumo pareigos principas, apibrėžiantis pramonės atsakomybę, būtinas 
norint saugiai naudoti visas chemines medžiagas. Jis turėtų būti taikomas visoms medžiagoms 
(nesvarbu, koks jų kiekis), tikintis, kad pramonė vykdys ne tik įsipareigojimus pagal REACH, 
bet ir  pagrindinius įmonėms tenkančius socialinius, ekonominius ir aplinkosaugos 
įsipareigojimus. 

Pakeitimas 30
1b straipsnis (naujas)

1b straipsnis
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Duomenų tvarkymas
1. Siekiant išpildyti 1a straipsnio 
reikalavimus, visi gamintojai, importuotojai 
arba paskesnieji naudotojai naudojasi 
turima informacija arba informacija, kurią
protingai galima laikyti jų turima 
informacija. Šiuo atžvilgiu 1a straipsnio 2 
dalyje nurodytus informacijos mainus ir 
komunikaciją bet kokiu atveju sudaro tokie 
duomenys:
a) duomenys, reikalingi įsipareigojimams 
pagal šį reglamentą įvykdyti;
b) minimalių priemonių, būtinų siekiant 
sumažinti protingai numatomos veiklos, 
kuriai naudojamos medžiagos, preparatai 
arba gaminiai, kurių sudėtyje yra tokių 
medžiagų arba preparatų, keliamą žalingą 
poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai arba jo 
išvengti, apibūdinimas.
2. Visi gamintojai, importuotojai arba 
paskesnieji naudotojai tvarko nuolat 
atnaujinamus duomenis, kuriuos sudaro 1 
dalyje nurodyta informacija, įskaitant 
medžiagų, preparatų arba gaminių, į kurių 
sudėtį įeina tokios medžiagos arba 
preparatai, prekybinius pavadinimus, 
cheminius medžiagų pavadinimus, 
preparatų sudėtį, prireikus, cheminės 
saugos ataskaitas ir visą kitą informaciją, 
reikalingą siekiant įvykdyti šio reglamento 
nuostatas.
3. Visi gamintojai, importuotojai arba 
paskesnieji naudotojai valstybės narės, 
kurioje jie yra registruoti, 
kompetentingosioms institucijoms 
paprašius suteikia joms galimybę 
susipažinti su šio straipsnio 2 dalyje 
nurodyta informacija.
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Pagrindimas

Tinkamas duomenų tvarkymas įmonėje yra esminė REACH reglamento įgyvendinimo ir 
galimybės patikrinti, kaip laikomasi jo reikalavimų, prielaida. Dėl šios nuostatos pramonė 
nepatirs papildomų išlaidų.

Pakeitimas 31
3 straipsnio 29a dalis (nauja)

29a. Mažosios ir vidutinės įmonės –
įmonės, apibrėžtos 2003 m. gegužės 6 d. 
Rekomendacijoje 2003/361/EB.

Pagrindimas

Siekiant tinkamai taikyti nuostatas, reikėtų įtraukti mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžimą, 
kadangi jos yra ypač pažeidžiamos proceso dalyvės. Šis pakeitimas susijęs su kitais I 
antraštinės dalies „Bendrieji klausimai“ straipsnių pakeitimais. 

Pakeitimas 32
5 straipsnio 4 dalis

4. Pateikiant registravimo paraišką, 
mokamas Agentūros nustatyto dydžio 
mokestis.

4. Pateikiant registravimo paraišką, 
mokamas Agentūros nustatyto dydžio 
mokestis.

Mokestis turėtų būti nustatomas 
atsižvelgiant į teikiamos registravimo 
paraiškos tipą.

Pagrindimas

Siekiant MVĮ sukurti geresnes sąlygas, Agentūros nustatytas registracijos mokestis turėtų būti 
proporcingas registravimo paraiškoje pateikiamai informacijai. Šis pakeitimas susijęs su 
kitais II antraštinės dalies „Medžiagų registravimas“ straipsnių pakeitimais.

Pakeitimas 33
5 straipsnio 4a dalis (nauja)

4a. Prieš pateikiant Agentūrai registravimo 
paraiškas turi būti atliktas jų 
nepriklausomas patikrinimas, o 
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patikrinimo ataskaita Agentūrai turi būti 
pateikiama kartu su registravimo paraiška. 
Toks patikrinimas užtikrina, kad pateikti 
dokumentai yra išsamūs ir geros kokybės. 
Jį atlieka su registruotoju nesusijusi 
organizacija, o išlaidas padengia 
registruotojas. Agentūra pateikia 
nurodymus, kaip turi būti atliktas šis 
kokybės patikrinimas.

Pagrindimas

Šiuo metu registruoti pateikiamų dokumentų rinkinių kokybės ir turinio vertinimas 
neprivalomas, kadangi Agentūra tikrina tik jų išsamumą (18 straipsnio 2 dalis). Turėdami 
mintyse, kad pastarasis valstybių narių kompetentingųjų institucijų atliktas vertinimas 
parodė, kad tik 31 proc. saugos duomenų lapų buvo visiškai tikslūs, mes manome, kad yra 
svarbu reikalauti atlikti nepriklausomą patikrinimą prieš pateikiant dokumentus registracijai, 
siekiant užtikrinti registracijai teikiamų dokumentų tikslumą.

Pakeitimas 34
6 straipsnio 1 dalies a punktas

a) tuose gaminiuose esanti medžiaga per 
metus sudaro ne mažiau kaip 1 toną
kiekvienam gamintojui ar importuotojui; 
kiekviena gaminio rūšis nagrinėjama 
atskirai;

a) medžiagos kiekis per metus viršija 1 toną 
kiekvienam gamintojui arba importuotojui; 

Pagrindimas

Komisijos siūlomo teksto 6 straipsnio nuostatos nepakankamai apsaugo ES įsisteigusią 
perdirbamąją pramonę nuo ne ES šalių sudaromos nesąžiningos konkurencijos. Kadangi 
adekvatiems importuojamiems produktams keliami mažesni reikalavimai, jie yra pigesni, be 
to, jie gali būti gaminami naudojant platesnį žaliavų spektrą. 

Šiuo pakeitimu sukuriama sąžininga prekybos aplinka ES ir už jos ribų veikiančioms įmonėms 
ir garantuojamas maksimalus sveikatos ir aplinkos apsaugos lygis.

Pakeitimas 35
6a straipsnio 1 dalis

1. Už Bendrijos ribų įregistruotas fizinis ar 
juridinis asmuo, gaminantis į Bendriją 
įvežamą gryno pavidalo ir preparatuose arba 
gaminiuose esančią medžiagą, gali dvišaliu 

1. Už Bendrijos ribų įregistruotas fizinis ar 
juridinis asmuo, gaminantis į Bendriją 
įvežamą gryno pavidalo ir preparatuose arba 
gaminiuose esančią medžiagą, gali abipusiu
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susitarimu paskirti Bendrijoje įregistruotą 
fizinį ar juridinį asmenį vieninteliu atstovu 
importuotojui pagal šią antraštinę dalį 
tenkančioms pareigoms vykdyti. 

susitarimu paskirti Bendrijoje įregistruotą 
fizinį ar juridinį asmenį atstovu 
importuotojui pagal šią antraštinę dalį 
tenkančioms pareigoms vykdyti.

Pagrindimas

Paaiškinama.

Pakeitimas 36
7 straipsnio 1 dalis

1. 5 ir 19 straipsniai 5 metus netaikomi 
cheminei medžiagai, kuri gaminama 
Bendrijoje arba įvežama į ją gaminio ir
gamybos proceso tyrimo bei plėtros
tikslams, turi keletą išvardytų vartotojų, jos 
kiekis yra ribotas ir skirtas tik gaminio ir 
gamybos proceso tyrimui bei plėtrai. 

1. 5 ir 19 straipsniai netaikomi medžiagoms,
kurios gaminamos Bendrijoje arba įvežamos 
į ją gaminio ir gamybos proceso tyrimams 
bei plėtros tikslams tam tikram į sąrašą 
įtrauktų klientų skaičiui ir tik gaminio ir 
gamybos proceso tyrimams bei plėtrai 
reikalingais kiekiais. 

Pagrindimas

Gaminio ir gamybos proceso tyrimams ir plėtrai neskirtoms medžiagoms neturėtų būti 
taikomi jokie laiko apribojimai.

Pakeitimas 37
7 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

1 dalyje nurodytas terminas prasideda 
Agentūrai gavus pranešimą. 

Išbraukta.

Pagrindimas

Išbraukta, nes 1 pastraipoje buvo išbrauktas 5 metų terminas.

Pakeitimas 38
7 straipsnio 7 dalis

7. Agentūra gali nuspręsti pratęsti penkerių Išbraukta.
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metų trukmės atleidimo laikotarpį 
daugiausiai dar penkeriems metams arba, 
jei cheminės medžiagos bus naudojamos tik 
kuriant žmonėms skirtus ar veterinarinius 
vaistus, ne ilgesniam kaip 10 metų 
laikotarpiui, kai to prašoma, ir gamintojas 
arba importuotojas gali įrodyti, kad toks 
pratęsimas grindžiamas tyrimų ir plėtros 
programa. 

Pagrindimas

Išbraukta, nes 1 pastraipoje buvo išbrauktas 5 metų terminas.

Pakeitimas 39
7 straipsnio 8 dalies 2 pastraipa

Priimdama 4 ir 7 dalyse numatytus 
sprendimus, Agentūra atsižvelgia į šių
kompetentingųjų institucijų pastabas.

Priimdama 4 dalyje numatytus sprendimus, 
Agentūra atsižvelgia į kiekvienos valstybės 
narės, kurioje gaminama, į kurią 
importuojama arba kurioje vykdomi 
gaminio ir gamybos procesui tyrimai ir 
plėtra, kompetentingųjų institucijų pastabas. 

Pagrindimas

Išsamiau paaiškinama.

Pakeitimas 40
9 straipsnio 1 dalis (nauja)

Jei registruotojas registracijos tikslais 
pateikia a ir b punktuose nurodytą 
informaciją, siekdamas apsaugoti 
gamybinę ir komercinę paslaptį, jis gali 
reikalauti tvarkyti dokumentus ypač
konfidencialiai. Registruotojas pagrindžia 
Agentūrai tokius prašymus.
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Pagrindimas

Taikomi galiojantys teisės aktai (Reglamentas Nr.  793/93/EEB ir Direktyva 92/32/EEB) dėl 
pramonės įpareigojimo užtikrinti konfidencialumą.

Pakeitimas 41
9 straipsnio a punkto vi papunktis

vi) informacijos, gautos taikant V–IX priedų 
nuostatas, santrauka; 

vi) informacijos, gautos taikant V priedą, 
santrauka, informacija apie ūminį 
toksiškumą ir apie biologinį skaidomumą 
pagal VI priedą bei kitos turimos aktualios 
informacijos, kurią registruotojas laiko 
reikalinga rizikai įvertinti, santrauka; 
tolesnė informacija ir tyrimų, ypač 
reikalaujančių bandymų su gyvūnais, 
duomenys pateikiami tik tuomet, jei tai 
būtina dėl faktinio poveikio. 

Pagrindimas

Pirminiam rizikos įvertinimui pakanka V priedo duomenų ir VI priede išdėstytos informacijos 
apie ūmų toksiškumą bei biologinį skaidomumą. Kitą informaciją galima rinkti tik tuomet, kai 
jos reikia, atsižvelgiant į jos panaudojimą ir poveikį, rizikos laipsniui įvertinti arba kai 
reikalingos papildomos priemonės rizikai sumažinti. Tai padėtų sutaupyti daug lėšų. Būtų 
galima išvengti bereikalingų bandymų su gyvūnais. Komisija turėtų parengti atitinkamas 
tyrimų reikalavimų susiejimo su poveikiu (poveikio kategorijomis) gaires, pvz., kurdama 
REACH įgyvendinimo projektus. 

Pakeitimas 42
9 straipsnio a punkto x papunktis

x) sutikimas, kad paskesni registruotojai 
galėtų už tam tikrą mokestį naudotis šiomis 
santraukomis ir informacijos, gautos pagal 
V–VIII priedų nuostatas dėl bandymų 
nenaudojant stuburinių gyvūnų, pagrindų 
santraukomis;

Išbraukta. 
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Pagrindimas

9 straipsnio a punkto x papunkčio išbraukiamas, siekiant atimti iš teisių į studijas turėtojo 
galimybę leisti susipažinti su bestuburiais gyvūnais atliktų bandymų duomenimis. Šios 
nuostatos išbraukimas yra nepaprastai svarbus siekiant įvesti privalomos prieigos prie visų 
duomenų už tinkamą, proporcingą mokestį principą (kol nėra susitarta dėl mokesčio dydžio, 
kurį duomenų savininkui turi sumokėti asmuo, kuriam reikalingi duomenys). Šis klausimas 
ypač svarbus MVĮ, kurios galėtų žymiai sumažinti išlaidas, kylančias taikant  REACH 
įgyvendinimui būtinus priemones. Šis pakeitimas susijęs su kitais II antraštinės dalies 
„Medžiagų registravimas“ straipsnių pakeitimais. 

Pakeitimas 43
9 straipsnio a punkto xa papunktis(naujas)

xa) raštiškas pareiškimas, kad 
registruotojui leidžiama susipažinti su 
visomis  originaliomis studijų ataskaitomis, 
iš kurių buvo paimtos pateiktos santraukos 
arba pagrindų santraukos; Agentūrai 
pareikalavus registruotojas turi įrodyti, kad 
jis yra šių studijų savininkas arba jis 
teisėtai gali jomis naudotis. 

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama apsaugoti nuosavybės teises į tyrimų duomenis. 

Pakeitimas 44
10 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Jei cheminę medžiagą Bendrijoje ketina 
gaminti du ar daugiau gamintojų ir (arba) į 
Bendriją ją ketina įvežti du ar daugiau 
importuotojų, registracijos tikslams jie gali 
sudaryti konsorciumą. Dalį registracijos 
dokumentų turėtų pateikti vienas 
gamintojas arba importuotojas, pagal 
susitarimą veikiantis kitų gamintojų ir 
(arba) importuotojų vardu, kaip numatyta 
antroje, trečioje ir ketvirtoje pastraipose.

Jei cheminę medžiagą Bendrijoje ketina 
gaminti du ar daugiau gamintojų ir (arba) į 
Bendriją ją ketina įvežti du ar daugiau 
importuotojų, registracijos tikslams jie gali 
sudaryti konsorciumą. 

Yra privaloma bendrai naudotis ne tik 
duomenimis, gautais atlikus bandymus su 
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stuburiniais gyvūnais, bet ir duomenimis, 
gautais atlikus visus kitus registracijai 
reikalingus bandymus.
Taip pat turėtų būti skatinama sudaryti  
viešuosius arba mišrius, t. y. viešuosius ir 
privačius, konsorciumus, siekiant užtikrinti 
MVĮ ir jų asociacijoms prieigą.

Pagrindimas

Šis pakeitimas pateisinamas poreikiu supaprastinti registracijos procesą, visų pirma tam, kad 
būtų sumažintos ir racionalizuotos MVĮ išlaidos, šiuo pakeitimu taip pat siekiama užtikrinti 
MVĮ ir MVĮ asociacijoms galimybę sudaryti konsorciumus, be kita ko siekiant užkirsti kelią 
piktnaudžiavimui dominuojančia padėtimi. Šis pakeitimas susijęs su kitais II antraštinės 
dalies „Medžiagų registravimas“ straipsnių pakeitimais. 

Pakeitimas 45
10 straipsnio 2 dalis

2. Kiekvienas konsorciumui priklausantis 
registruotojas moka tik trečdalį registracijos 
mokesčio.

2. Kiekvienas konsorciumui priklausantis 
registruotojas registracijos mokestį moka 
lygiomis dalimis.

Pagrindimas

Mokesčio sumažinimas tik trečdaliu skatina kurti tik dvišalius konsorciumus. Naudos turėtų 
tik iš dviejų narių sudarytas konsorciumas. Todėl didesni konsorciumai labiau suinteresuoti 
tuo, kad mokestis būtų mokamas lygiomis dalimis. 

Susiję su 17 straipsnio 2 dalies, 25 straipsnio 5 dalies ir 25 straipsnio 6 dalies pakeitimais.

Pakeitimas 46
11 straipsnio 1 dalis

1. Į 9 straipsnio a punkte paminėtą 
techninių dokumentų rinkinį pagal šio 
punkto vi, vii ir viii papunkčių nuostatas 
turėtų būti įtraukta bent:

Išbraukta.

a) V priede nurodyta informacija, jei per 
metus pagaminama arba įvežama ne 
mažiau kaip 1 tona medžiagų vienam 
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gamintojui ar importuotojui;

b) V ir VI prieduose nurodyta informacija, 
jei per metus pagaminama arba įvežama ne 
mažiau kaip 10 tonų medžiagų vienam 
gamintojui ar importuotojui;

c) V ir VI prieduose nurodyta informacija 
ir siūlomi bandymai, teikiant VII priede 
nurodytą informaciją, jei per metus 
pagaminama arba įvežama ne mažiau kaip 
100 tonų medžiagų vienam gamintojui ar 
importuotojui;

d) V ir VI prieduose nurodyta informacija 
ir siūlomi bandymai, teikiant VII ir VIII 
prieduose nurodytą informaciją, jei per 
metus pagaminama arba įvežama ne 
mažiau kaip 1 000 tonų medžiagų vienam 
gamintojui ar importuotojui.

Pagrindimas

Nebereikia taikyti reikalavimų su kiekiais susijusiai informacijai, nes turi būti pateikiama su 
poveikiu susijusi informacija.

Pakeitimas 47
11 straipsnio 2 dalis

2. Vos tik įregistruotos medžiagos kiekis 
pasiekia kitą kiekybinę ribą, būtina pateikti 
Agentūrai papildomą informaciją pagal 1 
dalies reikalavimus bei atnaujinti kai 
kuriuos registracijos dokumentus, 
atsižvelgiant į šią papildomą informaciją.

Išbraukta.

Pagrindimas

Nebereikia taikyti reikalavimų su kiekiais susijusiai informacijai, nes turi būti pateikiama su 
poveikiu susijusi informacija.
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Pakeitimas 48
12 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

4. Jei cheminė medžiaga jau įregistruota, 
naujajam registruotojui suteikiama teisė 
remtis anksčiau pateiktais tos medžiagos 
tyrimais ir bandymų ataskaitomis, toliau 
„tyrimais“, jeigu jis gali įrodyti, kad 
dabartiniu metu jo registruojama medžiaga 
yra identiška anksčiau registruotajai, 
įskaitant grynumo laipsnį, priemaišų pobūdį, 
ir jis gali pateikti ankstesniojo registruotojo 
(-jų) išduotą leidimą pasinaudoti atliktais 
tyrimais.

4. Jei cheminė medžiaga jau įregistruota, 
naujajam registruotojui suteikiama teisė 
remtis anksčiau pateiktomis tos medžiagos 
studijomis ir tyrimų ataskaitomis (toliau –
„studijomis“), jeigu jis gali įrodyti, kad 
dabartiniu metu jo registruojama medžiaga 
yra identiška anksčiau registruotajai, 
įskaitant grynumo laipsnį, priemaišų pobūdį, 
ir jeigu jis pateikia ankstesniojo 
registruotojo (-jų) išduotą leidimą.

Pagrindimas

Būtina leisti naudotis bandymų, išskyrus bandymus su gyvūnais, duomenimis, kaip jau 
numatyta bandymams su gyvūnais. Šis pakeitimas susijęs su kitais II antraštinės dalies 
„Medžiagų registravimas“  pakeitimais. 

