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SHORT JUSTIFICATION

Introduction

The European chemicals industry accounts for over €100 billion of EU exports while REACH 
will also affect the many firms that use imported chemicals as inputs. As a result, the Trade 
Committee’s interest in this proposal is clear: REACH will have a substantial impact on trade 
flows and raise issues of WTO compatibility.

Impact of Commission proposal on EU trade in chemicals 

The EU has run a substantial trade surplus in the chemicals sector for many years. Although 
there is a tendency to think of large multinationals when speaking of “the chemicals industry”, 
it should be recognised that there are also many small and medium producers and distributors.
Almost 1/3 of chemical industry patents are held by SMEs.

The proposed pakeitimass seek to address four broad concerns:

the withdrawal from the EU market of substances and preparations whose registration and a)
other costs exceed their profit margins. This is likely to be of particular concern for smaller 
firms who will also struggle to find the required human resources.  A stronger role for the 
Agency should be of particular assistance for smaller importers;

the requirements on importers of preparations would be very difficult if not impossible to b)
fulfil (as tens or hundreds of component substances could need to be registered, some of 
which might be commercially confidential to firms other than the importer);

loss of competitiveness in 3rd markets when competing with firms producing in countries c)
with lower regulatory costs. Additional costs will be particularly damaging to producers of 
standard products where competition is primarily on cost;

reduced innovation affecting longer-term competitiveness, with resources being diverted d)
from research to testing. These last two points will encourage relocation of production to 
friendlier regulatory climates.

Impact of Commission proposal on EU trade in other products 

Competitiveness: REACH’s impact would go well beyond the chemicals industry, affecting all 
firms using chemicals as inputs.  Imported articles could contain non-registered substances 
(provided they are not released) whereas EU produced articles could not, creating an incentive 
for production outside the EU.

The position of the metals industry is of particular concern as it relies on high volume imports 
of (typically) low risk raw materials. Additional costs could discourage recycling or redirect 
such materials to other markets. The coverage of REACH should therefore be substantially 
reduced by excluding materials such as metals, alloys, minerals and scrap.



1 OL C... /Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

A risk based approach

The proposed pakeitimass seek to move from a quantity based to a risk based approach so as 
to reduce the likelihood of WTO challenges. Under such an approach each product will have a 
clear, transparent risk sheet which clearly outlines the chemicals’ exposure and hazard data.

The need for a strong agency

The proposed pakeitimass give the newly created European Chemicals Agency additional 
responsibilities for the assessment and evaluation of substances, as well as for the 
determination of the risk category for each substance.

Seeking international consensus on a common approach to REACH

The risk of an extended period of uncertainty caused by WTO proceedings, possibly followed 
by the need for early revision of the Regulation could be greatly reduced by seeking an 
international consensus, at least with the EU’s main trading partners, such as the United States, 
Japan and Korea, involving a mutual recognition of testing procedures and uniform information 
requirements. A common approach would cut the costs since test information could be shared, 
and assist firms operating in several markets. Initiatives such as the OECD Screening 
Information Data Set, the Rotterdam Agreement on the transport of dangerous chemicals and 
pesticides, as well as the US High Production Volume Chemicals Challenge Programme 
already provide a basis for such negotiations.

PAKEITIMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Aplinkos apsaugos, visuomeninės sveikatos 
ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
4a konstatuojamoji dalis (nauja)
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(4a) REACH turi būti sukurtas ir taikomas 
taip, kad nebūtų susilpnintas Europos 
prekybos ir pramonės konkurencingumas 
ar pakenkta prekybai su trečiosiomis 
šalimis. Atsižvelgiant į tai, labai svarbu, 
kad pavojai būtų suskirstyti pagal svarbą ir 
kad teisės aktuose nebūtų keliama kitų
reikalavimų prekybos partneriams nei tie, 
kurių jie turi laikytis pagal PPO taisyklėse 
nustatytus galiojančius laisvos prekybos 
principus.

Pagrindimas

Globalizacijos sąlygomis svarbu, kad REACH nepakenktų Europos prekybos ir pramonės 
konkurencingumui. Pasiūlymas dėl REACH reglamento taip pat neturi kenkti santykiams su m
ūsų prekybos partneriais.