Pakeitimas 49
13 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

1. Nepažeidžiant Direktyvos 98/24/EEB 4 
straipsnio nuostatų, būtina atlikti cheminės 
saugos vertinimą ir sudaryti cheminės 
saugos ataskaitą apie visas pagal šio skyriaus 
nuostatas registruotinas chemines 
medžiagas, jei registruotojas tokios 
medžiagos pagamina arba įveža ne mažiau 
kaip 10 tonų per metus.

1. Nepažeidžiant Direktyvos 98/24/EEB 4 
straipsnio nuostatų, būtina atlikti visų pagal 
šio skyriaus nuostatas registruotinų
cheminių medžiagų cheminės saugos 
vertinimą ir sudaryti jų cheminės saugos 
ataskaitą, jei registruotojas tokios medžiagos 
pagamina arba įveža daugiau kaip 1 toną
per metus.

Pagrindimas

Įpareigojimas atlikti cheminės saugos vertinimą ir cheminės saugos ataskaitą įtraukti į 
registracijai pateikiamų dokumentų rinkinį turi būti taikomas ir registruojant medžiagas, 
kurių pagaminama arba importuojama mažais kiekiais (1–10 tonų per metus). Jei to nebus 
padaryta, du trečdaliai iš 30 000 medžiagų, kurioms taikomas REACH reglamentas, bus 
užregistruotos neįvertinus jų cheminės saugos. Todėl nebus informacijos, reikalingos 
nustatant rizikos sumažinimo priemones, kurios gali būti reikalingos šių medžiagų keliamam 
pavojui valdyti. Tai ypač svarbu kalbant apie medžiagas, priskiriamas pavojingoms arba 
PBT, arba vPvB, kadangi jų saugos duomenų lapai būtų papildyti atitinkama informacija apie 
poveikio žmonėms ir aplinkai valdymo būdus visais nustatytais naudojimo atvejais. 
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Be to, reikalaujamos mažesnių kiekių medžiagų cheminės saugos ataskaitos ekonominės 
pasekmės gali būti įvertintos kaip gana saikingos ir būtų tik nereikšminga išlaidų, panaudotų 
didelių kiekių medžiagoms, dalis (žr. F. Ackerman: „The true costs of REACH“).

Todėl įpareigojimas atlikti medžiagų, kurių kiekis 1–10 tonų, cheminės saugos vertinimą ir 
sudaryti cheminės saugos ataskaitas yra aiškiai išlaidas mažinanti priemonė, palyginti su 
galimu didžiuliu dėl pavojingųjų medžiagų sukeltų ligų pašalpų vartotojams ir darbuotojams 
padidėjimu. 

Bus išvengta prieštaravimų ir sustiprės REACH sąsaja su darbuotojų apsaugos įstatymais, 
kadangi Direktyva 98/24/EB taikoma visoms darbo vietoje esančioms cheminėms 
medžiagoms, nepaisant jų naudojamo kiekio.

Pakeitimas 50
13 straipsnio 5 dalies a punktas

a) su maisto produktais galinčiose liestis 
medžiagose, kaip nurodyta Tarybos 
direktyvoje 89/109/EEB

Išbraukta.

Pagrindimas

Cheminės saugos ataskaita sudaro registracijos dokumentų rinkinio dalį, todėl jos nereikia
toms medžiagoms, kurios neįeina į reglamento nuostatas. Medžiagoms, kurioms jau taikomos 
atitinkamos specialios nuostatos, REACH reglamento nuostatos netaikomos. Šis pakeitimas 
susijęs su kitais II antraštinės dalies „Medžiagų registravimas“ straipsnių pakeitimais.

Pakeitimas 51
15 straipsnio 2 dalies įvadinė dalis

2. Registruodamas gamybos vietoje izoliuotą 
tarpinį produktą, gamintojas, naudodamasis 
Agentūros pagal 108 straipsnį nustatytu 
šablonu, pateikia tokią be papildomų 
bandymų surinktą informaciją:

2. Registruojant gamybos vietoje izoliuotą 
tarpinį produktą Agentūros pagal 108 
straipsnio nuostatas nustatyta forma
pateikiama visa ši informacija:

Pagrindimas

REACH reglamente reikalaujama teikti tik minimalų informacijos apie tarpinius produktus 
kiekį. Tačiau tarpiniai produktai dažnai yra stipriai reaguojantys ir gali turėti įvairių 
pavojingų savybių. Jie gali kelti pavojų darbuotojų sveikatai. Būtina pateikti užtektinai 
informacijos, kad tarpinius produktus būtų galima klasifikuoti, siekiant atlikti patikimesnę 
darbuotojų sveikatos kontrolę, imtis kolektyvinių ir individualių apsaugos priemonių ir 
nustatyti galimus medžiagų pakaitalus. 
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Pakeitimas 52
15 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Registruojant gamybos vietoje izoliuotą 
tarpinį produktą, kurio per metus 
pagaminama daugiau kaip 100 tonų, be 2 
dalyje reikalaujamos informacijos, turi būti 
pateikta V priede nurodyta informacija. 

Šios informacijos rengimui taikomos 12 
straipsnio nuostatos. 

Pagrindimas

REACH reglamente reikalaujama teikti tik minimalų informacijos apie tarpinius produktus 
kiekį. Tačiau tarpiniai produktai dažnai yra stipriai reaguojantys ir gali turėti įvairių 
pavojingų savybių. Jie gali kelti pavojų darbuotojų sveikatai. Todėl nepakanka pateikti tik jau 
turimą informaciją. Gamybos vietoje izoliuoti tarpiniai produktai, kurių pagaminama 
daugiau kaip 100 tonų, turi atitikti tuos pačius reikalavimus, kaip ir paprastos medžiagos, 
kurių pagaminama nuo 1 iki 10 tonų.

Pakeitimas 53
16 straipsnio 4 dalies e punktas

e) vežimo operacijos vykdomos pagal 
Direktyvos 94/55/EB reikalavimus;

e) vežimo operacijos vykdomos pagal 
Direktyvos 94/55/EB reikalavimus ir pagal 
atitinkamas pavojingųjų krovinių 
gabenimo oru ir jūra taisykles, kad būtų 
laikomasi Roterdamo konvencijos nuostatų 
dėl pavojingųjų cheminių medžiagų 
gabenimo;

Pagrindimas

Direktyva 94/55/EB reglamentuoja tik pervežimą geležinkeliais ir sausumos keliais. ES yra 
įsipareigojusi įgyvendinti Roterdamo konvenciją.

Pakeitimas 54
17 straipsnio 2 dalis

2. Kiekvienas konsorciumui priklausantis 
registruotojas moka tik trečdalį registracijos 
mokesčio.

2. Kiekvienas konsorciumui priklausantis 
registruotojas moka tokią pačią registracijos 
mokesčio dalį.
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Pagrindimas

Suteikiant galimybę sumažinti mokestį tik iki trečdalio, skatinama kurti tik dvišalius 
konsorciumus. Mokesčių padalinimas lygiomis dalimis priimtinesnis didesniems 
konsorciumams. 

Šis pakeitimas susijęs su 10 straipsnio 2 dalies, 25 straipsnio 5 dalies ir 25 straipsnio 6 dalies 
pakeitimais.

Pakeitimas 55
20a straipsnis (naujas)

20a straipsnis
1. Nuo 10 iki 1000 tonų medžiagų 
gaminantys arba importuojantys 
registruotojai per penkerius metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo turi nurodyti šią 
informaciją:
− V priede nurodytas fizikines ir 

chemines savybes, 
− biologinį nepatvarumą, 
− ūminį toksiškumą – pavojų vandens 

aplinkai (vienai rūšiai), 
− ūminį toksiškumą – poveikio būdus (per 

burną, per odą, per kvėpavimo takus),
− odos dirginimą, 
− akių dirginimą, 
− odos jautrinimą, 
− mutageniškumą (Ames testas), 
− kategoriją ir ženklinimą, 
− bendrą įprastai susistemintą 

informaciją apie poveikį ir naudojimą;
Agentūra tam savo tinklalapyje įdiegia 
atitinkamą programą. 
2. Registruotojai per penkerius metus nuo 
šio reglamento įsigaliojimo sudaro
medžiagų, gaminamų arba importuojamų 
kiekiais nuo 1 iki 100 tonų, pirmumo 
rodyklę; tai darydami jie privalo atsižvelgti į 
medžiagos gamybos ir importo apimtis, 
poveikį ir būdingąsias savybes. Agentūra 
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nurodo gaires ir įdiegia atitinkamą 
pirmumo rodyklei nustatyti skirtą 
programą. 
Registruotojai pateikia nustatant pirmumo 
rodyklę gautus rezultatus ir kitokią, jo 
nuomone, svarbią susijusią informaciją. 
Agentūra tam savo tinklalapyje įdiegia 
atitinkamą programą.
3. Registruotojai, kurie nepateikia 1 ir 2 
dalyse nurodytos informacijos, negali 
remtis 21 straipsniu. 
Agentūra per vieną mėnesį pagal 
26 straipsnio 2 dalies b punkto nuostatas 
atnaujina viešąjį sąrašą ir paskelbia 
anksčiausius kitų medžiagų registracijos 
terminus. 

Pagrindimas

Įtraukus naują 20a straipsnį pagal 26 straipsnio nuostatas sudarytas  medžiagų registras 
pakeičiamas pagrindine informacija per 5 metus nuo reglamento įsigaliojimo dienos. 
Remiantis šia pagrindine informacija nustatoma medžiagų registravimo pirmumo tvarka. 
Komisija parengia atitinkamas gaires ir kompiuterines priemones, kurias Agentūra pateikia 
naudoti.  

Pakeitimas 56
21 straipsnio 1 dalies įžanga

1. Įsigaliojus šiam reglamentui, 19 straipsnis 
trejus metus netaikomas šioms medžiagoms:

1. Įsigaliojus šiam reglamentui, 19 straipsnis 
penkerius metus netaikomas šioms 
medžiagoms:

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu nustatoma medžiagų registravimo tvarka, atsižvelgiant ne tik  į gamybos ir 
importo kiekį, bet ir į keliamą pavojų.  

Pakeitimas 57
21 straipsnio 2 dalis

2. 19 straipsnio nuostatos netaikomos 6
metus nuo šio reglamento įsigaliojimo 

2. 19 straipsnio nuostatos netaikomos 
septynerius metus nuo šio reglamento 
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dienos palaipsniui įvedamoms medžiagoms, 
kurių Bendrijoje bent nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos per metus pagaminama 
arba į ją įvežama ne mažiau kaip 100 tonų 
vienam gamintojui ar importuotojui. 

įsigaliojimo dienos palaipsniui įvedamoms 
medžiagoms, kurių vienas gamintojas arba 
importuotojas bent kartą po šio reglamento 
įsigaliojimo pagamina Bendrijoje arba į ją 
importuoja daugiau kaip 100 tonų per 
metus. 19 straipsnis taip pat netaikomas 
palaipsniui įvedamoms medžiagoms, 
kurioms pagal 20a straipsnio nuostatas 
buvo sudaryta pirmumo rodyklė.

Pagrindimas
Šiuo pakeitimu nustatoma medžiagų registravimo tvarka, atsižvelgiant ne tik  į gamybos ir 
importo kiekį, bet ir į keliamą pavojų.  

Pakeitimas 58
21 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Įsigaliojus šiam reglamentui, 19 
straipsnis devynerius metus netaikomas 
palaipsniui įvedamoms medžiagoms, kurių 
vienas gamintojas arba importuotojas bent 
kartą po šio reglamento įsigaliojimo 
pagamina Bendrijoje arba į ją importuoja 
10 arba daugiau tonų per metus.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu nustatoma medžiagų registravimo tvarka, atsižvelgiant ne tik  į gamybos ir 
importo kiekį, bet ir į keliamą pavojų. 

Pakeitimas 59
22 straipsnio 1 dalis

1. Pranešimas apie medžiagas, pateiktas 
pagal Direktyvos 67/548/EEB nuostatas, 
laikomas registracija pagal šios antraštinės 
dalies reikalavimus, ir Agentūra privalo per 
vienerius metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos suteikti tokiai medžiagai 
registracijos numerį.

1. Pagal Direktyvos 67/548/EEB nuostatas
pateiktas pranešimas apie medžiagas ir 
pagal Reglamento (EEB) Nr. 793/93 
nuostatas pateiktas užbaigtas esančios 
medžiagos įvertinimas laikomi registracija 
pagal šios antraštinės dalies reikalavimus;
Agentūra privalo per vienerius metus nuo šio 
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reglamento įsigaliojimo dienos suteikti 
tokiai medžiagai registracijos numerį.

Pagrindimas

Kai kurių pagal atitinkamą ES programą vertinamų esančių medžiagų vertinimas dar nėra 
baigtas. Pagal šią programą taikomi vertinimo reikalavimai iš esmės atitinka reikalavimus, 
taikomus registruojant naujas medžiagas. Todėl jau įvertintas medžiagas ir pagal Direktyvos 
67/548/EEB nuostatas nurodytas naujas medžiagas reikėtų laikyti įregistruotomis.    

Pakeitimas 60
23 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Agentūra turi dėti visas pastangas, kad 
būtų parengtos dalijimosi duomenimis
gairės atsižvelgiant į pasiūlymą „viena 
medžiaga – viena registracija“.

Pakeitimas 61
23 straipsnio 1 dalis

1. Norint išvengti nereikalingų bandymų su 
gyvūnais, šio reglamento tikslams bandymai 
su stuburiniais gyvūnais atliekami tik nesant 
kitos išeities. Taip pat būtina imtis 
priemonių, kad nebūtų be reikalo kartojami 
atlikti bandymai. 

1. Siekiant išvengti nereikalingų bandymų su 
gyvūnais, bandymus su stuburiniais 
gyvūnais šio reglamento tikslais leidžiama 
atlikti tik tais atvejais, kai mokslinių išvadų 
negalima padaryti kitu būdu. Be to, būtina 
imtis priemonių, kad būtų uždrausta atlikti 
bandymus su gyvūnais esant alternatyvių 
tyrimo būdų ir nebūtų be reikalo kartojami 
jau atlikti bandymai. 

Pagrindimas

Pasiūlyto teksto formuluotė siekiant, kad būtų uždrausta atlikti bereikalingus bandymus su 
gyvūnais, kai tai įmanoma, yra per daug abstrakti, nes viskas priklauso nuo gamintojo geros 
valios arba, dar blogiau, nuo rinkos. Tačiau elgesys su gyvūnais negali priklausyti nuo 
griežtų ir negailestingų besikeičiančios rinkos taisyklių. 

Pakeitimas 62
23 straipsnio 2 dalis

2. Bendras informacijos naudojimas ir 
pateikimas pagal šio reglamento nuostatas 
siejamas su techniniais duomenimis ir ypač 
informacija apie būdingąsias medžiagos 
savybes. Registruotojai neprivalo keistis 

2. Bendras informacijos naudojimas ir 
pateikimas pagal šio reglamento nuostatas 
siejamas su techniniais duomenimis ir ypač 
informacija apie būdingąsias medžiagos 
savybes. Registruotojai neprivalo keistis 
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informacija apie savo veiklą rinkoje, 
pavyzdžiui, apie gamybos pajėgumus, 
gamybos arba pardavimų apimtis, importo 
apimtį arba užimamą rinkos dalį.

informacija apie savo veiklą rinkoje, 
pavyzdžiui, apie gamybos pajėgumus, 
gamybos arba pardavimų apimtis, importo 
apimtį arba užimamą rinkos dalį. Komisija 
nustato konkurencijos nuostatų laikymosi 
gaires, taikomas bendram naudojimuisi 
duomenimis.

Pakeitimas 63
23 straipsnio 3 dalis

3. Agentūra gali be apribojimų leisti kitiems 
registruotojams ar galimiems 
registruotojams susipažinti su tyrimų 
santraukomis ar pagrindų santraukomis, 
kurios buvo pateiktos registruojant 
medžiagas per mažiausiai 10 pastarųjų metų.

3. Už bendrą naudojimąsi duomenimis 
atlyginama finansiškai. Išimtiniais atvejais 
agentūra, remdamasi 25 straipsnio 
nuostatomis dėl ne palaipsniui įvedamų
medžiagų ir 28 straipsnio nuostatomis dėl 
palaipsniui įvedamų medžiagų, gali be 
apribojimų leisti kitiems registruotojams ar 
galimiems registruotojams susipažinti su 
bandymų su stuburiniais gyvūnais tyrimų 
išvadų santraukomis ar studijų pagrindų 
santraukomis, pateiktomis registruojant
medžiagas prieš ne mažiau kaip 15 metų.

Pagrindimas

Dėl su autoriaus teisėmis susijusių priežasčių už įstatymu numatytą bendrą naudojimąsi 
duomenimis būtina atlyginti finansiškai. 

Pakeitimas 64
23 straipsnio 4 dalis

Atsižvelgiant į bandymus nenaudojant 
stuburinių gyvūnų, šios antraštinės dalies 
nuostatos taikomos galimiems 
registruotojams tik tokiu atveju, jei 
ankstesnieji registruotojai yra davę 
sutikimą, kaip numatyta 9 straipsnio a 
punkto x papunktyje.

Išbraukta.

Pagrindimas

4 dalies išbraukimas glaudžiai susijęs su 9 straipsnio a punkto x papunkčio išbraukimu. 
Tikslas yra įtraukti privalomą visų bandymų duomenų pateikimą (įskaitant ir bandymus su 



AD\574976LT.doc 37/85 PE 357.617v03-00

LT

bestuburiais gyvūnais) į šio dokumento tikslus ir bendrąsias taisykles. Tai labai svarbu, ypač 
MVĮ, kurios galės žymiai sumažinti pagal REACH reikalaujamų priemonių išlaidas.

Pakeitimas 65
24 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

5. Jei tokia pati medžiaga buvo įregistruota 
ne anksčiau kaip prieš 10 metų, Agentūra 
nedelsdama praneša galimam registruotojui 
ankstesniojo registruotojo (-ų) pavadinimą ir 
adresą bei jo pateiktų tyrimų, atliktų su 
stuburiniais gyvūnais, santraukas ar 
pagrindų santraukas. 

5. Jei tokia pati medžiaga buvo įregistruota 
prieš ne mažiau kaip 15 metų, Agentūra 
pirma informuoja ankstesnįjį registruotoją, 
kad sužinotų, ar jis nori būti įvardytas. Jei 
jis sutinka būti įvardytas, Agentūra 
nedelsdama praneša galimam registruotojui
ankstesniojo registruotojo (-ų) pavadinimą ir 
adresą bei informuoja apie tai, kokios jau 
atliktų bandymų tyrimų išvadų santraukos 
ar studijų pagrindų santraukos pateiktos. 

Pagrindimas

Ankstesnysis registruotojas turi teisę savo vardą laikyti konfidencialia informacija. Nėra jokio 
pagrindo nustatyti laiko limitą. Finansinės kompensacijos už bendrą naudojimąsi 
duomenimis, kurį numato įstatymas, visada turi būti sumokamos.

Pakeitimas 66
24 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa

Agentūra privalo taip pat informuoti 
galimą registruotoją apie ankstesnių 
registruotojų pateiktų tyrimų, atliktų su 
nestuburiniais gyvūnais, santraukas arba 
tyrimų pagrindų santraukas, su kuriomis 
ankstesni registruotojai yra leidę 
susipažinti, kaip numatyta 9 straipsnio a 
punkto x papunktyje. 

Išbraukta.

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra glaudžiai susijęs su 9 straipsnio a punkto x papunkčio pakeitimu. Jo tikslas 
– pašalinant šią nuostatą pašalinti traktuotę, kad tyrimų, atliktų ne su stuburiniais gyvūnais, 
duomenų pateikti neprivaloma. MVĮ ypač svarbu, kad duomenis pateikti būtų privaloma. 

Pakeitimas 67
25 straipsnio 1 dalis

1. Jei cheminės medžiagos buvo registruotos 
ne anksčiau kaip prieš 10 pastarųjų metų, 
kaip nurodyta 24 straipsnio 5 dalyje, galimas 
registruotojas gali prašyti ankstesniojo 

1. Jei cheminės medžiagos buvo registruotos 
prieš mažiau kaip 15 metų, kaip nurodyta 24 
straipsnio 5 dalyje, galimas registruotojas 
prašo ankstesniojo registruotojo (-ų) pateikti
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registruotojo (-ų) informacijos apie 
bandymus su stuburiniais gyvūnais, kurie 
jam reikalingi norint įregistruoti medžiagą. 
Jis gali prašyti registruotojų bet kokios 
informacijos apie bandymus nenaudojant 
stuburinių gyvūnų, dėl kurių ankstesnieji 
registruotojai yra davę sutikimą, kaip 
numatyta 9 straipsnio a punkto x 
papunktyje.

informaciją apie anksčiau atliktus 
bandymus, kurie jam reikalingi norint 
įregistruoti medžiagą. Jis taip pat gali 
prašyti registruotojų informacijos apie 
bandymus, atliktus nenaudojant stuburinių 
gyvūnų.

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra glaudžiai susijęs su 9 straipsnio a punkto x papunkčio pakeitimu. Jo tikslas 
– pašalinant šią nuostatą pašalinti traktuotę, kad tyrimų, atliktų ne su stuburiniais gyvūnais, 
duomenų pateikti neprivaloma. MVĮ ypač svarbu, kad duomenis pateikti būtų privaloma. 

Tyrimai su stuburiniais gyvūnais yra itin brangūs. Todėl autoriaus teisių už tyrimų duomenis 
apsaugą reikėtų pratęsti iki 15 metų, kaip tai numatyta kituose teisės aktuose.   

Pakeitimas 68
25 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

3. Susitarus bendrai naudotis tyrimais, 
ankstesnysis registruotojas (-ai) per dvi 
savaites nuo mokėjimo gavimo išduoda 
galimam registruotojui sutikimo raštą, 
leidžiantį susipažinti su atitinkamais 
tyrimais.

3. Susitarus, kaip nurodyta 1 dalies 
pirmame ir antrame sakinyje, bendrai 
naudotis tyrimų duomenimis, ankstesnysis 
registruotojas (-ai) per dvi savaites nuo 
mokėjimo gavimo išduoda galimam 
registruotojui sutikimo raštą, leidžiantį 
susipažinti su atitinkamais tyrimais.

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra glaudžiai susijęs su 9 straipsnio a punkto x papunkčio, 24 straipsnio 5 
dalies ir 25 straipsnio 1 dalies pakeitimais. Jo tikslas – pašalinant šią nuostatą pašalinti 
traktuotę, kad tyrimų, atliktų ne su stuburiniais gyvūnais, duomenų pateikti neprivaloma. MVĮ 
ypač svarbu, kad duomenis pateikti būtų privaloma. 

Pakeitimas 69
25 straipsnio 4 dalis

4. Nepavykus susitarti, galimas 
registruotojas gali informuoti apie tai 
Agentūrą ir ankstesnįjį registruotoją (-us), 
praėjus ne mažiau kaip mėnesiui nuo tos 
dienos, kai jis sužinojo iš Agentūros 

4. Nepavykus susitarti, galimas 
registruotojas, pateikdamas atitinkamą 
informaciją ankstesniajam registruotojui (-
ams) ir praėjus ne mažiau kaip mėnesiui nuo 
tos dienos, kai Agentūra jam pranešė



AD\574976LT.doc 39/85 PE 357.617v03-00

LT

ankstesniojo registruotojo (-ų) pavadinimą ir 
adresą. 

ankstesniojo registruotojo (-ų) pavadinimą ir 
adresą, gali pateikti Agentūrai paraišką 
pagal šio straipsnio 6 dalies nuostatas 
nustatyti sumą, kurią jis turi sumokėti 
ankstesniajam registruotojui.

Pagrindimas

Siekiant pagreitinti galimybes naudotis duomenimis, yra priimtinas Agentūros dalyvavimas 
šioje veikloje. Taip būtų užtikrinamas atitinkamas duomenų konfidencialumo lygis. 

Pakeitimas 70
25 straipsnio 5 dalis

5. Ankstesnysis registruotojas (-ai) per vieną 
mėnesį nuo 4 dalyje minimos pranešimo 
dienos informuoja galimą registruotoją ir 
Agentūrą apie savo išlaidas, patirtas 
atliekant atitinkamus tyrimus. Galimam 
registruotojui pareikalavus, Agentūra priima 
sprendimą pateikti jam atitinkamų tyrimų 
santraukas ar galbūt tyrimų pagrindų 
santraukas bei tyrimų rezultatus, gavus 
įrodymą, kad jis sumokėjo ankstesniajam 
registruotojui (-ams) 50 % pastarojo 
nurodytų išlaidų.

5. Ankstesnysis registruotojas (-ai) per vieną 
mėnesį nuo 4 dalyje minimos pranešimo 
dienos informuoja galimą registruotoją ir 
Agentūrą apie savo išlaidas, patirtas 
atliekant atitinkamus tyrimus. Galimam 
registruotojui pareikalavus, Agentūra 
nusprendžia pateikti jam atitinkamas tyrimų
išvadų santraukas ar studijų pagrindų 
santraukas ar jų rezultatus, kai jis pateikia 
įrodymą, kad sumokėjo ankstesniajam 
registruotojui (-ams) pastarojo nurodytų 
išlaidų dalį. 

Pagrindimas

Susijęs su 10 straipsnio 2 dalies pakeitimu. Naujasis registruotojas neturi mokėti 50 proc. 
bandymų išlaidų ankstesniajam registruotojui, kaip tai pasiūlyta dėl nelaipsniškai įvedamų 
medžiagų. Nelaipsniškai įvedamų medžiagų taisyklės turi būti tokios pat kaip laipsniškai 
įvedamų medžiagų (žr. 28 straipsnio 3 dalį). Nėra jokios priežasties turėti skirtingas išlaidų 
pasidalijimo sistemas šių rūšių medžiagoms.

Susijęs su 10 straipsnio 2 dalies, 17 straipsnio 2 dalies ir 25 straipsnio 6 dalies pakeitimais.

Pakeitimas 71
25 straipsnio 6 dalis

6. Jei ankstesnysis registruotojas (-ai) 
nesugeba per 5 dalyje nustatytą laikotarpį 
pranešti galimam registruotojui ir Agentūrai 
apie patirtas išlaidas, Agentūra prireikus 
priima sprendimą supažindinti galimą 
registruotoją su atitinkamų tyrimų 

6. Jei ankstesnysis registruotojas (-ai) per 5 
dalyje nustatytą laikotarpį neinformuoja
galimo registruotojo ir Agentūros apie 
patirtas išlaidas, Agentūra nusprendžia 
galimam registruotojui pateikti atitinkamas 
tyrimų išvadų santraukas ar studijų pagrindų 
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santraukomis ar galbūt tyrimo pagrindų 
santraukomis, kurių jis prašė. Ankstesnysis 
registruotojas (-ai) pateikia ieškinį dėl 50 %
išlaidų padengimo, kuris nagrinėjamas 
nacionaliniame teisme.

santraukas. Ankstesnysis registruotojas (-ai)
turi teisę reikalauti atlyginti lygią išlaidų
dalį; šios teisės įgyvendinimą užtikrina 
nacionalinis teismas.

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su 10 straipsnio 2 dalies, 17 straipsnio 2 dalies ir 25 straipsnio 5 dalies pakeitimais. 

Pakeitimas 72
26 straipsnio 1 dalies b punktas

b) savo pavadinimą ir adresą bei kontaktinio 
asmens pavardę; 

b) asmens ryšiams arba jo atstovo pavardę, 
adresą ir pavadinimą; gamintojai arba 
importuotojai gali reikalauti įmonės 
pavadinimą laikyti konfidencialia 
informacija 116 straipsnio prasme.

Pagrindimas

Pakeitimas padės geriau saugoti įmonių paslaptis. Kartu nurodomi medžiagos pavadinimas ir 
gamintojo pavadinimas galėtų turėti įtakos konkurencijai.

Pakeitimas 73
26 straipsnio 1 dalies c punktas

c) numatomą galutinį registravimo 
terminą/kiekio tonomis intervalą;

c) numatytą kiekio intervalą;

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 11 straipsnio pakeitimu. Registruojama bus ne pagal kiekio intervalus. 
Agentūra skelbs sąrašus.

Pakeitimas 74
26 straipsnio 1 dalies e punktas

e) pareiškimą apie tai, ar d punkte minimi 
tyrimai apima bandymus su gyvūnais, o jei 
ne, ar registruodamas jis ketina duoti 
sutikimą, kaip numatyta 9 straipsnio a 

e) pareiškimą apie norą tapti konsorciumo 
nariu. 



AD\574976LT.doc 41/85 PE 357.617v03-00

LT

punkto x papunktyje.

Pagrindimas

Lengvinamas konsorciumų kūrimas, kadangi noras pareiškiamas pačioje pradžioje.

Pakeitimas 75
26 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

2. 1 dalyje minima informacija pateikiama 
likus ne mažiau kaip 18 mėnesių iki:

2. 1 dalyje minima informacija pateikiama 
ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos:

Pagrindimas

26 straipsnio pakeitimuose numatyta sudaryti darnų medžiagų registrą po 18 mėnesių. Tai 
palengvins gamintojų, paskesnių perdirbėjų, naudotojų, valdžios institucijų planavimą.

Pakeitimas 76
26 straipsnio 2 dalies a punktas

a) 21 straipsnio 1 dalyje nustatyto galutinio 
termino, registruojant palaipsniui įvedamas 
medžiagas, kurių per metus pagaminama 
arba įvežama ne mažiau kaip 1 000 tonų;

a) Ne vėliau kaip per mėnesį po 
pasirengimo registracijai pabaigos 
Agentūra paskelbia pagal 26 straipsnio 
1 dalies nuostatas įregistruotų medžiagų 
sąrašą nurodydama jų pavadinimus ir CAS 
numerius, ir pažymi, ar bent vienas 
gamintojas arba importuotojas per 
penkerius metus privalo pateikti paraišką 
registracijai;

Pagrindimas

26 straipsnio pakeitimuose numatyta sudaryti darnų medžiagų registrą po 18 mėnesių. Tai 
palengvins gamintojų, paskesnių perdirbėjų, naudotojų, valdžios institucijų planavimą.

Pakeitimas 77
26 straipsnio 2 dalies b punktas

b) 21 straipsnio 2 dalyje nustatyto galutinio 
termino, registruojant palaipsniui įvedamas 
medžiagas, kurių per metus pagaminama 
arba įvežama ne mažiau kaip 1 tona.

b) Išimtiniais atvejais per šešis mėnesius po 
palaipsniui įvedamų medžiagų sąrašo pagal 
2 dalies a punkto nuostatas paskelbimo 
gamintojai arba importuotojai gali pateikti 
Agentūrai pagrįstus papildymus ir pataisas. 
Tokiu atveju Agentūra ne vėliau kaip per 
mėnesį turi paskelbti galutinį palaipsniui 
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įvedamų medžiagų sąrašą.

Pagrindimas

26 straipsnio pakeitimuose numatyta sudaryti darnų medžiagų registrą po 18 mėnesių. Tai 
palengvins gamintojų, paskesnių perdirbėjų, naudotojų, valdžios institucijų planavimą.

Pakeitimas 78
27 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Gamintojas arba importuotojas gali būti 
fizinis arba juridinis asmuo, atstovaujamas 
būstinės Bendrijos teritorijoje tam, kad 
dalyvautų SIEF.

Pakeitimas 79
28 straipsnio 1 dalies 1 papunktis

1. Prieš atlikdamas bandymus su stuburiniais 
gyvūnais, kad registruojant būtų įvykdyti 
informacijos reikalavimai, SIEF dalyvis 26 
straipsnyje nurodytos duomenų bazės 
pagalba ir bendraudamas SIEF išsiaiškina, ar 
atitinkami tyrimai jau buvo atlikti. Jei kuris 
nors SIEF dalyvis jau buvo atlikęs tyrimą, 
tas SIEF dalyvis, kuris privalo atlikti 
bandymus su stuburiniais gyvūnais, per du 
mėnesius nuo 26 straipsnio 2 dalyje 
nustatyto termino pabaigos paprašo pateikti 
minėtą tyrimą.

1. Prieš atlikdamas bandymus su stuburiniais 
gyvūnais, kad registruojant būtų įvykdyti 
informacijos reikalavimai, SIEF dalyvis 26 
straipsnyje nurodytos duomenų bazės 
pagalba ir bendraudamas su kitais SIEF 
dalyviais išsiaiškina, ar atitinkami tyrimai 
jau buvo atlikti. Jei kuris nors SIEF dalyvis 
jau buvo atlikęs tyrimą, bandymus su 
stuburiniais gyvūnais turintis atlikti SIEF 
dalyvis turi per pirmuosius du 21 
straipsnyje nustatyto registracijos
laikotarpio mėnesius paprašyti pateikti 
minėto tyrimo studiją.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama laiko ribas suderinti su realiais poreikiais. Jis susijęs su III 
antraštinės dalies dėl bendro duomenų naudojimo ir nereikalingų bandymų vengimo 
straipsniais.

Pakeitimas 80
28 straipsnio 1 dalies 2 papunktis

Per dvi savaites nuo prašymo pateikimo 
tyrimo savininkas pateikia prašytojui (-ams) 
įrodymus apie patirtas išlaidas. Forumo 
dalyvis (-iai) ir savininkas imasi pagrįstų 
priemonių, kad susitartų, kaip pasidalyti 
išlaidas. Jei jiems nepavyksta susitarti, 

Per tris mėnesius nuo prašymo pateikimo 
tyrimo savininkas pateikia prašytojui (-ams) 
įrodymus apie patirtas išlaidas. Forumo 
dalyvis (-iai) ir savininkas imasi pagrįstų 
priemonių, kad susitartų, kaip pasidalyti 
išlaidas. Jei jiems nepavyksta susitarti, 
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išlaidos dalijamos po lygiai. Savininkas 
pateikia tyrimą per dvi savaites nuo 
mokėjimo gavimo.

Agentūra nustato, kaip bus dalijamos 
išlaidos. Savininkas pateikia studiją per dvi 
savaites nuo mokėjimo gavimo.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama laiko ribas suderinti su realiais poreikiais. Jis susijęs su III 
antraštinės dalies dėl bendro duomenų naudojimo ir nereikalingų bandymų vengimo 
straipsniais.

Pakeitimas 81
28 straipsnio 3 dalis

3. Jei tyrimo savininkas, kaip nurodyta 2 
dalyje, atsisako pateikti įrodymus apie 
tyrimų išlaidas arba pačius tyrimus kitam 
forumo dalyviui (-iams), kitas forumo 
dalyvis (-iai) turi elgtis taip, lyg SIEF 
nebūtų atliktas atitinkamas tyrimas, nebent 
kitas registruotojas jau būtų pateikęs 
registravimo paraišką, kurioje yra tyrimų 
santrauka ar galbūt tyrimo pagrindų 
santrauka. Tokiais atvejais Agentūra 
priima sprendimą supažindinti kitą forumo 
dalyvį (-ius) su šia santrauka arba tyrimo 
pagrindų santrauka, jei tokia yra. Tada 
kitas registruotojas pateikia forumo 
dalyviui (-iams) ieškinį dėl išlaidų 
pasidalijimo po lygiai, kuris nagrinėjamas 
nacionaliniame teisme. 

3. Jei tyrimo savininkas, kaip nurodyta 2 
dalyje, atsisako pateikti įrodymus apie 
tyrimų išlaidas arba pačius tyrimus, 
Agentūra užtikrina, kad būtų dalijamasi 
duomenimis ir nustatyta teisingas ir 
proporcingas kompensacijos dydis. 
Agentūra užtikrina, kad būtų pateikti 
duomenys proporcingai kompensacijai 
nustatyti.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti dalijimąsi duomenimis ir ne per didelį MVĮ apmokestinimą. 
Jis susijęs su III antraštinės dalies dėl bendro duomenų naudojimo ir nereikalingų bandymų 
vengimo straipsniais.

Pakeitimas 82
29 straipsnio 1 dalis

1. Jei cheminė medžiaga ar preparatas 
atitinka pavojingųjų medžiagų klasifikavimo 
kriterijus pagal Direktyvų 67/548/EEB arba 
1999/45/EB nuostatas, asmuo, atsakingas už 
tokios medžiagos ar tokio preparato 
pateikimą į rinką, t. y. gamintojas, 
importuotojas, paskesnis naudotojas ar 

1. Jei cheminė medžiaga ar preparatas 
atitinka Direktyvoje 67/548/EEB arba 
Direktyvoje 1999/45/EB nustatytus 
pavojingųjų medžiagų klasifikavimo 
kriterijus, 54 straipsnio a–e punktuose 
nurodytus klasifikavimo kriterijus arba 54 
straipsnio f punkto apibrėžimą, už tokios 
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platintojas, privalo pateikti gavėjui, t. y. 
paskesniam medžiagos arba preparato 
naudotojui ar platintojui pagal Ia priedo 
reikalavimus užpildytą saugos duomenų 
lapą. 

medžiagos ar tokio preparato pateikimą į 
rinką atsakingas asmuo, t. y. gamintojas, 
importuotojas, paskesnis naudotojas ar 
platintojas, privalo pateikti gavėjui, t. y. 
paskesniam medžiagos arba preparato 
naudotojui ar platintojui pagal Ia priedo 
reikalavimus užpildytą saugos duomenų 
lapą.

Pagrindimas

Naudojantis saugos duomenų lapais, informacija tiekimo grandinėje turi būti perduota toliau 
pagal REACH reikalavimus. Į medžiagų, kurioms privalomas saugos duomenų lapas, sąrašą 
turi būti įtrauktos didelį susirūpinimą keliančios medžiagos, kurios išvardintos 54 straipsnyje 
dėl leidimų teikimo.

Pakeitimas 83
29 straipsnio 3 dalis

3. Jei preparatas neatitinka pavojingųjų 
medžiagų klasifikavimo kriterijų pagal 
Direktyvos 1999/45/EB 5, 6 ir 7 straipsnių 
nuostatas, tačiau jo sudėtyje pagal 
individualią koncentraciją yra ≥ 1 % masės 
(ne dujiniams preparatams) arba ≥ 0,2 % 
tūrio (dujiniams preparatams) bent vienos 
medžiagos, kuri kelia pavojų sveikatai ar 
aplinkai, arba vienos medžiagos, kuriai 
Bendrijoje taikomi poveikio darbo vietose 
apribojimai, už tokio preparato pateikimą į 
rinką atsakingas asmuo, t. y. gamintojas, 
importuotojas, paskesnis naudotojas ar 
platintojas, privalo paskesniam naudotojui 
pareikalavus, pateikti jam pagal Ia priedo 
reikalavimus užpildytą saugos duomenų 
lapą.