Pakeitimas 2
15a konstatuojamoji dalis (nauja)

(15a) Siekiant užtikrinti nuoseklų
naujosios sistemos taikymą, Agentūrai turi 
būti skirtas pagrindinis vaidmuo 
registruojant ir vertinant medžiagas bei i
šduodant leidimus.

Justification

A consistent approach is of particular importance for smaller international traders who 
cannot be expected to handle a variety of national practices.

Pakeitimas 3
15 b konstatuojamoji dalis (nauja)



(15b) Siekiant ir toliau mažinti išlaidas ir 
lengvinti tarptautinę prekybą, Agentūra 
turi kiek įmanoma labiau atsižvelgti į
esamus ir rengiamus cheminių medžiagų
naudojimą reglamentuojančius 
tarptautinius standartus, kad būtų
pasiektas kuo platesnis tarptautinis 
susitarimas.

Justification

Pakeitimas 4
24 konstatuojamoji dalis

(24) Informacijos apie medžiagas rinkimo 
reikalavimai turi būti išsamiai aprašomi ir 
nustatomi pagal medžiagos gamybos ar 
importo apimtis, kadangi tai parodo, kiek 
medžiaga gali paveikti žmones ar aplinką.

(24) Informacijos apie medžiagas rinkimo 
reikalavimai turi būti išsamiai aprašomi ir 
nustatomi pagal medžiagos gamybos ar 
importo apimtis, kadangi tai parodo, kiek 
medžiaga gali paveikti žmones ar aplinką. Jei 
yra nustatyta su praktiniu tos medžiagos 
naudojimu susijusi rizika, į tai turi būti atsi
žvelgta. Turi būti siekiama užtikrinti, kad 
reikalaujamos informacijos kiekis būtų
siejamas su praktinio naudojimo patirtimi.

Pagrindimas

Svarbu atsižvelgti į patirtį, nes kai kurių cheminių medžiagų naudojimo patirtis yra šimtai met
ų.

Pakeitimas 5
28a konstatuojamoji dalis (nauja)
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(28a) Didinant sistemos efektyvumą, 
atliekoms ir medžiagoms, kurios 
naudojamos kaip antrinės žaliavos arba 
energijos šaltinis, turėtų būti daromos i
šimtys. Perdirbant atliekas ir medžiagas, 
kurios naudojamos kaip antrinės žaliavos 
arba kaip energijos šaltinis, kuriama 
papildoma vertė (vyksta „valorizacija“) ir 
prisidedama prie ES propaguojamo tvaraus 
vystymosi. Todėl šiame reglamente neturi b
ūti reikalavimų, kurie kliudytų su 
perdirbimo ir utilizavimo veikla susijusioms 
iniciatyvoms.

Justification

Including recycled raw materials in the scope of REACH could seriously hamper recycling 
and recovery and thereby increase the need for non-renewable resources. It should be made 
clear that a) double legislation is to be avoided, b) recycling is in no way discouraged by 
REACH. Recycling efforts, operating permits and the used of recycled materials as 
'secondary raw materials extracted from waste' are already regulated under existing 
Community legislation.

Pakeitimas 6
28 b konstatuojamoji dalis (nauja)

(28b) Devyniasdešimt procentų metalų
naudojami lydiniuose, kurių savybes, 
remiantis dabar naudojamais įprastais 
metodais, sunku tiksliai nustatyti. Todėl 
turi būti sukurtas specialus klasifikavimo 
metodas, kurį taikant būtų atsižvelgiama į j
ų specifines chemines savybes.

Justification

Alloys’ hazard characteristics differ from those of their constituent metals.  The present EU 
classification rules for “preparations” (Directive 1999/45/EC of the European Parliament 
and of the Council of 31 May 1999 concerning the approximation of the laws, regulations 
and administrative provisions of the Member States relating to the classification, packaging 
and labelling of dangerous preparations) provides no adequate guidance on how to assess 
properties of alloys.  However it contains a recital (n° 10) indicating the need to develop such 
a specific approach for alloys.



Pakeitimas 7
29a konstatuojamoji dalis (nauja)

(29a) Siekiant padėti bendrovėms, ypač ma
žoms ir vidutinėms įmonėms, vykdyti šio 
reglamento reikalavimus, valstybės narės, 
bendradarbiaudamos su Komisija, turėtų
sukurti paramos tinklą.