3. Jei preparatas neatitinka pavojingųjų 
medžiagų klasifikavimo kriterijų pagal 
Direktyvos 1999/45/EB 5, 6 ir 7 straipsnių 
nuostatas, tačiau jo sudėtyje pagal 
individualią koncentraciją yra ≥ 1 % masės 
(ne dujiniams preparatams) arba ≥ 0,2 % 
tūrio (dujiniams preparatams) bent vienos 
pavojų sveikatai ar aplinkai keliančios 
medžiagos arba bent vienos medžiagos, 
kuriai Bendrijoje taikomi poveikio darbo 
vietose apribojimai, už tokio preparato 
pateikimą į rinką atsakingas asmuo, t. y. 
gamintojas, importuotojas, paskesnis 
naudotojas ar platintojas, privalo 
paskesniam naudotojui pateikti pagal Ia 
priedo reikalavimus užpildytą saugos 
duomenų lapą.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tinkamą sveikatos apsaugą darbo vietoje, darbdaviui, o po jo – ir 
darbuotojams – svarbu pateikti informaciją apie preparatus, kuriuose yra pavojingų 
medžiagų, bet kurie savaime nėra klasifikuojami kaip pavojingi. Daugeliu atveju saugos 
duomenų lapas yra vienintelis informacijos šaltinis, suteikiantis informaciją apie tai, kad 
preparate yra pavojingų medžiagų. Todėl būtina numatyti nuostatą, kuria remiantis saugos 
duomenų lapai apie tokius preparatus būtų pateikiami kaip savaime suprantamas dalykas, o 
ne tik tais atvejais, kai jų pareikalauja paskesnis naudotojas.
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Pakeitimas 84
29 straipsnio 5 dalis

5. Saugos duomenų lapas pateikiamas, jei to 
reikalauja paskesnis naudotojas, 
oficialiomis tų valstybių narių kalbomis, 
kuriose medžiaga ar preparatas pateikiami į 
rinką.

5. Saugos duomenų lapas pateikiamas 
oficialiomis tų valstybių narių kalbomis, 
kuriose medžiaga ar preparatas pateikiami į 
rinką.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vieningą ir veiksmingą informacijos pateikimą paskesniam naudotojui, 
saugos duomenų lapas turi būti pateiktas oficialia kalba (-omis) kaip savaime suprantamas 
dalykas, o ne tik tais atvejais, kai to pareikalauja paskesnis naudotojas.

Pakeitimas 85
29 straipsnio 8 dalis

8. Atspausdinta arba elektroninė saugos 
duomenų lapo versija pateikiama ne vėliau 
kaip pirmą kartą tiekiant cheminę medžiagą, 
įsigaliojus šiam reglamentui. Tiekėjai 
nedelsdami atnaujina jį tokiais atvejais:

8. Atspausdinta arba elektroninė saugos 
duomenų lapo versija pateikiama ne vėliau 
kaip pirmą kartą tiekiant cheminę medžiagą, 
įsigaliojus šiam reglamentui, išskyrus tuos 
atvejus, kai šias nuostatas atitinkantis 
saugos duomenų lapas jau yra parengtas 
prieš įsigaliojant šiam reglamentui. 
Tiekėjai nedelsdami atnaujina jį šiais
atvejais:

Pagrindimas

Reikalavimas pakartotinai siųsti saugos duomenų lapus todėl, kad įsigaliojo reglamentas ir 
neatsižvelgiant į tai, kad vartotojai jį jau gavę, lemtų nereikalingas išlaidas.

Pakeitimas 86
30 straipsnio 1 dalies a punktas

a) 18 straipsnio 1 dalyje minimą 
registracijos numerį (-ius), jei toks yra;

Išbraukta.

Pagrindimas

Būtina išbraukti a punktą, kadangi reikalavimo nurodyti neklasifikuotų medžiagų 
registracijos numerį saugos duomenų lape nederėtų numatyti, atrodant, kad šis reikalavimas 
nebūtinas klasifikuotoms medžiagoms. Be to, ši informacija gali būti susijusi su prekybai 
svarbiais duomenimis, pvz., preparatų formulėmis.
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Pakeitimas 87
30 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Informacija pateikiama raštu ne vėliau kaip 
pirmą kartą pristatant medžiagą, įsigaliojus 
šiam reglamentui. Tiekėjai nedelsdami 
atnaujina šią informaciją ir perduoda ją 
paskesniems tiekimo grandinės dalyviams:

Informacija pateikiama raštu arba 
elektroniniu būdu ne vėliau kaip pirmą 
kartą pristatant medžiagą, įsigaliojus šiam 
reglamentui. Tiekėjai nedelsdami atnaujina 
šią informaciją ir perduoda ją paskesniems 
tiekimo grandinės dalyviams:

Pakeitimas 88
30a straipsnis (naujas)

30a straipsnis
Pareiga perduoti paskesniems tiekimo 
grandinės dalyviams informaciją apie 
gaminiuose esančias medžiagas ir 
preparatus
Visi tiekimo grandinės dalyviai privalo 
informuoti artimiausią paskesnį naudotoją 
arba platintoją, jei gaminyje esama 
medžiagos, kuri savaime arba būdama 
preparate atitinka 54 straipsnio a–e 
punktuose nurodytus klasifikavimo 
kriterijus arba 54 straipsnio f punkto 
apibrėžimą.

Pagrindimas

Tiekimo grandinės dalyvius privaloma įspėti apie tai, kad jų įsigytame gaminyje yra itin didelį 
susirūpinimą kelianti medžiaga. Tai leis jiems priimti pagrįstus sprendimus dėl aplinkos. 
Pakankama informacija apie produktą yra esminė visose tiekimo grandyse. Patirtis rodo, kad 
medžiagos gali išsiskirti naudojant gaminius, juos apdorojant arba jiems tampant atliekomis. 
Pavyzdžiai galėtų būti azo dažai tekstilėje, ftalatai ir ugniai atsparios medžiagos 
plastikiniuose gaminiuose arba gyvsidabris baterijose. REACH privalo būti pakeistas taip, 
kad informacijos pateikimas apimtų ir gaminius.

Pakeitimas 89
31a straipsnis (naujas)

Pareiga perduoti informaciją apie 
gaminiuose esančias medžiagas
Paskesni naudotojai, gaminyje naudojantys 
medžiagą, kuriai nebuvo pateiktas saugos 
duomenų lapas, ir tie, kurie po to naudoja 
arba toliau apdoroja šį gaminį, pateikia 
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saugos duomenų lapą visiems gaminio arba 
jo išvestinio gaminio gavėjams. Visuomenė 
nėra gavėjas.

Pagrindimas

Gaminio gamintojams, mažmenininkams ir visuomenei turi būti suteikta galimybė sužinoti, ar 
konkreti medžiaga yra galutiniame gaminyje ir, esant reikalui, ieškoti alternatyvos. 
Penkiolikos dienų laiko riba yra nustatyta, remiantis standartiniu atsakymo laiku pagal 
reglamentą 1049/2001, kuriame apibrėžta galimybė naudotis Bendrijos institucijų 
dokumentais.

Pakeitimas 90
32 straipsnio antraštė

Darbuotojų galimybė susipažinti su saugos 
duomenų lapo informacija

Darbuotojų galimybė susipažinti su 
informacija apie medžiagas ir preparatus

Pagrindimas

Darbdavių pareigos, susijusios su saugos duomenų lapais daug tiksliau ir išsamiau 
apibrėžtos direktyvoje 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, 
susijusios su cheminiais veiksniais darbe. Todėl čia dar kartą svarbu pažymėti, kad šių 
pareigų apimtis nėra apribota. Šis antraštinės dalies pakeitimas paaiškina, kad pateikiamą 
informaciją sudaro ne tik saugos duomenų lapai, bet taip pat ir informaciją pagal 30 
straipsnį.

Pakeitimas 91
32 straipsnis

Darbdaviai suteikia galimybę darbuotojams 
ir jų atstovams susipažinti su informacija, 
pagal 29 ir 30 straipsnių nuostatas 
pateikiama apie medžiagas, kurias jie 
naudoja ar kurių poveikį jie gali patirti 
dirbdami.

Nepažeisdami direktyvos 98/24/EB 
nuostatų, darbdaviai suteikia galimybę 
darbuotojams ir jų atstovams susipažinti su 
pagal 29 ir 30 straipsnių nuostatas 
pateikiama informacija apie medžiagas, 
kurias jie naudoja ar kurių poveikį jie gali 
patirti dirbdami. Ši informacija teikiama 
neprieštaraujant. Darbdaviai privalo 
informuoti darbuotojų atstovus apie 
REACH poveikį darbuotojams ir šiame 
teisės akte numatytas jų teises.

Pagrindimas

Darbuotojai turi turėti teisę būti informuoti to neprašę. Kad darbuotojų atstovai galėtų 
tinkamai vykdyti savo pareigas, jie turi būti išsamiai informuoti apie šio teisės akto nuostatas. 
Darbdavys darbuotojų atstovams turi suteikti apmokamą laisvą laiką, reikalingą šiai 
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informacijai gauti.

Pakeitimas 92
32 straipsnio 1a dalis (nauja)

Vartotojų galimybė susipažinti su saugos 
duomenų lapo informacija
Pavojingų gryno pavidalo, preparate arba 
produkte esančių medžiagų pardavėjai 
suteikia galimybę klientui, vartotojų 
atstovui arba kitiems suinteresuotiems 
asmenims susipažinti su informacija apie 
šias medžiagas, preparatus ir produktus 
pagal 29 ir 30 straipsnį.

Pagrindimas

32 straipsnyje pateikiamos taisyklės dėl darbuotojų galimybės susipažinti su saugos duomenų 
lapo informacija. 32a straipsnyje analogiška galimybė suteikiama vartotojams ir kitiems 
asmenims.

Pakeitimas 93
34 straipsnio 2 dalis

2. Kiekvienas paskesnis naudotojas turi teisę 
apie cheminės medžiagos naudojimą raštu 
informuoti gamintoją, importuotoją arba 
paskesnį naudotoją, kuris tiekia jam 
medžiagą, kad įvardytų tą naudojimo atvejį. 
Taip elgdamasis jis privalo pateikti 
pakankamai informacijos, kad jo tiekėjas 
šiam naudojimo atvejui galėtų parengti 
poveikio scenarijų ir įtraukti jį į cheminės 
saugos vertinimą.

2. Kiekvienas paskesnis naudotojas turi teisę 
apie cheminės medžiagos naudojimą raštu 
arba elektroniniu būdu informuoti 
gamintoją, importuotoją, paskesnį naudotoją,
prekybininką arba kitą jam medžiagą
tiekiantį tiekimo grandinės dalyvį, kad 
įvardytų tą naudojimo atvejį. Tai darydamas
jis privalo pateikti pakankamai informacijos, 
kad tiekėjas galėtų parengti šio naudojimo 
atvejo poveikio scenarijų ir įtraukti jį į 
cheminės saugos vertinimą. Šios dalies 
nuostatos netaikomos naudojimo atvejams, 
kuriems tiekėjas nepritaria.

Pagrindimas

Tiekėjas neturėtų būti įpareigotas pritarti visiems paskesnio naudotojo nurodytiems 
naudojimo atvejams ir rengti naudojimo atvejų, kuriems jis nepritaria, poveikio scenarijus. 2 
dalies nuostatos negali prieštarauti 16 antraštinės dalies nuostatoms.
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Pakeitimas 94
35 straipsnio 2 dalies f punktas

f) siūlomi papildomi bandymai su 
stuburiniais gyvūnais, jei, paskesnio 
naudotojo nuomone, tai būtina cheminės 
saugos vertinimui užbaigti.

f) siūlomi papildomi bandymai su 
stuburiniais gyvūnais, jei, paskesnio 
naudotojo nuomone, tai būtina cheminės 
saugos vertinimui užbaigti. Nesant tokių
duomenų, taikoma 25 straipsnyje numatyta 
procedūra.

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su ir remiasi 9 straipsnio a punkto x papunkčio, 24 straipsnio 5 dalies, 
25 straipsnio 1 dalies ir 26 straipsnio 1 dalies pakeitimais. Šio pakeitimo tikslas – panaikinti 
pasirinkimo galimybę dėl duomenų pateikimo apie bandymus su nestuburiniais gyvūnais. 
Galimybės naudotis duomenimis privalomumas yra itin svarbus MVĮ.

Pakeitimas 95
38 straipsnio 1 dalis

1. 39–43 straipsniuose kompetentingąja 
institucija laikoma tos valstybės narės 
kompetentingoji institucija, kurios 
teritorijoje vyksta gamyba arba yra 
įregistruotas importuotojas.

1. 39–51 straipsnių prasme kompetentingoji
institucija – Agentūra.

(Sąvoka „kompetentingoji institucija“ visoje 
VI antraštinėje dalyje pakeičiama sąvoka 
„Agentūra“; jei pakeitimas bus priimtas, 
38 straipsnio 2 dalis, 42 straipsnio 1 ir 4 
dalys, 43 straipsnio 1 dalis, 43aa straipsnio 
3, 4, 5 ir 6 dalys, 45 straipsnio 2 dalis ir 49 
straipsnio 5, 6 ir 7 dalys nebus taikomos.) 

Pagrindimas

Agentūra turi būti atsakinga už visus su vertinimu susijusius veiksmus ir turėti išimtinę teisę 
spręsti dėl visų vertinimo aspektų, kad būtų užtikrinti darna ir teisinis tikrumas.

Pakeitimas 96
38 straipsnio 2a dalis (nauja)

Rengdama Agentūros savarankiškai 
priimamus sprendimus ir priimtinas 
nuomones ji gali pasitelkti kompetentingąją
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instituciją tos valstybės narės, kurios 
teritorijoje vyksta gamyba arba yra 
įregistruotas importuotojas, ir paprašyti 
techninės pagalbos. Tai turi būti 
įgyvendinama pagal darnius Agentūros 
nustatytus principus.
Agentūros ir registruotojo bendravimas gali 
vykti registruotojo pasirinkta kalba.

Pagrindimas

Siekiant harmonizuoti vidaus rinką, visi sprendimai ir nuomonės turi būti priimami 
centralizuotai – Agentūros. Vis dėlto Agentūrai turi būti suteikta galimybė pasinaudoti 
kompetentingųjų valstybės narės institucijų žiniomis ir paprašyti jų techninės pagalbos, 
priimant sprendimus ir nuomonę. Paprastesnis Agentūros ir registruotojo bendravimas yra 
ypač naudingas MVĮ, todėl privaloma registruotojui suteikti galimybę su Agentūra bendrauti 
kalba tos valstybės, kurioje jis įsikūręs. Tarptautiniams registruotojams, vykdantiems veiklą 
visose valstybėse narėse, turi būti suteikta galimybė kalbą pasirinkti.

Pakeitimas 97
40 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

1. Kompetentingoji institucija gali 
patikrinti kiekvieną registravimo paraišką, 
norėdama įsitikinti, kad: 

1. Kiekviena kompetentingoji 
institucija per metus įvertina ne mažiau 
kaip 5 proc. jai pateiktų registravimo 
paraiškų, kurias atsitiktine tvarka atrenka 
Agentūra, norėdama įsitikinti, kad:

Pagrindimas

Siekiant išsaugoti gamintojų ir importuotojų pateikiamos informacijos kokybę, privaloma 
imtis veiksmų, kad nebūtų teikiamos nekokybiškos registravimo paraiškos.

Pakeitimas 98
40 straipsnio 3 dalis

3. Registruotojas privalo pateikti 
Agentūrai reikiamą informaciją.

3. Per Agentūros nustatytą protingą 
laikotarpį registruotojas privalo pateikti 
Agentūrai reikiamą informaciją.

Pagrindimas

Nepaisant teigiamų 18 straipsnyje nurodytos išsamumo patikros rezultatų, informacijos 
reikalavimų registruotojas vis dar gali neatitikti. Informacijos reikalavimų neatitikimas 
privalo turėti aiškias pasekmes. Registruotojams turi būti suteikta ne daugiau kaip viena 
galimybė per ne ilgesnį kaip šešių mėnesių laikotarpį pataisyti netinkamą registravimo 
paraišką. Tai užtikrintų kokybę ir padėtų išvengti nesibaigiančių valdžios institucijų ir 



AD\574976LT.doc 51/85 PE 357.617v03-00

LT

registruotojų ginčų. Ši formuluotė atitinka 18 straipsnyje pateiktas nuostatas dėl išsamumo 
patikros.

Pakeitimas 99
41 straipsnio 2 dalis

2. Įvertinusi dokumentų rinkinį, 
kompetentingoji institucija pasinaudoja 
vertinant gauta informacija 43a bis 1 
dalies, 56 straipsnio 3 dalies ir 66 straipsnio 
2 dalies tikslams ir perduoda šią 
informaciją Komisijai, Agentūrai bei 
kitoms valstybėms narėms. Kompetentingoji 
institucija praneša Komisijai, Agentūrai, 
registruotojui ir kitų valstybių narių 
kompetentingosioms institucijoms padarytas 
išvadas apie tai, ar naudotis gauta 
informacija arba kaip ja naudotis.

2. Įvertinusi dokumentų rinkinį, Agentūra 
praneša Komisijai, registruotojui ir 
valstybių narių kompetentingosioms
institucijoms savo išvadas apie tai, ar ir 
kokiu būdu gauta informacija naudotina 56 
straipsnio 3 dalyje ir 66 straipsnio 2 dalyje 
nurodytais tikslais.

Pagrindimas

Agentūra turi būti atsakinga už visus su vertinimu susijusius veiksmus ir turėti išimtinę teisę 
spręsti dėl visų vertinimo aspektų, kad būtų užtikrinti darna ir teisinis tikrumas. Vertinimo 
metu išaiškėjusi informacija prireikus gali būti naudojama vykdant registravimo ir ribojimo 
procedūras.

Pakeitimas 100
42 straipsnio 3 dalies b punktas

b) per 9 metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo, jei registravimo paraiškos, 
kuriose aprašytas VII priedo informacijos 
reikalavimams vykdyti skirtas siūlomas 
bandymas, buvo gautos per 21 straipsnio 2 
dalyje nustatytą laikotarpį;

b) per 9 metus nuo pasiūlymo atlikti 
bandymus pateikimo dienos paraiškoms
registracijai, gautoms per 21 straipsnio 2 
dalyje nustatytą laikotarpį;

Pagrindimas

Agentūra turi būti atsakinga už visus su vertinimu susijusius veiksmus ir turėti išimtinę teisę 
spręsti dėl visų vertinimo aspektų, kad būtų užtikrinti darna ir teisinis tikrumas.
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Pakeitimas 101
42 straipsnio 3 dalies c punktas

c) pasibaigus a ir b punktuose nurodytiems 
terminams, jei registravimo paraiškos,
kuriose aprašytas siūlomas bandymas, buvo 
gautos per 21 straipsnio 3 dalyje nustatytą 
laikotarpį.

c) pasibaigus a ir b punktuose nurodytiems 
terminams visoms per 21 straipsnio 3 dalyje 
nustatytą laikotarpį gautoms paraiškoms
registracijai.

Pagrindimas

Agentūra turi būti atsakinga už visus su vertinimu susijusius veiksmus ir turėti išimtinę teisę 
spręsti dėl visų vertinimo aspektų, kad būtų užtikrinti darna ir teisinis tikrumas.

Pakeitimas 102
43a straipsnio 1a papunktis (naujas)

Agentūra remiasi šiais kriterijais 
sudarydama pirmumo tvarka vertintinų 
medžiagų registrą. Agentūra tvirtina šį 
registrą, remdamasi valstybių narių atstovų 
komiteto nuomone. Medžiaga įrašoma į 
registrą, jei atitinkama valstybė narė turi 
pagrindo manyti, kad medžiaga visų pirma 
dėl šių priežasčių kelia pavojų sveikatai ir 
aplinkai.

Pagrindimas

Agentūrai pavedama parengti pirmumo tvarka vertintinų medžiagų registrą. Taip Agentūrai 
suteikiama didesnė galia priimant sprendimus dėl medžiagų vertinimo.