Pagrindimas

Dauguma įmonių, kurioms skirtas REACH, yra mažos ir vidutinės įmones (MVĮ). Ypač būtina 
stebėti, kad teisės aktai neapkrautų jų pernelyg didele administracine našta. Tačiau geriausią
praktinį sprendimą turėtų priimti kiekviena valstybė narė atskirai, priklausomai nuo esamos 
konkrečios institucinės sistemos. Todėl valstybės narės turėtų įdiegti tinkamas reikalingos 
paramos priemones.

Pakeitimas 8
82a konstatuojamoji dalis (nauja)

(82a) Siekiant sumažinti išlaidas ir 
padidinti tarptautinį pritarimą, Europos 
siekiai turi būti kuo glaudžiau suderinti su 
tarptautinėmis iniciatyvomis, įskaitant šias:
JT aplinkos apsaugos programos su 
cheminių medžiagų tarptautiniu valdymu 
susijusią strategiją, Ekonominio 
bendradarbiavimo ir vystymosi 
organizacijos tarybos aktą dėl dideliais 
kiekiais gaminamų cheminių medžiagų, 
Tarptautinės cheminių medžiagų gamintoj
ų asociacijų tarybos iniciatyvą dėl dideliais 
kiekiais gaminamų cheminių medžiagų ir 
JAV Aplinkos apsaugos agentūros su 
dideliais kiekiais gaminamomis chemin
ėmis medžiagomis susijusią Challenge 
programą.

Justification

In order to avoid unnecessary costs, maximum possible use should be made of existing 
information and that being developed through international cooperation.  In addition, greater 
use of international standards will reduce the risk of the Regulation being found to be 
incompatible with WTO agreements.
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Pakeitimas 9
104c konstatuojamoji dalis (nauja)

(104c) Komisija turi stengtis užtikrinti, kad, 
didėjant ES rinkos atvirumui importui iš
viso pasaulio, būtų diegiami griežtesni „są
žiningos“ prekybos reikalavimai (PPO 
reikalavimų kontekste); į juos turi būti kuo 
greičiau įtraukti REACH reikalavimai.

Pagrindimas

Labai svarbu, kad atsiveriant tarptautinei prekybai būtų sukurtos atitinkamos veikimo ES 
rinkoje taisyklės, į kurias būtų įtraukti ir su aplinkos apsauga ir visuomenės sveikata susiję
reikalavimai. Dėl savo svarbos REACH yra  pagrindinis šio proceso elementas.  

Pakeitimas 10
104d straipsnis (naujas)

(104d) Kiekvienas gamintojas, 
importuotojas ar paskesnis naudotojas, 
gaminantis, naudojantis ar importuojantis 
medžiagą, preparatą ar gaminį, kuriame 
yra ta medžiaga ar preparatas, ir kuris žino, 
ar aiškiai galėjo numatyti, kad šie veiksmai 
gali neigiamai paveikti žmonių sveikatą ar 
aplinką, turi imtis reikalingų priemonių, 
kad tokio poveikio išvengtų, jį apribotų
arba ištaisytų jo padarinius.

Pagrindimas

Turi būti išsamiai paaiškinta, kad, nepriklausomai nuo gamybos apimties, už cheminių med
žiagų saugumą atsakingi pramonės atstovai.

Pakeitimas 11
104e konstatuojamoji dalis (nauja)



(104e)Kiekvienas gamintojas, 
importuotojas ar paskesnis naudotojas, 
tiekiantis medžiagą ar preparatą
paskesniam vartotojui, užtikrina tinkamą
bendradarbiavimą ir pasikeitimą
informacija, kad būtų išvengta neigiamo 
poveikio žmogaus sveikatai ar aplinkai, jį
apriboti ar ištaisyti jo padarinius.

Pagrindimas

Turi būti išsamiai paaiškinta, kad, nepriklausomai nuo gamybos apimties, už cheminių med
žiagų saugumą atsakingi pramonės atstovai.

Pakeitimas 12
1 straipsnio 2 dalis

2. Šiuo reglamentu siekiama užtikrinti laisvą
tokių medžiagų judėjimą vidaus rinkoje. 

2. Šiuo reglamentu siekiama užtikrinti laisvą
tokių medžiagų judėjimą vidaus rinkoje, atsi
žvelgiant į Europos Sąjungos ir valstybių
narių pagal tarptautinius prekybos 
susitarimus prisiimtus įsipareigojimus , ypa
č PPO kontekste.

Pakeitimas 13
2 straipsnio 1 dalies ca punktas (naujas)

ca) specialiam registruotų medžiagų, 
kurios skirtos išimtinai eksportui į treči
ąsias šalis, naudojimui;

Pagrindimas

Siekiama sukurti konkurencijos ne Europos vidaus rinkoje sąlygas ir užtikrinti PPO taisyklių
laikymąsi.

Pakeitimas 14
2 straipsnio 1 dalies cb punktas (naujas)

cb) su perdirbimu ir utilizavimu susijusiai 
veiklai;

Pagrindimas
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REACH taikymas atliekoms, antrinėms žaliavoms, žaliavoms, naudojamoms energijai 
regeneruoti ir gautoms perdirbant atliekas, sukurtų neproporcingus reikalavimus perdirbimui 
arba regeneravimui, nesukurtų jokios papildomos naudos žmonių sveikatai arba aplinkai ir
kliudytų populiarėjančiai su perdirbimu ir regeneravimu susijusiai veiklai ES.  

Pakeitimas 15
2 straipsnio 1 dalies cc punktas (naujas)

cc) Tarybos reglamento (EEB) Nr. 
2309/931, Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2001/82/EB2 bei Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2001/83/EB3 apibrėžimus atitinkančioms
žmonėms ir gyvūnams skirtuose vaistuose 
esančioms medžiagoms;
_____________
1 OL. L 214, 1993 8 24, p. 1.
2 OL L 311, 2001 11 28, p. 1.
3 OL L 311, 2001 11 28, p. 67.

Justification

Doppelte Rechtsvorschriften sind grundsätzlich zu vermeiden

Pakeitimas 16
2 straipsnio 1 dalies cd punktas (naujas)

(cd) Reglamento 178/2002/EB1 apibrėžimą
atitinkančioms maisto produktuose esan
čioms medžiagoms, įskaitant maisto 
produktų priedus, atitinkančius Tarybos 
direktyvos 89/107/EEB2 apibrėžimą, ir 
kvapiąsias medžiagas, atitinkančias 
Reglamente 2232/96/EB3 ir Komisijos 
sprendime 2000/489/EB4 pateiktus apibrė
žimus;
_________________
1 OL. L 31, 2002 2 1, p. 1. Reglamentas, iš
dalies pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 
1642/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 4.).



2 OL L 40, 1989 2 11, p. 27.
3 OL L 299, 1996 11 23, p. 1.
4 OL L 197, 2001 8 3, p. 3.

Pakeitimas 17
2 straipsnio 1 dalies c e punktas (naujas)

ce) gyvūnų pašaruose esančioms med
žiagoms, įskaitant Reglamento (EB) Nr. 
1831/20031 dėl šeriant gyvūnus skirtų
naudoti pašarų priedų taikymo sričiai 
priklausančius pašarų priedus, ir 
Direktyvos 84/471/EEB2 taikymo sričiai 
priklausantiems gyvūnų pašarams;

______________
1 OL L 192, 2004 5 29, p. 34.
2 OL L 266, 1984 10 6, p. 18.

Pakeitimas 18
2 straipsnio 1 dalies cf punktas (naujas)

cf) Tarybos direktyvos 90/385/EEB1, 
Tarybos direktyvos 93/42/EEB2 arba 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
98/79/EB3 taikymo sričiai priklausančioms 
medicinos prietaisuose esančioms med
žiagoms;
_________________
1 OL L 189, 1990 7 20, p. 17.
2 OL L 169, 1993 7 12, p. 1.
3 OL L 331, 1998 12 7, p. 1.

.)

Pakeitimas 19
2 straipsnio 1 dalies cg punktas (naujas)

cg) medžiagoms, kurios susiduria su 
Tarybos direktyvos 89/109/EEB1 apibrėžim
ą atitinkančiais maisto produktais;
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___________________
1 OL L 40, 1989 2 11, p 38.

Pakeitimas 20
2 straipsnio 1 dalies ch punktas (naujas)

ch) Tarybos direktyvos 91/414/EEB1 apibrė
žimą atitinkančioms augalų apsaugos 
produktuose esančioms medžiagoms;

_______________
1 OL L 230, 1991 8 19, p. 1.

Pakeitimas 21
2 straipsnio 1 dalies ci punktas (naujas)

ci) Tarybos direktyvos 98/8/EB1 apibrėžimą
atitinkančioms biocidų produktuose esan
čioms medžiagos ;
________________
1 OL L 123, 1998 4 24, p. 1.