Pakeitimas 103
43aa straipsnio 2 dalis

2. 1 dalyje minimas einamasis planas 
apima trejų metų laikotarpį, yra kasmet 
atnaujinamas, nurodant medžiagas, kurias 
valstybė narė planuoja įvertinti kiekvienais 
metais. Valstybė narė privalo kasmet iki 
vasario 28 d. pateikti savo einamąjį planą 
Agentūrai ir kitoms valstybėms narėms. 
Kasmet iki kovo 31 d. Agentūra gali išsakyti 
savo pastabas apie šį planą, o valstybės 
narės gali siųsti Agentūrai savo 

2. Kiekvienais metais ne vėliau kaip iki 
vasario 28 d. Agentūra valstybių narių 
atstovų komitetui pateikia tvirtinti tęsiamąjį
planą. Šis planas sudaromas trejų metų 
laikotarpiui; jis atnaujinamas kasmet ir 
apima medžiagas, kurias Agentūra 
planuoja įvertinti kiekvienais metais. 
Agentūra apie šį planą praneša
registruotojui (-ams) ir paskelbia jį savo 
tinklalapyje.
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komentarus arba išdėstyti interesus, 
susijusius su medžiagos vertinimu.

Pagrindimas

Kitų pakeitimų lemta pataisa, kadangi Agentūra, o ne valstybės narės valdžios institucija, yra 
atsakinga.

Pakeitimas 104
44 straipsnio 1 dalis

1. Jei kompetentingoji institucija mano, kad 
jai reikia daugiau informacijos, norint 
išaiškinti 43a bis straipsnio 1 dalyje 
nurodytus įtarimus, įskaitant pagal V–VIII 
priedų nuostatas neprivalomą informaciją, 
ji parengia sprendimo projektą, nurodydama 
priežastis, dėl kurių registruotojas (-ai) 
privalo pateikti daugiau informacijos. Šis 
sprendimas priimamas 48 ir 49 straipsniuose 
numatyta tvarka.

1. Jei Agentūra mano, kad be pagrindinės 
informacijos, pateiktos remiantis 
9 straipsnio 1 dalimi ir be registruotojo
pateiktų pasiūlymų atlikti bandymus, reikia
papildomos informacijos, ji parengia 
sprendimo projektą, nurodydama priežastis 
ir su pavojumi susijusias aplinkybes, dėl 
kurių registruotojas (-ai) privalo pateikti 
daugiau informacijos. Šis sprendimas 
priimamas 48 ir 49 straipsniuose numatyta 
tvarka.

Pagrindimas

Agentūra turi būti atsakinga už visus su vertinimu susijusius veiksmus ir turėti išimtinę teisę 
spręsti dėl visų vertinimo aspektų, kad būtų užtikrinti darna ir teisinis tikrumas. Kitos 
informacijos prašymas turi priklausyti nuo pavojaus lygio.

Pakeitimas 105
44 straipsnio 4 dalis

4. Baigusi vertinimą pagal 1, 2 ir 3 dalies 
nuostatas, kompetentingoji institucija apie 
tai praneša Agentūrai per 12 mėnesių nuo 
medžiagos vertinimo pradžios. Pasibaigus 
šiam terminui, laikoma, kad vertinimas 
baigtas.

4. Baigusi vertinti medžiagą pagal 1, 2 ir 3 
dalies nuostatas, Agentūra apie tai praneša 
registruotojui (-ams) per 12 mėnesių nuo 
medžiagos vertinimo pradžios. Pasibaigus 
šiam terminui, laikoma, kad vertinimas 
baigtas.

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka kitus pakeitimus, kuriais siekiama koncentruoti procesą Agentūroje. 
Šis pakeitimas turi būti vertinamas kartu si kitais VI antraštinės dalies dėl medžiagų 
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vertinimo straipsnių pakeitimais.

Pakeitimas 106
46 straipsnio 2 dalis

2. Baigusi vertinti medžiagą, 
kompetentingoji institucija 56 straipsnio 3 
dalies ir 66 straipsnio 2 dalies tikslams 
pasinaudoja vertinant gauta informacija ir 
perduoda ją Komisijai, Agentūrai bei
kitoms valstybėms narėms. Kompetentingoji 
institucija praneša Komisijai, Agentūrai, 
registruotojui ir kitų valstybių narių 
kompetentingosioms institucijoms padarytas 
išvadas, ar naudotis gauta informacija ir kaip 
ja naudotis.

2. Agentūra praneša Komisijai, 
registruotojui ir kitų valstybių narių 
kompetentingosioms institucijoms savo
išvadas apie tai, ar ir kokiu būdu gauta 
informacija naudotina 56 straipsnio 3 dalyje 
ir 66 straipsnio 2 dalyje nurodytais tikslais.

Pagrindimas

Vertinimo metu išaiškėjusi informacija prireikus gali būti naudojama vykdant registravimo ir 
ribojimo procedūras. Šis pakeitimas būtinas nusprendus vertinimo proceso valdymą visiškai 
patikėti Agentūrai. Jį reikėtų priimti priėmus kitus medžiagų vertinimą reglamentuojančius VI 
antraštinės dalies straipsnių pakeitimus.

Pakeitimas 107
47 straipsnio 1 dalis

Gamybos vietoje izoliuotų tarpinių produktų 
atveju neatliekamas nei dokumentų rinkinio, 
nei cheminių medžiagų vertinimas. Tačiau 
jei galima įrodyti, kad naudojant gamybos 
vietoje izoliuotą tarpinį produktą, gali kilti 
rizika, kuri prilygsta į XIII priedą pagal 54 
straipsnio nuostatas įtrauktų medžiagų 
keliamam susirūpinimui, tos valstybės 
narės kompetentingoji institucija, kurios 
teritorijoje yra toji vieta, gali:

Gamybos vietoje izoliuotų tarpinių produktų 
atveju neatliekamas nei dokumentų rinkinio, 
nei cheminių medžiagų vertinimas. Tačiau 
jei kompetentingoji valstybės narės 
institucija pateikia įrodymus dėl netinkamo 
rizikos valdymo atvejų naudojant gamybos 
vietoje izoliuotą tarpinį produktą, tos 
valstybės narės kompetentingoji institucija, 
kurios teritorijoje yra toji vieta, gali:

Pagrindimas

Komisijos parengtame reglamento projekte iš valstybių narių reikalaujama pateikti įrodymus 
prieš prašant suteikti daugiau informacijos apie tarpinių produktų saugą. Šiuo pakeitimu šis 
reikalavimas švelninamas.
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Pakeitimas 108
47 straipsnio 1b dalis

b) patikrinti bet kokią pateiktą 
informaciją ir, jei būtina, imtis atitinkamų 
riziką mažinančių priemonių, kad būtų 
pašalinta su minima gamybos vieta susijusi 
rizika. 

b) patikrinti visą pateiktą informaciją ir, 
jei būtina, imtis atitinkamų riziką 
mažinančių priemonių, ypač jeigu yra 
saugesnių alternatyvų.

Pagrindimas

Didelį susirūpinimą keliantys izoliuoti tarpiniai produktai gali būti pavojingi darbuotojams, 
todėl profesinė veikla su šiais produktais turi būti sumažinta. Būtina ištirti galimybes
pasirinkti susirūpinimą keliančių izoliuotų tarpinių produktų pakaitalus, siekiant pavojingus 
produktus pakeisti saugesniais produktais. Be to, šis pakeitimas padės tinkamiau įgyvendinti 
dabartinius teisės aktus dėl darbuotojų saugos.

Pakeitimas 109
47 straipsnio 2 dalis

Pirmoje dalyje nurodytą procedūrą gali 
taikyti tik čia minima kompetentingoji 
institucija.

Išbraukta.

Pagrindimas

Didelį susirūpinimą keliantys izoliuoti tarpiniai produktai gali būti pavojingi darbuotojams, 
todėl profesinė veikla su šiais produktais turi būti sumažinta. Būtina ištirti galimybes
pasirinkti susirūpinimą keliančių izoliuotų tarpinių produktų pakaitalus, siekiant pavojingus 
produktus pakeisti saugesniais produktais. Be to, šis pakeitimas padės tinkamiau įgyvendinti 
dabartinius teisės aktus dėl darbuotojų saugos.

Pakeitimas 110
48 straipsnio 1 dalis

1. Kompetentingoji institucija 39, 40 arba 
44 straipsniuose minimo sprendimo projektą 
pateikia susijusiam registruotojui (-ams) 
arba paskesniam naudotojui (-ams), 
informuodamos jį (juos) apie teisę pateikti 
savo pastabas per 30 dienų nuo gavimo. 
Kompetentingoji institucija atsižvelgia į 
visas gautas pastabas ir gali atitinkamai 
pakeisti sprendimo projektą.

1. Agentūra 39, 40, 43aa arba 44 
straipsniuose minimo sprendimo projektą 
pateikia atitinkamam registruotojui (-ams) 
arba paskesniam naudotojui (-ams), 
suteikdama jam (jiems) teisę pateikti savo 
pastabas per 30 dienų. Agentūra atsižvelgia 
į visas gautas pastabas ir gali prireikus
atitinkamai pakeisti sprendimo projektą.
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Pagrindimas

Siekiant palengvinti ir sukoncentruoti procesą Agentūra turi atlikti vertinimo užduotis ir turėti 
išimtinę teisę spręsti dėl visų vertinimo aspektų. Dėl 43a straipsnio pakeitimo registraciją 
teisinga laikyti nebegaliojančia tik tuo atveju, kai gamintojas visiškai nutraukė gamybą. 
Dažnai gamintojai laikinai sustabdo gamybą pvz., dėl ekonominių problemų arba įrenginių 
įvedimo sunkumų. Tokiais atvejais registracijos galiojimas neturėtų būti panaikintas. Tai turi 
būti aiškiai nurodyta tekste. Šis pakeitimas turi būti vertinamas kartu su kitais VI antraštinės 
dalies straipsnių dėl medžiagų vertinimo pakeitimais.

Pakeitimas 111
49 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės kompetentingoji 
institucija praneša Agentūrai apie savo 
sprendimo pagal 39, 40 ar 44 straipsnių 
nuostatas projektą kartu su visomis 
registruotojo ar paskesnio naudotojo 
pastabomis, nurodydama, kaip į šias 
pastabas buvo atsižvelgta. Agentūra 
paskelbia šį sprendimo projektą kartu su 
pastabomis kitų valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms.

1. Agentūra savo sprendimo projektą ir 
pastabas, 39, 40, 41, 43, 43aa ir 44 
straipsniuose nustatyta tvarka, pateikia kitų 
valstybių narių kompetentingosioms 
institucijoms.

Pagrindimas

Kitų pakeitimų lemta pataisa, kadangi Agentūra, o ne valstybės narės valdžios institucija, yra 
atsakinga.

Pakeitimas 112
49 straipsnio 2 dalis

2. Per 30 dienų nuo paskelbimo kitų 
valstybių narių kompetentingosios 
institucijos gali pasiūlyti Agentūrai pakeisti 
sprendimo projektą, pateikdamos kopiją 
kompetentingajai institucijai. Agentūra per 
tą patį laikotarpį gali pasiūlyti pakeisti 
sprendimo projektą, pateikdama kopiją 
kompetentingajai institucijai.

2. Per 30 dienų nuo dokumentų pateikimo
kitų valstybių narių kompetentingosios 
institucijos gali Agentūrai pateikti 
pasiūlymus dėl sprendimo projekto 
pakeitimo.

Pagrindimas

Kitų pakeitimų lemta pataisa, kadangi Agentūra, o ne valstybės narės valdžios institucija, yra 
atsakinga.
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Pakeitimas 113
49 straipsnio 4 dalis

4. Gavusi pakeitimų pasiūlymą, Agentūra 
gali sprendimo projektą iš dalies pakeisti. 
Pasibaigus 2 dalyje nurodytam 30 dienų 
terminui, Agentūra ne vėliau kaip per 15 
dienų nusiunčia sprendimo projektą su 
visais pasiūlytais daliniais pakeitimais
valstybių narių komitetui. Agentūra laikosi 
šios procedūros ir tuo atveju, kai ji pati yra 
dalinių pakeitimų pateikėja, kaip apibrėžta 
2 dalyje.

4. Gavusi pakeitimų pasiūlymą, Agentūra 
gali sprendimo projektą iš dalies pakeisti. 
Agentūra turi įvertinti pasiūlymą ir, 
pasibaigus 2 dalyje nurodytam 30 dienų 
terminui, ne vėliau kaip per 15 dienų priimti 
atitinkamą sprendimą.

Begründung

Folgeänderung, da die Agentur und nicht die Behörde des Mitgliedstaates zuständig ist.

Pakeitimas 114
49 straipsnio 8 dalis

8. 87, 88, 89 straipsniuose nustatyta tvarka 
Agentūros sprendimas, priimtas pagal 3 ir 6 
dalis, gali būti apskųstas. 

8. 87, 88, 89 straipsniuose nustatyta tvarka 
Agentūros sprendimas gali būti apskųstas.

Begründung

Folgeänderung, da die Agentur und nicht die Behörde des Mitgliedstaates zuständig ist.

Pakeitimas 115
50 straipsnio 1 dalis

1. Jei registruotojas arba paskesnis 
naudotojas atlieka bandymą kitų vardu, jie 
dalijasi šio tyrimo išlaidas po lygiai.

1. Jei registruotojas arba paskesnis 
naudotojas atlieka bandymą kitų vardu, jie 
dalijasi šio tyrimo išlaidas (išbraukta).
Agentūra nustato išlaidų pasidalijimo 
kriterijus, remdamasi skaidrumo ir 
proporcingumo principais.
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Pagrindimas

Jeigu proporcingos išlaidos turi būti nustatytos, Agentūra turi apibrėžti teisingus kriterijus. 
Šis pakeitimas turi būti vertinamas kartu su kitais VI antraštinės dalies dėl medžiagų 
vertinimo straipsnių pakeitimais.

Pakeitimas 116
51 straipsnis

Kiekvienais metais ne vėliau kaip iki vasario 
28 d. kiekviena valstybė narė praneša
Agentūrai apie rezultatus, kurių ankstesniais 
kalendoriniais metais, vykdydamos savo 
įsipareigojimą įvertinti gautus pasiūlymus 
atlikti bandymus, pasiekė atitinkamos 
valstybės narės kompetentingos institucijos. 
Agentūra nedelsdama paskelbia šią 
informaciją savo tinklapyje.

Kiekvienais metais, ne vėliau kaip iki 
vasario 28 d., Agentūra praneša apie 
rezultatus, kurių ankstesniais kalendoriniais 
metais, vykdydamos savo įsipareigojimą 
įvertinti gautus pasiūlymus atlikti bandymus, 
pasiekė atitinkamos valstybės narės 
kompetentingos institucijos. Agentūra 
nedelsdama paskelbia šią informaciją savo 
tinklapyje.

Begründung

Diese Klarstellung ist notwendig, da die Agentur und nicht die Behörde des Mitgliedstaates 
zuständig ist.

Pakeitimas 117
52 straipsnis

Šios antraštinės dalies tikslas – užtikrinti 
gerą vidaus rinkos veikimą, deramai 
kontroliuojant didelį susirūpinimą 
keliančių medžiagų riziką arba pakeičiant 
šias medžiagas tinkamomis alternatyviomis 
medžiagomis ar technologijomis. 

Šios antraštinės dalies tikslas – užtikrinti, 
kad didelį susirūpinimą keliančios 
medžiagos būtų pakeistos tinkamomis 
alternatyviomis medžiagomis ar, kai tai 
įmanoma, technologijomis ir kad tokios 
alternatyvos būtų plėtojamos, tuo pačiu 
užtikrinant gerą vidaus rinkos veikimą,

Pakeitimas 118
53 straipsnio 5 dalis

5. 1 ir 2 dalių nuostatos netaikomos, jei 
medžiagos naudojamos:

Tuo atveju, kai imamasi priemonių, 
suteikiančių tokią apsaugą, kuri atitinka 
bent jau VII antraštinėje dalyje numatytą 
apsaugos lygį, 1 ir 2 dalių nuostatos 
netaikomos, jei medžiagos naudojamos:
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Pagrindimas

Šis pakeitimas parodo reglamentų, nustatančių 53 straipsnio 5 dalies išvardintą netaikymą, 
skirtingus lygius ir nurodo leidimų procedūrą kaip bendrą standartą. Izoliuoti tarpiniai 
produktai, kurie atitinka didelį rūpestį keliančių medžiagų kriterijus, gali sukelti reikšmingą 
neigiamą poveikį ir dėl to jiems turi būti taikomos leidimų nuostatos.

Pakeitimas 119

53 straipsnio 5 ia dalis (nauja)

ia) metalai, įskaitant jų lydinius, jiems 
analogiškai netaikant ženklinimo 
etiketėmis pagal direktyvos 67/548/EEB VI 
priedo 8/3 ir 9.3 punktus. 

Pagrindimas
Pagal dabartinius įstatymus dėl pavojingų medžiagų, ženklinimas parodo požymius, kurie 
reiškia riziką naudojant įprastai. Didelių formų metalus ir lydinius nereikia žymėti remiantis 
direktyvos 67/458/EEB VI priedo 8.3 ir 9.3 punktais, jeigu jie tokia forma, kokia išleidžiami į 
rinką, nekelia pavojaus žmonėms arba aplinkai. Tame pačiame priede yra nustatyta, kad 
nuostatos taip pat netaikomos polimerams. Direktyva 76/769/EEB dėl pavojingų medžiagų ir 
ruošinių tiekimo rinkai ir naudojimo ribojimo, pvz., galutiniams naudotojams, nurodo 
ženklinimą. 

Pakeitimas 120

53 straipsnio 5 i a dalis (nauja)

ia) baterijose, priklausančiose direktyvos 
91/157/EB taikymo sričiai. 

Pagrindimas

Medžiagų naudojimas baterijose jau yra reglamentuotas VIII antraštinėje dalyje ir 
direktyvoje 91/157/EB; dėl to joms neturi būti taikoma leidimų teikimo tvarka. 

Pakeitimas 121

53 straipsnio 6 dalis

6. Tuo atveju, kai medžiagoms privaloma 
gauti leidimą tik dėl to, kad jos atitinka 54 
straipsnio a, b, ir c punktų kriterijus arba dėl 
to, kad jos įvardijamos pagal 54 straipsnio f 

6. Tuo atveju, kai medžiagoms privaloma 
gauti leidimą tik dėl to, kad jos atitinka 54 
straipsnio a, b, ir c punktų kriterijus 
(išbraukta), nes yra pavojingos žmonių 
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punkto nuostatas, nes yra pavojingos 
žmonių sveikatai, 1 ir 2 dalių nuostatos 
netaikomos, kai medžiagos naudojamos:

sveikatai, 1 ir 2 dalių nuostatos netaikomos, 
kai medžiagos naudojamos:

Pagrindimas

Nėra kriterijų apibrėžti endokrininę sistemą griaunančius bruožus. Šalia kriterijų, nustatytų 
54 straipsnio d ir e punktuose, turi būti apibrėžti moksliniais įrodymais pagrįsti kriterijai, kad 
nebūtų pagrindo priimti savavališkus sprendimus. Be to, medžiagos, nurodytos b punkte, jau 
yra neįtraukiamos į 2 straipsnio pakeitimą. Medžiagoms, kurioms jau taikomas pagarbūs, 
tinkamai integruoti, vertikalūs reglamentai, papildomai turi būti netaikoma REACH 
direktyvos apimtis. Šis pakeitimas yra susijęs su VII antraštinės dalies dėl leidimų teikimo  
straipsnių pakeitimais.

Pakeitimas 122
53 straipsnio 7a dalis (nauja)

7a. 1 dalis netaikoma tais medžiagos 
naudojimo atvejais, kai gryno pavidalo 
arba preparate ar gaminyje esanti 
medžiaga atitinka XVI arba XVII priede 
nustatytas sąlygas ir apribojimus.