Pakeitimas 22
2 straipsnio 1 dalies cj punktas (naujas)

cj) Tarybos direktyvos 76/768/EEB1

taikymo sričiai priklausančioms kosmetikos 
priemonėse esančioms medžiagos;
1 OL L262, 1976 9 27, p. 169.

Pakeitimas 23
2 straipsnio 1 dalies ck punktas (naujas)

ck) gamtoje aptinkamoms žaliavoms, 
kurios neparduodamos gyventojams ir 
naudojamos išskirtinai įrengimuose, 
kuriems taikomos Tarybos direktyvos 
96/61/EC1 nuostatos.



1 OL L 257, 1996 10 10, p. 26.

Justification

Many primary raw materials are very complex and highly variable in composition leading to 
the need for multiple Registrations and Authorisations. Excluding raw materials from 
Registration only (under chapter 3) would therefore be insufficient.

Metal production plants are regulated under the IPPC and other relevant EU worker 
protection and environmental legislation. Potential workplace and environmental concerns 
associated with the use of primary natural raw materials are therefore adequately covered.

Pakeitimas 24
2 straipsnio 1 dalies cl papunktis (naujas)

cl) medžiagoms, naudojamoms reaguojant 
į nenumatytas problemas, galinčias lemti 
blogesnę kokybę arba sustabdyti gamybą, 
jei:

i) dėl skubos neįmanoma atlikti išankstinio 
registravimo, 
ii) registravimas atliekamas vėliau, jei tik
ėtina, kad medžiaga bus naudojama ir 
toliau,

iii) nenumatytai naudojant medžiagą, 
laikomasi teisės aktų dėl  darbuotojų
saugos.

Pagrindimas

Chemikalų apdorojimo metu kylančios nenumatytos problemos gali pareikalauti greito 
reagavimo (problemų identifikavimo ir sprendimo), siekiant išvengti produktyvumo sumaž
ėjimo ar net gamybos pertrūkio. Medžiagos išankstinės registracijos samprata gali būti 
taikoma tik tuo atveju, kai galima numatyti visas įmanomas problemas ir jų sprendimo būdus.
Tačiau taip nėra. Todėl būtina problemų identifikavimo ir sprendimo išimtis, tačiau ją būtina 
griežtai apibrėžti, kad REACH sistemoje neatsirastų spraga. Tai užtikrina visos trys sąlygos.

Pakeitimas 25
2a straipsnio antraštinė dalis (nauja)

2a straipsnis

Ribotas taikymas 
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Pakeitimas 26
2 a straipsnio įžanginė dalis (nauja)

Šio reglamento nuostatos taikomos toliau i
švardytoms medžiagų kategorijoms, 
laikantis čia apibrėžtų apribojimų:

Pakeitimas 27
2a straipsnio 1 dalis (nauja) 

1. Natūralios ir joms identiškos medžiagos 
turi būti registruojamos tik tais atvejais, jei 
Agentūra yra nustačiusi, kad jos, jų
naudojimas ir poveikis iš esmės kelia pavoj
ų, ir jei tų medžiagų nereglamentuoja kiti 
teisės aktai.

Pakeitimas 28
2a straipsnio 2 dalis (nauja) 

2. Chemines medžiagas naudojant tik 
mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos 
kontekste, uždarose sistemose ar kaip 
tarpinį produktą, kai nedaromas tiesioginis 
poveikis vartotojams ar aplinkai, 
neprivaloma vykdyti šiuo reglamentu 
nustatytų įpareigojimų.

Pakeitimas 29
2a straipsnio 3 dalis (nauja) 

3. Agentūra metalo lydinius kaip specialaus 
pavidalo preparatus vertina atskirai, atsi
žvelgdama į jų specifines savybes, ir jie 
klasifikuojami pagal atskirus kiekvieno 
lydinio registravimo reikalavimus.



Pakeitimas 30
3 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. „Iš augalų išgauta medžiaga“ –
kompleksinė medžiaga, gauta fiziškai 
apdorojus augalą arba jo dalis, pvz., 
pritaikius ekstrahavimo, distiliavimo, 
spaudimo, frakcionavimo, valymo, 
koncentravimo arba fermentavimo metodą.
Tokių medžiagų sudėtis priklauso nuo 
augalo genties, rūšies, augimo sąlygų ir 
apdorojimo proceso.