Pagrindimas

Šis pakeitimas patikslina, kad dėl sprendimų, kuriuos priėmė ES Ministrų Taryba ir Europos 
Parlamentas, vadovaudamiesi direktyva 76/769/EEB, arba Komisija dar priims, 
vadovaudamasi 130 straipsnyje – Komitologija – nustatyta tvarka, neturi būti vykdomi tolesni 
svarstymai. Komisijai neturi būti suteikta galia spręsti, ar ir kokia apimtimi netaikyti 
medžiagoms ir naudojimui, kuriuos jau reguliuojamos, nuostatų. Šis pakeitimas yra susijęs su 
VII antraštinės dalies dėl leidimų teikimo straipsnių pakeitimais.

Pakeitimas 123

54 straipsnio a punktas

a) 1 arba 2 kategorijos kancerogeninių 
medžiagų klasifikavimo kriterijus 
atitinkančios medžiagos pagal Direktyvos 
67/548/EEB nuostatas;

a) medžiagos, kurios klasifikuojamos kaip 1 
arba 2 kategorijos kancerogeninės 
medžiagos pagal Direktyvos 67/548/EEB 
nuostatas;

Pagrindimas

Prieš tai, kai medžiagai yra suteiktas leidimas, turi būti priimtas teisiškai privalomas 
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sprendimas dėl klasifikavimo (remiantis suvienodintomis klasifikavimo taisyklėmis, suteikiant 
joms 2 KMR kategoriją). Kitaip valstybių narių komitetų, atsakingų už medžiagų 
klasifikavimą 1 ir 2 KMR kategorijose, sprendimai negaliotų. Turi būti teisinis aiškumas, 
ypač dėl pasaulinės prekybos. Šis pakeitimas yra susijęs su VII antraštinės dalies dėl leidimų 
teikimo straipsnių pakeitimais.

Pakeitimas 124

54 straipsnio b punktas

b) 1 arba 2 kategorijos mutageninių 
medžiagų klasifikavimo kriterijus 
atitinkančios medžiagos pagal Direktyvos 
67/548/EEB nuostatas;

b) medžiagos, kurios klasifikuojamos kaip 1 
arba 2 kategorijos mutageninės medžiagos 
pagal Direktyvos 67/548/EEB nuostatas;

Pagrindimas

Prieš tai, kai medžiagai yra suteiktas leidimas, turi būti priimtas teisiškai privalomas 
sprendimas dėl klasifikavimo (remiantis suvienodintomis klasifikavimo taisyklėmis, suteikiant 
joms 2 KMR kategoriją). Kitaip valstybių narių komitetų, atsakingų už medžiagų 
klasifikavimą 1 ir 2 KMR kategorijose, sprendimai negaliotų. Turi būti teisinis aiškumas, 
ypač dėl pasaulinės prekybos. Šis pakeitimas yra susijęs su VII antraštinės dalies dėl leidimų 
teikimo straipsnių pakeitimais.

Pakeitimas 125

54 straipsnio c punktas

c) 1 arba 2 kategorijos toksiškų 
reprodukcijai medžiagų klasifikavimo 
kriterijus atitinkančios medžiagos pagal 
Direktyvos 67/548/EEB nuostatas;

c) medžiagos, kurios klasifikuojamos kaip 1 
arba 2 kategorijos toksiškos reprodukcijai 
medžiagos pagal Direktyvos 67/548/EEB 
nuostatas;

Pagrindimas

Prieš tai, kai medžiagai yra suteiktas leidimas, turi būti priimtas teisiškai privalomas 
sprendimas dėl klasifikavimo (remiantis suvienodintomis klasifikavimo taisyklėmis, suteikiant 
joms 2 KMR kategoriją). Kitaip valstybių narių komitetų, atsakingų už medžiagų 
klasifikavimą 1 ir 2 KMR kategorijose, sprendimai negaliotų. Turi būti teisinis aiškumas, 
ypač dėl pasaulinės prekybos. Šis pakeitimas yra susijęs su VII antraštinės dalies dėl leidimų 
teikimo straipsnių pakeitimais.

Pakeitimas 126
54 straipsnio f punktas

f) medžiagos, ardančios endokrininę išbraukta
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sistemą arba turinčios patvarumo, 
bioakumuliacijos ar toksiškų savybių arba 
didelio patvarumo ir didelės 
bioakumuliacijos savybių, neatitinkančios d 
ir e punktų kriterijų, ir kurios, kaip buvo 
nustatyta atskirais atvejais pagal 56 
straipsnį, sukelia žmonėms bei aplinkai 
rimtą ir negrįžtamą poveikį, kuris prilygsta 
a–e punktuose išvardytų medžiagų 
poveikiui.

Pagrindimas

Nėra kriterijų apibrėžti endokrininės sistemos ardymą. Šalia kriterijų, nustatytų 54 straipsnio 
d ir e punktuose, turi būti apibrėžti moksliniais įrodymais pagrįsti kriterijai, kad nebūtų 
pagrindo priimti savavališkus sprendimus. Šis pakeitimas yra susijęs su VII antraštinės dalies 
dėl leidimų teikimo straipsnių pakeitimais.

Pakeitimas 127
55 straipsnio 1 dalies c punktas ii papunktis

ii) ne mažiau kaip 18 mėnesių už pabaigos 
terminą ankstesnė data (-os), iki kurios turi 
būti gautos paraiškos, jei paraiškos teikėjas 
ketina toliau naudoti medžiagą arba pateikti 
ją į rinką tam tikriems naudojimo atvejams, 
pasibaigus pabaigos terminui; tokie tęstiniai 
naudojimo atvejai turėtų būti leidžiami tol, 
kol bus priimtas sprendimas dėl paraiškos 
leidimui gauti;

ii) ne mažiau kaip 18 mėnesių už pabaigos 
terminą ankstesnė data (-os), iki kurios turi 
būti gautos paraiškos, jei paraiškos teikėjas 
ketina toliau naudoti medžiagą arba pateikti 
ją į rinką tam tikriems naudojimo atvejams, 
(išbraukta); tokie tęstiniai naudojimo atvejai 
turėtų būti leidžiami tol, kol bus priimtas 
sprendimas dėl paraiškos leidimui gauti;

Pakeitimas 128
55 straipsnio 2 dalies įžanga

2. Naudojimui arba naudojimo kategorijoms
registracijos reikalavimas gali būti 
netaikomas. Nustatant šias išimtis, dėmesys 
visų pirma turėtų būti kreipiamas į:

2. Naudojimui ir poveikio kategorijoms
registracijos reikalavimas gali būti 
netaikomas jeigu pavojus žmogaus sveikatai 
ir aplinkai susijęs su medžiagos naudojimu 
yra pakankamai kontroliuojamas. Nustatant 
šias išimtis, dėmesys visų pirma turėtų būti 
kreipiamas į:
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Pakeitimas 129
55 straipsnio 4 dalies a punktas

a) 54 straipsnio d, e ir f punktuose pateiktų 
kriterijų laikymąsi;

a) 54 straipsnio d ir e punktuose pateiktų 
kriterijų laikymąsi;

Pagrindimas

Nėra kriterijų apibrėžti endokrininės sistemos ardymą. Šalia kriterijų, nustatytų 54 straipsnio 
d ir e punktuose, turi būti apibrėžti moksliniais įrodymais pagrįsti kriterijai, kad nebūtų 
pagrindo priimti savavališkus sprendimus. Šis pakeitimas yra susijęs su VII antraštinės dalies 
dėl leidimų teikimo straipsnių pakeitimais.

Pakeitimas 130
56 straipsnio 1 dalis

54 straipsnio d, e ir f punktuose minimų 
medžiagų identifikavimas

54 straipsnio d ir e (išbraukta) punktuose 
minimų medžiagų identifikavimas

1. Norint identifikuoti 54 straipsnio d, e ir f
punktuose minimas medžiagas, šio 
straipsnio 2–7 dalyse aprašyta procedūra 
taikoma, prieš pateikiant 55 straipsnio 3 
dalyje nurodytas rekomendacijas.

1. Norint identifikuoti 54 straipsnio d ir e 
(išbraukta) punktuose minimas medžiagas, 
šio straipsnio 2–7 dalyse aprašyta procedūra 
taikoma, prieš pateikiant 55 straipsnio 3 
dalyje nurodytas rekomendacijas.

Pagrindimas

Kriterijų, skirtų neigiamam endokrininiam poveikiui apibrėžti, nėra. 54 straipsnio d ir e 
punktuose apibrėžtus kriterijus papildantys kriterijai turi būti nustatyti remiantis moksliniais 
duomenimis, siekiant išvengti nepagrįstų sprendimų priėmimo. Šis pakeitimas susijęs su kitais 
VII antraštinės dalies „Leidimo suteikimas“ straipsniais.

Pakeitimas 131

56 straipsnio 2 ir 3 dalys

2. Komisija gali paprašyti Agentūros pagal 
XIV priedo reikalavimus parengti 
dokumentų rinkinį apie medžiagas, kurios, 
jos manymu, atitinka 54 straipsnio d, e ir f
punktų kriterijus.  Agentūra išplatina šį 
dokumentų rinkinį valstybėms narėms. 

2. Komisija gali paprašyti Agentūros pagal 
XIV priedo reikalavimus parengti 
dokumentų rinkinį apie medžiagas, kurios, 
jos manymu, atitinka 54 straipsnio d ir e 
(išbraukta) punktų kriterijus. Agentūra 
išplatina šį dokumentų rinkinį valstybėms 
narėms. 

3. Kiekviena valstybė narė gali pagal XIV 
priedo reikalavimus parengti Agentūrai 

3. Kiekviena valstybė narė gali pagal XIV 
priedo reikalavimus parengti Agentūrai 
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dokumentų rinkinį apie medžiagas, kurios, 
jos manymu, atitinka 54 straipsnio d, e ir f
punktų kriterijus.  Agentūra išplatina šį 
dokumentų rinkinį valstybėms narėms. 

dokumentų rinkinį apie medžiagas, kurios, 
jos manymu, atitinka 54 straipsnio d ir e 
(išbraukta) punktų kriterijus. Agentūra 
išplatina šį dokumentų rinkinį valstybėms 
narėms. 

Pagrindimas

Kriterijų, skirtų neigiamam endokrininiam poveikiui apibrėžti, nėra. 54 straipsnio d ir e 
punktuose apibrėžtus kriterijus papildantys kriterijai turi būti nustatyti remiantis moksliniais 
duomenimis, siekiant išvengti nepagrįstų sprendimų priėmimo. Šis pakeitimas susijęs su kitais 
VII antraštinės dalies „Leidimo suteikimas“ straipsniais.

Pakeitimas 132
57 straipsnio 6 dalis

Leidimas gali būti išduodamas, iškeliant tam 
tikras sąlygas, įskaitant peržiūros 
laikotarpius ir (arba) stebėjimą.  Pagal 3 
dalies nuostatas išduodami leidimai 
paprastai yra ribotos galiojimo trukmės.

Leidimas gali būti išduodamas, iškeliant tam 
tikras sąlygas, įskaitant peržiūros 
laikotarpius ir (arba) stebėjimą.

Pagrindimas

Galiojimo riboti nebūtina, kadangi sprendimus dėl leidimo suteikimo galima bet kuriuo metu 
pakartotinai apsvarstyti, iš dalies pakeisti ar net anuliuoti. Galiojimo apribojimas būtų tik dar 
viena kliūtis įmonėms ir institucijoms. Šis pakeitimas susijęs su kitais VII antraštinės dalies: 
leidimo suteikimas, straipsniais. 

Pakeitimas 133
58 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Leidimai gali būti bet kada peržiūrėti, 
pasikeitus pirminio leidimo aplinkybėms, 
dėl kurių pakistų rizika žmonių sveikatai ir 
aplinkai arba socialinis-ekonominis 
poveikis. 

Leidimai yra bet kada peržiūrimi, pasikeitus 
pirminio leidimo aplinkybėms, dėl kurių 
pakistų rizika žmonių sveikatai ir aplinkai 
arba socialinis-ekonominis poveikis arba, jei  
pakartotinio svarstymo reikalauja dauguma  
turinčių teisę balsuoti Agentūros narių.

Pakeitimas 134
58 straipsnio 4 dalis

4. Nesilaikant Direktyvoje 96/61/EB 
nurodyto aplinkosaugos kokybės standarto, 
leidimai naudoti atitinkamą medžiagą gali 

4. Nesilaikant Direktyvoje 96/61/EB 
nurodyto aplinkosaugos kokybės standarto, 
leidimai naudoti atitinkamą medžiagą yra 
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būti peržiūrėti. peržiūrimi.

Pagrindimas

Susijęs su 55 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 135

59 straipsnio 4 ir 5 dalys

4. Paraiškoje leidimui gauti turi būti 
nurodyta tokia informacija: 

4. Paraiškoje leidimui gauti turi būti 
nurodyta tokia informacija: 

a) medžiagos (-ų) pavadinimas, kaip 
nurodyta IV priedo 2 skirsnyje;

a) medžiagos (-ų) pavadinimas, kaip 
nurodyta IV priedo 2 skirsnyje;

b) asmens arba asmenų, teikiančių paraišką, 
pavardė (-s) ir kontaktinė informacija;

b) asmens arba asmenų, teikiančių paraišką, 
pavardė (-s) ir kontaktinė informacija;

c) prašymas išduoti leidimą, nurodant, 
kokiam naudojimui (naudojimo atvejams) 
turi būti išduotas leidimas, įskaitant 
naudojimą preparatuose ir (arba) 
gaminiuose, jei tinka;

c) prašymas išduoti leidimą, nurodant, 
kokiam naudojimui (naudojimo atvejams) 
turi būti išduotas leidimas, įskaitant 
naudojimą preparatuose ir (arba) 
gaminiuose, jei tinka;

d) cheminės saugos ataskaita, jei nebuvo 
pateikta registruojant, atitinkanti I priedo 
nuostatas, apie riziką žmonių sveikatai ir 
(arba) aplinkai, kuri kyla dėl XIII priede 
nurodytų naudojamos medžiagos (medžiagų) 
būdingųjų savybių.

d) cheminės saugos ataskaita, jei nebuvo 
pateikta registruojant, atitinkanti I priedo 
nuostatas, apie riziką žmonių sveikatai ir 
(arba) aplinkai, kuri kyla dėl XIII priede 
nurodytų naudojamos medžiagos (medžiagų) 
būdingųjų savybių.

5. Su paraiška gali būti pateikiama: išbraukta
a) socialinė-ekonominė analizė, atlikta pagal 
XV priedo nuostatas;

da) socialinė-ekonominė analizė, atlikta 
pagal XV priedo nuostatas;

(b) alternatyvų analizė, atsižvelgiant į jų 
riziką ir techninį bei ekonominį pakeitimo 
įgyvendinamumą, jei tinka, kartu su 
pakeitimo planu, taip pat tyrimais ir plėtra 
bei pareiškėjo siūlomu veiksmų grafiku.

(db) alternatyvų analizė, atsižvelgiant į jų 
riziką ir techninį bei ekonominį pakeitimo 
įgyvendinamumą, jei tinka, kartu su 
pakeitimo planu, taip pat tyrimais ir plėtra 
bei pareiškėjo siūlomu veiksmų grafiku.

Pagrindimas

Į registracijos paraišką turi būti įtrauktos socialinė-ekonominė analizė ir alternatyvų analizė.
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Pakeitimas 136
60 straipsnio 1 dalis

1. Jei buvo pateikta paraiška dėl leidimo 
naudoti medžiagą, paskesnis pareiškėjas 
gali, gavęs iš ankstesniojo pareiškėjo 
sutikimo raštą, remtis pagal 59 straipsnio 4 
dalies d punkto ir 5 dalies nuostatas 
pateiktos ankstesnės paraiškos duomenimis. 

1. Jei buvo pateikta paraiška dėl leidimo 
naudoti medžiagą, paskesnis pareiškėjas 
gali, gavęs iš ankstesniojo pareiškėjo 
sutikimo raštą, remtis pagal 59 straipsnio 4 
dalies d, da ir db punktų nuostatas pateiktos 
ankstesnės paraiškos duomenimis. 

Pagrindimas

Susijęs su 59 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 137

61 straipsnio 3 dalis

3. Rengdami nuomones, visi 1 dalyje minimi 
komitetai iš pradžių patikrina, ar paraiškoje 
nurodyta visa 59 straipsnyje minima 
informacija, susijusi su jų kompetencijos 
sritimi. Jei būtina, komitetas pareikalauja iš 
pareiškėjo papildomos informacijos, kad 
paraiška atitiktų 59 straipsnio reikalavimus. 
Kiekvienas komitetas taip pat atsižvelgia į 
trečiųjų šalių pateiktą informaciją.

3. Rengdami nuomones, visi 1 dalyje minimi 
komitetai iš pradžių patikrina, ar paraiškoje 
nurodyta visa 59 straipsnyje minima 
informacija, susijusi su jų kompetencijos 
sritimi. Jei būtina, komitetas pareikalauja iš 
pareiškėjo papildomos informacijos, kad 
paraiška atitiktų 59 straipsnio reikalavimus. 
Kiekvienas komitetas taip pat atsižvelgia į 
trečiųjų šalių pateiktą informaciją ir, jei 
reikia, gali paprašyti šių trečiųjų asmenų 
pateikti daugiau informacijos.
Jei kuris nors ar abu komitetai 
nusprendžia, kad būtina gauti daugiau 
informacijos apie alternatyvias medžiagas 
ar technologijas, jie gali užsakyti esamų 
alternatyvų tyrimą. Šis tyrimas 
finansuojamas iš Agentūros nustatyto 
mokesčio už leidimų suteikimą.

Pagrindimas

Agentūros komitetai turi rodyti daugiau lankstumo rinkdami informaciją ir leisdami pateikti 
nepriklausomas ataskaitas dėl galimų pakaitalų. Ši papildoma informacija turėtų būti 
pateikta komitetams, jei jie sprendžia klausimus, susijusius su paraiškos leidimui tinkamumu. 
Remdamiesi galiojančiais teisės aktais, nacionaliniai ekspertai turi iškart nuspręsti, ar yra 
saugesnių alternatyvų. Agentūrai ir komitetams skirtas 10 mėnesių laikotarpis sprendimų 
projektams paruošti; šio laikotarpio turėtų pakakti alternatyvų tyrimams.
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Pakeitimas 138

61 straipsnio 4 dalies a punktas

a) Rizikos vertinimo komiteto nuomonėje: 
rizikos sveikatai ir (arba) aplinkai dėl 
paraiškoje aprašyto medžiagos naudojimo 
įvertinimas; 

a) Rizikos vertinimo komiteto nuomonėje: 
rizikos sveikatai ir (arba) aplinkai dėl 
paraiškoje aprašyto medžiagos naudojimo 
įvertinimo (atliekamo pareiškėjo) 
patikrinimas; 

Pagrindimas

Susijęs su 59 straipsnio pakeitimu..

Pakeitimas 139

61 straipsnio 4 dalies b punktas

b) socialinės-ekonominės analizės komiteto 
nuomonėje: socialinių ir ekonominių 
veiksnių, susijusių su paraiškoje aprašytu 
medžiagos naudojimu įvertinimas, kai 
paraiška pateikiama pagal 59 straipsnio 5
dalies reikalavimus. 

(b) socialinės-ekonominės analizės komiteto 
nuomonėje: socialinių ir ekonominių 
veiksnių, susijusių su paraiškoje aprašyto 
medžiagos naudojimo įvertinimo (atliekamo 
pareiškėjo) patikrinimas, kai paraiška 
pateikiama pagal 59 straipsnio da ir db 
punktų reikalavimus. 