Pagrindimas
Į REACH būtina įtraukti natūralių medžiagų, gautų iš augalų, konkretų apibrėžimą, siekiant 
patikslinti išimtis, kurios taikomos natūralioms medžiagoms pagal III priedą (kuris bus 
atitinkamai pakeistas), bei užtikrinti REACH nuostatų įgyvendinimo juridinį aiškumą.

Pakeitimas 31
3 straipsnio 4 a dalis (nauja)

4a. „Metalo lydinys“ – tai makroskopiniu 
lygmeniu homogeniška metalo medžiaga, 
susidedanti iš dviejų ar daugiau cheminių
elementų, kurių mechaniniu būdu 
negalima atskirti vieno nuo kito.

Begründung

Diese Definition entspricht dem UN Globally Harmonized System for Chemical Classification 
and Labelling (GHS) sowie der Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG. Anorganische 
Metallbestandteile und Metalle sind "Stoffe" gemäße Artikel 3, eine Definition für 
Legierungen fehlt allerdings.

Pakeitimas 32
3 straipsnio 4b dalis (nauja)

4b. „Gamtoje aptinkamos žaliavos“ apima 
žaliavinę naftą, dujas ir anglį, mineralus, r
ūdas ir koncentruotas medžiagas, 
aptinkamas gamtoje, ir iš jų
mineralizacijos arba fizinės 
transformacijos procesais gautas med
žiagas ;

Justification



AD\576536LT.doc 17/115 PE 357.691v03-00

LT

Definition is required for new sub paragraph Article 2 paragraph 1 (c j)

Pakeitimas 33
3 straipsnio 12a dalis (nauja)

12a. „Naudojimo kategorijos“ – naudojimo 
suskirstymas į kategorijas pagal Ic priedą, 
skiriant pramoninį, profesinį ir vartotojų
naudojimą;

Justification

Das Konzept der Verwendungs- und Expositionskategorien systematisiert und fokussiert die 
Datenanforderungen und bildet eine notwendige Grundlage für die Risikobewertung durch 
die Agentur.

Pakeitimas 34
3 straipsnio 12b dalis (nauja)

12b. „Poveikio kategorijos“ – poveikio 
suskirstymas į kategorijas pagal 
atitinkamus medžiagos patekimo į žmogaus 
organizmą būdus (per burną, kvėpavimo 
takus arba odą), patekimo į aplinką būdus 
(per orą, vandenį arba dirvožemį) ir 
poveikio trukmę bei dažnumą (vienkartinė
ar trumpalaikė, kartais pasitaikanti, 
pasikartojanti ar ilgalaikė);

Justification

Das Konzept der Verwendungs- und Expositionskategorien systematisiert und fokussiert die 
Datenanforderungen und und bildet eine notwendige Grundlage für die Risikobewertung 
durch die Aagentur

Pakeitimas 35
3 straipsnio 12c dalis (nauja)



12c. „Poveikio scenarijus“ – praktinių
priemonių, skirtų žmonių ir aplinkos 
apsaugai, ir su  medžiagos gamyba ir 
naudojimu susijusių specifinių sąlygų, 
taikytinų visą medžiagos naudojimo 
laikotarpį, aprašymas;

Justification

Ein Expositionsszenario beschreibt im Gegensatz zu Verwendungs- und Expositionskategorien 
die spezifischen Einzelbedingungen der Verwendung eines Stoffes, insbesondere die konkreten 
Risiken und die entsprechenden Schutzmaßnahmen. Es bildet damit eine notwendige 
Grundlage für die Risikobewertung durch die Aagentur

Pakeitimas 36
3 straipsnio 14 dalis

14. „Tarpinis produktas“ – medžiaga, 
gaminama , suvartojama arba naudojama tik 
cheminiam perdirbimui, siekiant gauti kitą
medžiagą (toliau tai vadinama sinteze):

14. „Tarpinis produktas“ – medžiaga arba 
preparatas, gaminama (-as), suvartojama 
(-as) arba naudojama (-as) tik cheminiam 
perdirbimui, siekiant gauti kitą medžiagą
arba kitą preparatą (toliau tai vadinama 
sinteze):

Justification

Auch für Stoffe, die nicht nur als Zwischenprodukt verwendet werden, sollte die 
Ausnahmeregelung Anwendung finden