Pagrindimas

Susijęs su 59 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 140
63 straipsnio 1 dalis

1. Antriniai naudotojai, naudojantys 
medžiagą 53 straipsnio 2 dalyje nustatyta 
tvarka, ne vėliau kaip per 3 mėnesius 
praneša Agentūrai apie pirmąją medžiagos 
siuntą. Informacija Agentūrai pateikiama 
nurodytu formatu 108 straipsnyje nustatyta 

išbraukta
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tvarka.

Begründung

Für nachgeschaltete Anwender, die einen zugelassenen Stoff verwenden, wird ein 
Meldeverfahren festgelegt. Zusammen mit den umfangreichen Informations- und 
Berichtsanforderungen für das Registrierungsverfahren stellt dies eine zusätzliche, nicht zu 
bewältigende Last insbesondere für KMU dar.

Pakeitimas 141
63 straipsnio 2 dalis

2. Agentūra sudaro ir nuolat atnaujina 
antrinių naudotojų, kurie pateikė 
pranešimus 1 dalyje nustatyta tvarka, 
sąrašą. Agentūra valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms suteikia 
galimybę susipažinti su minėtu sąrašu.

išbraukta

Begründung

Für nachgeschaltete Anwender, die einen zugelassenen Stoff verwenden, wird ein 
Meldeverfahren festgelegt. Zusammen mit den umfangreichen Informations- und 
Berichtsanforderungen für das Registrierungsverfahren stellt dies eine zusätzliche, nicht zu 
bewältigende Last insbesondere für KMU dar.

Pakeitimas 142
65 straipsnio 2 dalis

2. Dėl medžiagų, kurios atitinka 1 ir 2 
kategorijų kancerogeninių, mutageninių arba 
toksiškų reprodukcijai medžiagų kriterijus ir 
kurių naudojimą Komisija pasiūlė apriboti, 
130 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka iš 
dalies keičiamas XVI priedas. 66–70 
straipsniai netaikomi.

2. Dėl medžiagų, kurios pagal klasifikaciją
yra 1 ir 2 kategorijų kancerogeninės, 
mutageninės arba toksiškos reprodukcijai ir 
kurių naudojimą Komisija pasiūlė apriboti, 
130 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka iš 
dalies keičiamas XVI priedas.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti 54 straipsnio a, b ir c punktų pakeitimus. Šis pakeitimas 
turėtų būti vertinamas kartu su kitais VIII antraštinės dalies „Kai kurių pavojingų medžiagų 
ir preparatų gamybos, prekybos ir naudojimo apribojimai“ straipsnių pakeitimais. 
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Pakeitimas 143
65 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Agentūra iš karto/nedelsdama 
Agentūros tinklalapyje paskelbia, kad 
valstybė narė arba Komisija ketina pradėti 
apribojimų procedūrą ir informuoja apie 
tai visus, kurie registravosi dėl tos 
medžiagos vartojimo. 

Pagrindimas

Apribojimus galima taikyti neribojant kiekio tonomis, t.y. žemiau 1t/y. Teisė į informaciją 
galioja ne tik paraišką pateikusioms įmonėms, bet ir toms, kurioms nereikia teikti paraiškos 
registracijai (žemiau 1t/y), arba toms, kurios dėl skirtingų terminų, susijusių su įvairiais 
kiekio intervalais, dar neturėjo pateikti paraiškos registracijai. Šis pakeitimas turėtų būti 
vertinamas kartu su kitais VIII antraštinės dalies „Kai kurių pavojingų medžiagų ir preparatų 
gamybos, prekybos ir naudojimo apribojimai“ straipsnių pakeitimais. 

Pakeitimas 144
66 straipsnio 3 dalis įžanga

3. Agentūra savo tinklapyje nedelsdama 
viešai paskelbia visą XIV priedo 
reikalavimus atitinkančią dokumentaciją, 
įskaitant apribojimus, pateiktus remiantis 
1 ir 2 dalimis, ir aiškiai nurodo paskelbimo 
datą. Agentūra ragina suinteresuotas šalis 
atskirai arba kartu ne vėliau kaip per tris
mėnesius nuo paskelbimo dienos:

3. Agentūra savo tinklapyje nedelsdama 
viešai paskelbia atitinkamos 
dokumentacijos santraukas, įskaitant 
apribojimus, pateiktus remiantis 1 ir 
2 dalimis, ir aiškiai nurodo paskelbimo datą. 
Agentūra ragina suinteresuotas šalis atskirai 
arba kartu ne vėliau kaip per šešis mėnesius 
nuo paskelbimo dienos:

Begründung

Die Dossiers können vertrauliche Betriebs- und Geschäftsinformationen sowie 
urheberrechtlich geschützte Angaben enthalten. Drei Monate ist für die Stellungnahme zu 
einem komplexen Sachverhalt zu kurz, insbesondere im Falle von KMUs.



PE 357.617v03-00 70/85 AD\574976LT.doc

LT

Pakeitimas 145
73 straipsnio 2 dalies ia punktas (naujas)

ia) sukuria ir palaiko Rizikos informacijos 
ryšių kokybės centrą. Teikia centralizuotą 
ir koordinuotą informaciją apie saugų 
cheminių medžiagų ir preparatų 
naudojimą. Įpareigoja keistis geriausios 
praktikos patirtimi rizikos informacijos 
srityje;

Pagrindimas

Sukurta centralizuota ir koordinuota ryšių sistema, skirta saugaus cheminių medžiagų ir 
preparatų naudojimui, suteiks vartotojams reikiamos informacijos ir patarimų, kaip saugiai ir 
veiksmingai naudoti medžiagas ir preparatus, kurių sudėtyje yra chemikalų.

Susijęs su 41bis (nauja), 69 ir 70 konstatuojamųjų dalių pakeitimais. 

Pakeitimas 146

75 straipsnio 1 dalis

1. Valdančiąją tarybą sudaro šeši jos paskirti
valstybių narių atstovai, šeši Komisijos 
įvardyti atstovai ir trys balso teisės 
neturintys suinteresuotųjų šalių atstovai, 
kuriuos skiria Komisija. 

1. Valdyba sudaroma iš vienuolikos 
valstybių narių atstovų, paskiriamų Tarybos, 
pasitarus su Europos Parlamentu, 
remiantis Komisijos sudarytu sąrašu, į kurį 
įtraukta žymiai daugiau pavardžių negu yra 
paskiriamų narių, ir vieno atstovo, 
paskiriamo Komisijos, taip pat keturių 
Komisijos skiriamų suinteresuotų šalių 
(pramonės ir vartotojų, darbuotojų ir 
aplinkos apsaugos organizacijų) atstovų be 
balsavimo teisės.

Komisijos sudarytas sąrašas, kartu su 
reikiamais dokumentais, persiunčiamas 
Europos Parlamentui. Kiek įmanoma 
greičiau ir ne vėliau negu per tris mėnesius 
nuo tokio pranešimo gavimo, Europos 
Parlamentas gali pateikti savo nuomonę 
Tarybai, kuri paskiria Valdybą.
Valdybos nariai paskiriami, siekiant 
užtikrinti aukščiausius kompetentingumo 
lygius ir atstovauti kiek įmanoma 
platesniam reikiamų specializuotų žinių 
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ratui ir užtikrinti (nepažeidžiant tokių 
savybių) kiek įmanoma platesnį geografinį 
pasiskirstymą Europos Sąjungoje.

Pakeitimas 147
85 straipsnio 3 dalis

3. Pirmininką, kitus narius ir jų pavaduotojus 
pagal Komisijos patvirtintą tinkamų 
kandidatų sąrašą skiria valdančioji taryba, 
remdamasi jų patirtimi ir kompetencija 
cheminės saugos, gamtos mokslų, 
reguliavimo arba teisinių procedūrų srityje. 

3. Pirmininką, kitus narius ir jų pavaduotojus 
skiria valdančioji taryba. Ji renkasi juos iš 
Komisijos siūlomų tinkamų kandidatų 
sąrašo po viešosios atrankos procedūros 
skelbimo, skelbiant kvietimą reikšti 
susidomėjimą Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir kituose 
periodiniuose leidiniuose arba interneto 
tinklapiuose. Apeliacinės valdybos nariai 
renkami, remiantis jų patirtimi ir 
kompetencija cheminės saugos, gamtos 
mokslų, reguliavimo arba teisinių procedūrų 
srityje, pagal Komisijos patvirtintą tinkamų 
kandidatų sąrašą. Bent vienas Apeliacinės 
valdybos narys turi pateikti įrodymų, kad 
turi atitinkamos patirties teisinių procedūrų 
srityje.

Pagrindimas
Atsižvelgiant į Apeliacinės valdybos veiklos sritį, bent vienas jos narys privalo pateikti 
įrodymų, kad turi atitinkamos patirties teisinių procedūrų srityje. Be to, atsižvelgiant į 
Apeliacinės valdybos veiklos pobūdį, turėtų būti nustatyta skaidri pareiškimų pateikimo 
procedūra.

Pakeitimas 148
109 straipsnis 

109 straipsnis išbrauktas
Taikymo sritis

Šios antraštinės dalies reikalavimai 
taikomi:
a) medžiagoms, dėl kurių gamintojas arba 
importuotojas turi pateikti dokumentaciją 
registracijai;
b) medžiagoms, kurios atitinka 
pavojingumo kriterijus, apibrėžtus 
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Direktyvos 67/548/EEB 1 straipsnyje, ir 
kurios atskirai arba preparatuose 
pateikiamos į rinką koncentracijos, 
viršijančios didžiausią leistiną ribą, 
nurodytą Direktyvoje 1999/45/EB, t. y. 
preparatai apibrėžiami kaip pavojingi.

Begründung

Die Erstellung eines separaten Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis ist überflüssig, 
da die Einstufung und Kennzeichnung im Rahmen der Registrierung bzw. der 
Kerninformationen gemeldet werden. Diese Informationen liegen in einer Datenbank vor, die 
die Agentur nach Art. 73 2 DALIS d) aufbaut und pflegt. Eine zusätzliche Meldepflicht für den 
Aufbau eines solchen Verzeichnisses belastet Hersteller und Importeure unnötig, ohne dass 
zusätzliche Informationen gewonnen werden.

Pakeitimas 149
112 straipsnio 1 dalies c punktas

(c) Įsigaliojus šiam reglamentui, darnusis 
klasifikavimas ir ženklinimas Bendrijos 
lygiu įtraukiamas tik į Direktyvos 
67/548/EEB I priedą ir yra skirtas 1, 2 ir 3 
kategorijos kancerogeninėms, 
mutageninėms arba toksiškoms 
reprodukcijai medžiagoms bei kvėpavimo 
sistemą jautrinančioms medžiagoms 
klasifikuoti. Šiam tikslui valstybės narės 
kompetentingosios institucijos gali pateikti 
Agentūrai pasiūlymus dėl darnaus 
klasifikavimo ir ženklinimo pagal XIV 
priedo reikalavimus. 

(c) Įsigaliojus šiam reglamentui, darnusis 
klasifikavimas ir ženklinimas Bendrijos 
lygiu gali būti įtrauktas ir į Direktyvos 
67/548/EEB I priedą, taip pat į Direktyvą 
1999/45/EB. Šiam tikslui valstybės narės 
kompetentingosios institucijos gali pateikti 
Agentūrai pasiūlymus dėl darnaus 
klasifikavimo ir ženklinimo pagal XIV 
priedo reikalavimus. 

Pagrindimas

Nepakanka darniojo klasifikavimo apribojimų skirti tik kai kurioms poveikio kategorijoms. 
Yra žymiai daugiau žymaus poveikio žmogaus sveikatai ir aplinkai rūšių. Paaiškėjo, jog 
klasifikavimas yra per daug ginčytinas, kad jį būtų galima perduoti pramonės žinion. 
Darnusis klasifikavimas suteikia galimybę spręsti konfliktus neteisminiu būdu. Tuo būdu 
taupomos lėšos. Be to, atsižvelgiant į preparatų klasifikavimą, nustatoma, ar turi būti atliktas 
cheminės saugos įvertinimas (žr. 29 straipsnį), todėl svarbu turėti darniojo klasifikavimo 
sistemą, kuri sudarytų sąlygas išvengti neaiškumų ir nesutarimų. 
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Pakeitimas 150

114 straipsnio 3 dalis

3. Kas dešimt metų Komisija skelbia 
bendrąją ataskaitą apie patirtį, įgytą vykdant 
šį reglamentą, taip pat ir 1 ir 2 dalyse 
nurodytą informaciją.

3. Kas dvejus metus Komisija skelbia 
bendrąją ataskaitą apie patirtį, įgytą vykdant 
šį reglamentą, taip pat ir 1 ir 2 dalyse 
nurodytą informaciją.

Tačiau pirmoji ataskaita pateikiama praėjus 
šešeriems metams nuo pranešimo, nurodyto 
131 straipsnio 2 dalyje. 

Tačiau pirmoji ataskaita pateikiama praėjus 
dvejiems metams nuo pranešimo, nurodyto 
131 straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas

Atsižvelgiant į šio reglamento naujoviškumą, ataskaitą apie jo veikimą reikėtų pateikti 
anksčiau nei numatyta, kad būtų galima inter alia užtikrinti tinkamą ir visapusį jo 
įgyvendinimo stebėjimą. Šis pakeitimas turėtų būti vertinamas kartu su kitais XI antraštinės 
dalies „Informacija“ straipsnių pakeitimais.

Pakeitimas 151

115 straipsnio 3 dalis

3. Teisė susipažinti su nekonfidencialiais
Agentūros turimais dokumentais, kurie buvo 
pateikti pagal šį reglamentą, suteikiama 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 nuostatas. 
Pareikalavus Agentūra leidžia susipažinti su 
šia informacija, laikydamasi 73 straipsnio 2 
dalies d punkto reikalavimų.

3. Leidimas susipažinti su 116 straipsnyje 
nenurodyta informacija, pateikta šiame 
reglamente nustatyta tvarka, suteikiamas 
dokumentams, kuriuos valstybių narių 
kompetentingos institucijos saugo Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/4/EB 
nustatyta tvarka. Valstybės narės užtikrina, 
kad būtų sukurta sistema, kuria remiantis bet 
kokia susijusi šalis galėtų teikti sprendimo 
vykdymą sustabdantį skundą dėl sprendimų, 
susijusių su leidimu susipažinti su 
dokumentais. Sprendimas dėl skundo 
priimamas per 30 dienų. 

Pagrindimas

Turi būti paaiškinta, kad 115 straipsnis taikomas tik „grey zone“ informacijai, kuri nėra 
tiksliai apibrėžta 116 straipsnyje (visuomet nekonfidenciali arba visuomet konfidenciali). Turi 
būti nustatytas terminas, per kurį galima būtų priimti sprendimus dėl skundų.
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Pakeitimas 152

115a straipsnis (naujas)

115 a straipsnis
Specialios nuostatos dėl informacijos 
visuomenei 
1. Nepažeidžiant Direktyvos 67/548 arba 
Direktyvos 1999/45/EB dėl reikalavimų 
ženklinant ir siekiant, kad vartotojai galėtų 
nuolat saugiai naudoti medžiagas ir 
preparatus, gamintojai ant gaminių, 
pateiktų į rinką ir skirtų vartotojams, 
etikečių pateikia informaciją apie pavojų, 
kuris gali kilti tiek rekomenduojamomis 
naudojimo sąlygomis, tiek ir iš anksto 
numatomomis netinkamo naudojimo 
sąlygomis. Be to, siekiant žymiai plačiau 
informuoti apie saugų medžiagų ir 
preparatų naudojimą, informacija
papildomai turėtų būti pateikiama 
žiniasklaidos priemonėse, pavyzdžiui, 
tinklapiuose.
2. Direktyvos 1999/45/EB ir 1967/548/EEB 
atitinkamai iš dalies pakeičiamos.

Pagrindimas

Sukurta centralizuota ir koordinuota ryšių sistema, skirta saugaus cheminių medžiagų ir 
preparatų naudojimui, suteiks vartotojams reikiamos informacijos ir patarimų, kaip saugiai ir 
veiksmingai naudoti medžiagas ir preparatus, kurių sudėtyje yra chemikalų.

Pakeitimas 153

116 straipsnio 1 dalies įžanga

1. Ši informacija nelaikoma konfidencialia: 1. Ši informacija nelaikoma konfidencialia, 
nebent kiekvienu atskiru atveju gamintojas 
arba importuotojas nurodo priešingai:

Pagrindimas

Turėtų būti apibrėžta nuostata dėl nekonfidencialumo taisyklės išimčių, atsižvelgiant į 
konkrečių atvejų analizę ir į gamintojo arba importuotojo nurodytas priežastis. Analizės 
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metodai apima konfidencialią informaciją ir nėra reikšmingi visuomenei. Šis pakeitimas 
turėtų būti vertinamas kartu su kitais XI antraštinės dalies „Informacija“ straipsnių 
pakeitimais. 

Pakeitimas 154

116 straipsnio 1 dalies i punktas

i) saugos duomenų lape nurodyta 
informacija, išskyrus įmonės/verslovės 
pavadinimą arba informaciją, kuri laikoma 
konfidencialia taikant 2 dalies nuostatas; 

i) saugos duomenų lape nurodyta 
informacija, išskyrus informaciją, kuri 
laikoma konfidencialia taikant 2 dalies 
nuostatas; 

Pagrindimas

Konfidencialia nelaikomos informacijos sąrašas per daug ribotas. Nėra priežasčių 
konfidencialiais laikyti registruorojo pavadinimą, informaciją apie kiekį tonomis ir 
naudojimo būdus. Ši informacija svarbi aplinkosaugai ir turėtų būti atskleista remiantis 
Aarhus konvencijos nuostatomis. Registruotojo pavadinimas reikalingas, kad būtų pašalintos 
bet kokios kliūtys reikalauti informacijos ir keistis ja, taip pat, kad visuomenė žinotų, kas 
atsakingas už atitinkamo chemikalo gamybą arba importą. Registruotojo vardo nuslėpimas 
prieštarautų skaidrios, patikimos ir nekorupcinės sistemos nuostatai. 

Pakeitimas 155

116 straipsnio 1 dalies k punktas

k) tai, kad buvo atlikti bandymai su 
stuburiniais gyvūnais. 

k) su stuburiniais gyvūnais atlikti bandymai. 

Pagrindimas

Konfidencialia nelaikomos informacijos sąrašas per daug ribotas. Nėra priežasčių 
konfidencialiais laikyti registruorojo pavadinimą, informaciją apie kiekį tonomis ir 
naudojimo būdus. Ši informacija svarbi aplinkosaugai ir turėtų būti atskleista remiantis 
Aarhus konvencijos nuostatomis. Registruotojo pavadinimas reikalingas, kad būtų pašalintos 
bet kokios kliūtys reikalauti informacijos ir keistis ja, taip pat, kad visuomenė žinotų, kas 
atsakingas už atitinkamo chemikalo gamybą arba importą. Registruotojo vardo nuslėpimas 
prieštarautų skaidrios, patikimos ir nekorupcinės sistemos nuostatai.
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Pakeitimas 156

116 straipsnio 1 dalies ka punktas (naujas)

ka) registruotojo pavadinimas;

Pagrindimas

Konfidencialia nelaikomos informacijos sąrašas per daug ribotas. Nėra priežasčių 
konfidencialiais laikyti registruorojo pavadinimą, informaciją apie kiekį tonomis ir 
naudojimo būdus. Ši informacija svarbi aplinkosaugai ir turėtų būti atskleista remiantis 
Aarhus konvencijos nuostatomis. Registruotojo pavadinimas reikalingas, kad būtų pašalintos 
bet kokios kliūtys reikalauti informacijos ir keistis ja, taip pat, kad visuomenė žinotų, kas 
atsakingas už atitinkamo chemikalo gamybą arba importą. Registruotojo vardo nuslėpimas 
prieštarautų skaidrios, patikimos ir nekorupcinės sistemos nuostatai.