Pakeitimas 37
3 straipsnio 14 a dalis (nauja)

14a. „Chemiškai nemodifikuota medžiaga“
– tai medžiaga, kurios cheminė sandara 
nepakeista, net jeigu jai taikytas cheminis 
procesas, pvz., jeigu medžiaga chemiškai 
apdirbta siekiant pašalinti priemaišas;

Justification

Die vorgeschlagene Verordnung nimmt Substanzen von der Registrierung aus, "die natürlich 
sind, falls sie bei ihrer Herstellung nicht chemisch modifiziert worden sind". Auch wenn 
Zellulosefasern in einem chemischen Verfahren gewonnen werden, wird deren Struktur nicht 
verändert. Folglich sollten alle Formen und Verfahren zur Herstellung von Zellulosefasern 
von dieser Ausnahme erfasst werden



AD\576536LT.doc 19/115 PE 357.691v03-00

LT

Pakeitimas 38
3 straipsnio 22 dalis

22. „Produkto ir gamybos proceso kūrimo 
moksliniai tyrimai bei taikomoji veikla“ –
mokslinė veikla, susijusi su produktų kūrimu 
arba tolesniu medžiagos tobulinimu, 
pasitelkus bandomuosius įrenginius arba 
gamybos bandymus tobulinant gamybos 
procesą ir (arba) išbandant medžiagos 
naudojimo sritis;

22. „Produkto ir gamybos proceso kūrimo 
moksliniai tyrimai bei taikomoji veikla“ –
mokslinė veikla, susijusi su produktų kūrimu 
arba tolesniu pačios medžiagos arba 
preparate arba  produkte esančios med
žiagos tobulinimu, pasitelkus bandomuosius 
įrenginius arba gamybos bandymus tobulinant 
gamybos procesą ir (arba) išbandant med
žiagos naudojimo sritis;

Pagrindimas

Turi būti aiškiai apibrėžta, kad gaminio kūrimo procesas gali apimti visus gamybos proceso
aspektus ir kad įmonėms leidžiama bandyti gaminių pavyzdžius Ppord proceso rėmuose.

Pakeitimas 39
3 straipsnio 23 dalis

23. „Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla“ –
moksliniai bandymai, analizavimas ar 
cheminiai tyrimai, atliekamas kontrolės s
ąlygomis, sunaudojant mažiau nei 1 toną
medžiagos per metus;

23. „Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla“ –
moksliniai bandymai, analizavimas ar 
cheminiai tyrimai, atliekamas kontrolės s
ąlygomis, įskaitant bandomuosius tyrimus, 
kuriuose dalyvauja ir paskesni naudotojai.

Pagrindimas

1 tona yra per mažas dydis. Tyrimas bandymo ir klaidos metodu, kuriame dalyvauja chemin
ės medžiagos gamintojas ir pirkėjas (paskesnis naudotojas), yra pagrindinis inovacijų šaltinis 
naujų naudojimo būdų, funkcijų ir pritaikymo būdų požiūriu. Siekiant skatinti inovacijas, tai 
turėtų būti paminėta apibrėžime.

Pakeitimas 40
3 straipsnio 26 dalis

26. „Netinkamas naudojimas“ – paskesniųjų
naudotojų naudojimo būdas, kurio 
registratorius nerekomenduoja;

26. „Atsisakytinas naudojimas“ – paskesniųj
ų naudotojų naudojimo būdas, kurio 
registratorius nerekomenduoja saugos 
sumetimais;



Pagrindimas

Žodžiai „netinkamas naudojimas“ yra daugiau emociškai konotuota frazė, nei mokslinis ar 
teisinis terminas, ir teisės aktuose ji netinkama. Registruotojas turi turėti teisę
nerekomenduoti naudojimo, kurio jis laiko nesaugiu, bet ne teisę nerekomenduoti naudojimo, 
kurio jis nenori registruoti, pavyzdžiui, dėl ekonominių priežasčių.