Pakeitimas 157
116 straipsnio 1 dalies kb punktas (naujas)

kb) medžiagos cheminė sandara;

Pagrindimas

Konfidencialia nelaikomos informacijos sąrašas per daug ribotas. Nėra priežasčių 
konfidencialiais laikyti registruorojo pavadinimą, informaciją apie kiekį tonomis ir 
naudojimo būdus. Ši informacija svarbi aplinkosaugai ir turėtų būti atskleista remiantis 
Aarhus konvencijos nuostatomis. Registruotojo pavadinimas reikalingas, kad būtų pašalintos 
bet kokios kliūtys reikalauti informacijos ir keistis ja, taip pat, kad visuomenė žinotų, kas 
atsakingas už atitinkamo chemikalo gamybą arba importą. Registruotojo vardo nuslėpimas 
prieštarautų skaidrios, patikimos ir nekorupcinės sistemos nuostatai.

Pakeitimas 158
116 straipsnio 1 dalies kc punktas (naujas)

kc) medžiagos kiekio intervalas tonomis 

Pagrindimas

Konfidencialia nelaikomos informacijos sąrašas per daug ribotas. Nėra priežasčių 
konfidencialiais laikyti registruorojo pavadinimą, informaciją apie kiekį tonomis ir 
naudojimo būdus. Ši informacija svarbi aplinkosaugai ir turėtų būti atskleista remiantis 
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Aarhus konvencijos nuostatomis. Registruotojo pavadinimas reikalingas, kad būtų pašalintos 
bet kokios kliūtys reikalauti informacijos ir keistis ja, taip pat, kad visuomenė žinotų, kas 
atsakingas už atitinkamo chemikalo gamybą arba importą. Registruotojo vardo nuslėpimas 
prieštarautų skaidrios, patikimos ir nekorupcinės sistemos nuostatai.

Pakeitimas 159
116 straipsnio 1 dalies kd punktas (naujas)

kd) bendras medžiagos kiekis ES rinkoje 
pagal kiekio klases;

Pagrindimas

Konfidencialia nelaikomos informacijos sąrašas per daug ribotas. Nėra priežasčių 
konfidencialiais laikyti registruorojo pavadinimą, informaciją apie kiekį tonomis ir 
naudojimo būdus. Ši informacija svarbi aplinkosaugai ir turėtų būti atskleista remiantis 
Aarhus konvencijos nuostatomis. Registruotojo pavadinimas reikalingas, kad būtų pašalintos 
bet kokios kliūtys reikalauti informacijos ir keistis ja, taip pat, kad visuomenė žinotų, kas 
atsakingas už atitinkamo chemikalo gamybą arba importą. Registruotojo vardo nuslėpimas 
prieštarautų skaidrios, patikimos ir nekorupcinės sistemos nuostatai.

Pakeitimas 160
116 straipsnio 1 dalies ke punktas (naujas)

ke) naudojimo būdai;

Pagrindimas

Konfidencialia nelaikomos informacijos sąrašas per daug ribotas. Nėra priežasčių 
konfidencialiais laikyti registruorojo pavadinimą, informaciją apie kiekį tonomis ir 
naudojimo būdus. Ši informacija svarbi aplinkosaugai ir turėtų būti atskleista remiantis 
Aarhus konvencijos nuostatomis. Registruotojo pavadinimas reikalingas, kad būtų pašalintos 
bet kokios kliūtys reikalauti informacijos ir keistis ja, taip pat, kad visuomenė žinotų, kas 
atsakingas už atitinkamo chemikalo gamybą arba importą. Registruotojo vardo nuslėpimas 
prieštarautų skaidrios, patikimos ir nekorupcinės sistemos nuostatai.

Pakeitimas 161

116 straipsnio 1 dalies kf punktas (naujas)

kf) preparatų sudėtinių dalių sąrašas; 
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Pagrindimas

Konfidencialia nelaikomos informacijos sąrašas per daug ribotas. Nėra priežasčių 
konfidencialiais laikyti registruorojo pavadinimą, informaciją apie kiekį tonomis ir 
naudojimo būdus. Ši informacija svarbi aplinkosaugai ir turėtų būti atskleista remiantis 
Aarhus konvencijos nuostatomis. Registruotojo pavadinimas reikalingas, kad būtų pašalintos 
bet kokios kliūtys reikalauti informacijos ir keistis ja, taip pat, kad visuomenė žinotų, kas 
atsakingas už atitinkamo chemikalo gamybą arba importą. Registruotojo vardo nuslėpimas 
prieštarautų skaidrios, patikimos ir nekorupcinės sistemos nuostatai.

Pakeitimas 162

116 straipsnio 1 dalies kg punktas (naujas)

kg) cheminės saugos ataskaita.

Pagrindimas

Konfidencialia nelaikomos informacijos sąrašas per daug ribotas. Nėra priežasčių 
konfidencialiais laikyti registruorojo pavadinimą, informaciją apie kiekį tonomis ir 
naudojimo būdus. Ši informacija svarbi aplinkosaugai ir turėtų būti atskleista remiantis 
Aarhus konvencijos nuostatomis. Registruotojo pavadinimas reikalingas, kad būtų pašalintos 
bet kokios kliūtys reikalauti informacijos ir keistis ja, taip pat, kad visuomenė žinotų, kas 
atsakingas už atitinkamo chemikalo gamybą arba importą. Registruotojo vardo nuslėpimas 
prieštarautų skaidrios, patikimos ir nekorupcinės sistemos nuostatai.

Pakeitimas 163

116 straipsnio 2 dalies a punktas 

(a) išsami informacija apie visą preparato 
sudėtį; 

a) išsami informacija apie kokybinę
preparato sudėtį; 

Pagrindimas

Išsami informacija visuomenei apie visą preparato sudėtį – jau status quo kosmetikos ir 
valymo priemonių srityse. Todėl konfidencialia turėtų būti laikoma tik informacija apie 
kokybinę preparato sudėtį, kadangi kitu atveju kiltų pavojus pažeisti atitinkamų teisės aktų 
status quo. 
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Pakeitimas 164

121 straipsnis

Papildydamos darbo gaires, kurias Agentūra 
pateikia pagal 73 straipsnio 2 dalies f punkto 
reikalavimus, kompetentingosios institucijos 
konsultuoja gamintojus, importuotojus, 
paskesnius naudotojus ir kitas 
suinteresuotąsias šalis apie jų pareigas ir 
atsakomybę pagal šį reglamentą.

Papildydamos darbo gaires, kurias Agentūra 
pateikia pagal 73 straipsnio 2 dalies f punkto 
reikalavimus, kompetentingosios institucijos 
konsultuoja gamintojus, importuotojus, 
paskesnius naudotojus ir kitas 
suinteresuotąsias šalis apie jų pareigas ir 
atsakomybę pagal šį reglamentą. Visų pirma 
turėtų būti įtrauktos ir informuotos mažos 
ir vidutinės įmonės (MVĮ) ir paskesnieji 
naudotojai. Informacija turėtų apimti, 
tačiau neapsiriboti patarimais Mažoms ir 
vidutinėms įmonėms, kaip atitikti šiame 
Reglamente minimus reikalavimus.

Pagrindimas
Ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms ir paskesniesiems naudotojams galėtų prireikti pagalbos 
įgyvendinant REACH.

Pakeitimas 165

122 straipsnio 1 dalis (nauja)

1. Valstybės narės turėtų imtis priemonių, 
kurios padėtų įmonėms – visų pirma MVĮ 
ir paskesniems naudotojams – įgyvendinti 
REACH. 

Pagrindimas
REACH turės įtakos daug ne tik chemijos pramonės įmonių. Įgyvendinant REACH, visų pirma 
turi būti padedama MVĮ ir paskesniesiems naudotojams.

Pakeitimas 166

125 straipsnio 1 dalis

Valstybės narės negali uždrausti, apriboti ir 
kliudyti pateikti į rinką arba naudoti cheminę 
medžiagą, jos preparatą ar gaminį, jei ji 
atitinka šio reglamento nuostatas ir 
Bendrijos teisės aktus, priimtus šiam 

1. Valstybės narės negali uždrausti, apriboti 
ir kliudyti pateikti į rinką arba naudoti 
cheminę medžiagą, jos preparatą ar gaminį, 
jei ji atitinka šio reglamento nuostatas ir 
Bendrijos teisės aktus, priimtus šiam 
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reglamentui įgyvendinti. reglamentui įgyvendinti.

Pagrindimas
Nuostatos, priimtos remiantis Europos bendrijos steigimo sutarties 137 straipsniu, neriboja 
valstybių narių teisės išlaikyti arba įdiegti griežtesnes apsaugos priemones. Tai galioja ir 
nuostatoms dėl darbuotojų apsaugos. Jei buvo atliktas medžiagos cheminės saugos 
įvertinimas, tariama, kad darbuotojų apsauga yra pakankamai užtikrinta. Visais kitais 
atvejais siūloma neriboti valstybių narių teisės imtis tolesnių apsaugos priemonių. 

Pakeitimas 167

125 straipsnio 1 a dalis (nauja)

1a. 1 dalies reikalavimai neapriboja 
valstybių narių teisės išlaikyti arba įdiegti 
griežtesnes apsaugos priemones Bendrijos 
teisės aktų dėl darbuotojų apsaugos 
nustatyta tvarka, jei dėl medžiagos 
naudojimo, remiantis šio reglamento 
reikalavimais, nebuvo atliktas cheminės 
saugos įvertinimas. 

Pagrindimas
Nuostatos, priimtos remiantis Europos bendrijos steigimo sutarties 137 straipsniu, neriboja 
valstybių narių teisės išlaikyti arba įdiegti griežtesnes apsaugos priemones. Tai galioja ir 
nuostatoms dėl darbuotojų apsaugos. Jei buvo atliktas medžiagos cheminės saugos 
įvertinimas, tariama, kad darbuotojų apsauga yra pakankamai užtikrinta. Visais kitais 
atvejais siūloma neriboti valstybių narių teisės imtis tolesnių apsaugos priemonių. 

Pakeitimas 168

133 straipsnio 1 dalis

1. Praėjus dvylikai metų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo, Komisija peržiūri, ar pareiga 
atlikti cheminės saugos vertinimą ir 
dokumentuoti tai cheminės saugos 
ataskaitoje neturi būti taikoma medžiagoms, 
kurioms ši pareiga negalioja, kadangi jų 
neprivaloma registruoti, arba medžiagoms, 
kurias privaloma registruoti, tačiau per 
metus jų pagaminama arba įvežama 
mažiau nei 10 tonų. Remdamasi šia 
peržiūra, Komisija 130 straipsnio 3 dalyje 
nustatyta tvarka gali išplėsti minėtos 
pareigos taikymo sritį. 

1. Praėjus dvylikai metų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo, Komisija peržiūri, ar pareiga 
atlikti cheminės saugos vertinimą ir 
dokumentuoti tai cheminės saugos 
ataskaitoje neturi būti taikoma medžiagoms, 
kurioms ši pareiga negalioja, kadangi jų 
neprivaloma registruoti. Remdamasi šia 
peržiūra, Komisija 130 straipsnio 3 dalyje 
nustatyta tvarka gali išplėsti minėtos 
pareigos taikymo sritį.
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Pagrindimas

Turėtų būti tiksliai apibrėžtos suinteresuotosios šalys; į Valdančiąją tarybą turėtų būti 
įtraukti darbuotojų ir kitų pagrindinių suinteresuotųjų šalių atstovai.

Pakeitimas 169

I priedo 6.5 dalies antra pastraipa

PBT ir vPvB kriterijus atitinkančių 
medžiagų atveju gamintojas ar importuotojas 
naudojasi pagal 5 skirsnio 2 pakopą gauta 
informacija, kai rizikos valdymo priemonės, 
mažinančios poveikį žmonėms ir aplinkai, 
vykdomos jo gamybos vietoje ir 
rekomenduojamos paskesniems 
naudotojams.

Neribinio CMR medžiagų bei PBT ir vPvB 
kriterijus atitinkančių medžiagų atveju 
gamintojas ar importuotojas naudojasi pagal 
5 skirsnio 2 pakopą gauta informacija, kai 
rizikos valdymo priemonės, mažinančios 
poveikį žmonėms ir aplinkai, vykdomos jo 
gamybos vietoje ir rekomenduojamos 
paskesniems naudotojams.

Pagrindimas
I priedo 6.4 dalyje apibrėžta poveikio scenarijų „derama kontrolė“. Medžiagoms, kurioms 
nenustatytos leistinos ribos arba poveikio nesukeliantis dydis (DNEL), turėtų būti atliktas 
kokybinis įvertinimas, kad būtų nustatyta poveikio tikimybė apibrėžtų poveikio scenarijų metu. 
PBT ir vPvB medžiagų atveju informacija apie priemones rizikai sumažinti, gauta atliekant 
poveikio įvertinimą, turėtų būti panaudota poveikiui žmogaus sveikatai ir aplinkai sumažinti.

Pakeitimas 170

V priedo 6.4 punkto 2 skiltis

6.4 Gavus teigiamus rezultatus, 
atsižvelgiama į tolesnius mutageniškumo 
tyrimus.

6.4. Atliekami tolesni mutageniškumo 
tyrimai, gavus teigiamus bet kurių 
mutageniškumo tyrimų rezultatus. 

Pagrindimas

Citogeniškumo tyrimas su žinduolių ląstelėmis in vitro turėtų būti atliekamas medžiagoms, 
kurių kiekis ne mažesnis nei viena tona, kad būtų galima tinkamai įvertinti jų mutageniškumą 
arba PBT ir vPvB. 
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Pakeitimas 171

V priedo 6 dalies 1 ir 2 skilčių 6.4.1a dalis (naujas)

1 skiltis 2 skiltis
6.4.1.a Citogeniškumo tyrimas su žinduolių 
ląstelėmis in vitro

6.4.1.a Tyrimas neatliekamas, jei yra 
pakankamai duomenų, gautų atlikus 
citogeniškumo bandymą in vivo 

Pagrindimas

Citogeniškumo tyrimas su žinduolių ląstelėmis in vitro turėtų būti atliekamas medžiagoms, 
kurių kiekis ne mažesnis nei viena tona, kad būtų galima tinkamai įvertinti jų mutageniškumą 
arba PBT ir vPvB. 

Pakeitimas 172

V priedo 6 dalies 1 ir 2 skilčių 6.4a skirsnis (naujas)

1 skiltis 2 skiltis
6.4.a Ūmus toksiškumas 6.4.a Tyrimas(-ai) neatliekamas(-i), jei:
Dujų ir lakiųjų skysčių atveju (garų slėgis 
esant 20o C  temperatūrai didesnis kaip 10-
2 Pa) pateikiama informacija apie jų 
poveikį įkvėpus (6.4.a.2). 

– dėl cheminių arba fizikinių medžiagos 
savybių negalima skirti tikslios dozės; arba

– medžiaga yra ėsdinanti; arba
– medžiaga užsiliepsnoja kambario 
temperatūroje dėl sąveikos su oru.

Kitų medžiagų, išskyrus dujas, atveju, 
6.4.a.1. – 6.4.a.3 skirsniuose nurodyta 
informacija pateikiama bent apie du 
poveikio būdus, vienas kurių – poveikis 
prarijus. Kitas medžiagos įvedimo būdas 
pasirenkamas pagal medžiagos pobūdį ir 
galimą poveikio žmonėms būdą. Jei yra tik 
vienas būdas, informaciją apie jį pateikti 
privaloma. 

Antrasis medžiagos įvedimo būdas 
pasirenkamas pagal šiuos kriterijus:

6.4.a.1. Prarijus
6.4.a.2. Įkvėpus 6.4.a.2. Poveikio įkvėpus bandymas yra 

tinkamas, jei:
(1) poveikis žmonėms įkvėpus yra tikėtinas; 
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ir
(2) įvykdyta viena iš šių sąlygų:
- medžiagos garų slėgis esant 20o C 
temperatūrai didesnis kaip 10-2 Pa ; arba
- medžiaga yra miltelių pavidalo, kuriuose 
daugiau kaip 1 % masės dalelių yra 
mažesnio nei 100 μm vidutinio 
aerodinaminio skersmens (MMAD); arba
– naudojant medžiagą susidaro įkvėpti 
tinkami aerozoliai, dalelės ar lašeliai (> 1 
% masės dalelių MMAD < 100 μm).

6.4.a..3. Per odą 6.4.a..3. Poveikio per odą bandymas yra 
tinkamas, jei:
1) gamybos ir (arba) naudojimo metu 
tikėtinas sąlytis su oda; ir
2) dėl fizikinių ir cheminių medžiagos 
savybių didžioji jos dalis absorbuojama per 
odą; 
ir
3) įvykdyta viena iš šių sąlygų:
- toksiškumas pastebėtas, atliekant ūmaus 
toksiškumo prarijus bandymą su mažomis 
dozėmis; arba
- atliekant odos ir (arba) akių dirginimo 
tyrimus, buvo pastebėti sistemingi 
padariniai ar kiti absorbcijos įrodymai; 
arba
– bandymai in vitro rodo didelę absorbciją 
per odą; arba
– didelis ūmus toksiškumas per odą arba 
gebėjimas įsiskverbti per odą būdingas ir 
struktūriškai susijusioms medžiagoms.
Poveikio per odą bandymas yra 
netinkamas, jei dėl molekulinės masės (> 
800) arba molekulių skersmens ( > 15 Å) ir 
mažo tirpumo riebaluose (log Kow < –1 
arba > 4) absorbcija per odą yra netikėtina.

Pagrindimas

Ūmus toksiškumas turėtų būti nustatomas medžiagoms, kurių kiekis ne mažesnis nei viena 
tona, kad būtų galima įdiegti bendrą darbuotojų ir vartotojų apsaugos lygį ir apibrėžti ūmaus 
toksiškumo sąvoką. Be to, remiantis laisvanoriškais susitarimais nacionaliniu mastu (pvz., 
Vokietijoje) arba tarptautiniu mastu (pvz., BASF), šie duomenys jau prieinami ir todėl 
neturėtų sudaryti papildomų išlaidų.
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Pakeitimas 173

V priedo 7 dalies 1 ir 2 skilčių 7.1.b skirsnis (naujas)

1 skiltis 2 skiltis
7.1.b Skaidomumas
7.1.b.1 Biotinis
7.1.b.1.1 Greitas biologinis skaidomumas 7.1.b.1.1 Tyrimas neatliekamas, jei 

medžiaga yra neorganinė.

Pagrindimas

Greito biologinio skaidomumo tyrimas turėtų būti atliekamas visoms medžiagoms, kurių 
kiekis ne mažesnis nei viena tona, kad medžiagas būtų galima tinkamai klasifikuoti, 
atsižvelgiant į jų žalą aplinkai.

Pakeitimas 174

VI priedo 1 ir 2 skilčių 6.5 dalis

1 skiltis 2 skiltis
6.5 dalis išbraukta 6.5 dalis išbraukta

Pagrindimas

Susijęs su skilties „Ūmus toksiškumas“ perkėlimu iš VI priedo į V priedą.

Pakeitimas 175
VI priedo 1 ir 2 skilčių 7.2.1 dalis

1 skiltis 2 skiltis
7.2.1 dalis išbraukta 7.2.1 dalis išbraukta

Pagrindimas

Susijęs su bandymo perkėlimu iš VI priedo į V priedą.
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