Pakeitimas 41
3 straipsnio 28 dalis

28. „Per metus“ reiškia „per kalendorinius 
metus“, jei nenurodyta kitaip;

28. 
„Per metus“ reiškia „per kalendorinius metus
“. Išskyrus naujų medžiagų atvejus, kiekis 
per metus skaičiuojamas remiantis trejų
paskutinių kalendorinių metų vidurkiu, jei 
nenurodyta kitaip;

Pagrindimas

Atsižvelgus į gamybos apimčių kitimą, REACH sistemą taptų lankstesnė. Be to, tai panaikintų
riziką, kad dėl tokių poreikių kitimų įmonė turės staiga derintis prie aukštesnių arba žemesnių
reikalavimų dėl duomenų. Medžiagų, kurios anksčiau nebuvo gaminamos, atveju turi būti atsi
žvelgiama tik į einamųjų metų duomenis.

Pakeitimas 42
3 straipsnio 29a dalis (nauja)

29a. „Naudojimo ir poveikio kategorijos 
(UEC)“ apibendrina poveikio scenarijus, 
kuriems būdingas santykinis naudojimas, 
atitinkantis 3 straipsnio 12 dalies ir 25 
dalyje pateiktą apibrėžimą. Jos apibrėžia 
visas poveikį apibūdinančias sąlygas. UEC 
sudėtinės dalys nepriklauso nuo srities:
- Pagrindinės taikymo sritys

- pramoninis naudojimas

 - profesinis naudojimas
- vartotojų naudojimas

- Poveikio būdai

- Pagrindiniai patekimo į žmogaus 
organizmą būdai

 (per burną, kvėpavimo takus arba 
odą) 
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- Patekimo į aplinką būdai

(per vandenį, dirvožemį arba florą ir 
fauną)

- Poveikio trukmė

- vienkartinė/trumpalaikė

- pasikartojanti
- nuolatinė/ilgalaikė

Šios naudojimo ir poveikio kategorijos leis 
nustatyti palyginamas rekomenduojamas 
rizikos valdymo priemones.

Pagrindimas

Naudojimo ir poveikio kategorijos (UEC) skirtos palengvinti  REACH  procesams –
registravimo procesui, informacijos perdavimui  ir cheminės saugos įvertinimui visoje tiekimo 
grandinėje, nepakenkiant REACH tikslams.

Pakeitimas 43
3 straipsnio 29b dalis (nauja)

29b. „Pagrindinė informacija“ – tai 
pagrindiniai medžiagoms suskirstyti pagal 
svarbą reikalingi duomenys, grindžiami 
medžiagų savybėmis, poveikiu ir 
panaudojimu;

Justification

Im Rahmen der Erstellung des Stoffinventars (siehe Art. 3 Abs. 20) werden von den 
Unternehmen in einem zweiten Schritt auch Kerninformationen gemeldet (siehe Art. 22c).
Diese beinhalten die wichtigsten Informationen über Stoffeigenschaften, Exposition und 
Verwendung.

Pakeitimas 44
3 straipsnio 29c dalis (nauja)



29c. „Rizikos kategorijos“ – tai galimos 
rizikos kategorijos, kurias nustato Agent
ūra, remdamasi išankstinės registracijos 
duomenimis, ypač susijusiais su naudojimo 
ir poveikio kategorijomis bei poveikio 
scenarijumi.

Begründung

Um die WTO-Kompatibilität von REACH herzustellen ist konsequent ein Risiko-basierter 
Ansatz zu verfolgen. Hierfür sollte die Agentur zuständig sein.

Pakeitimas 45
3 straipsnio 29d dalis (nauja)

29d. „Medžiagų registras“ – tai Agentûros 
tvarkomas per išankstinę registraciją
nurodytų medžiagų duomenis apimantis 
registras;

Justification

Folgeänderung von Artikel 3 Absatz 20. Definition als Grundlage für Art. 22c.

Pakeitimas 46
4 straipsnio 1 dalis

(1) Šios antraštinės dalies nuostatos 
netaikomos, jei cheminė medžiaga 
naudojama:

Išbraukta.

a) žmonėms ir gyvūnams skirtuose 
vaistuose, kurie priklauso Reglamento 
(EEB) Nr. 2309/93, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2001/82/EB bei 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2001/83/EB taikymo sričiai;

b) maisto produktuose kaip maisto priedas, 
kuris priklauso Tarybos direktyvos 
89/107/EEB taikymo sričiai;

(c) maisto produktuose kaip kvapioji med
žiaga, kuri priklauso Komisijos sprendimo 
1999/217/EB taikymo sričiai;
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(d) pašaruose kaip priedas, kuris priklauso 
Tarybos direktyvos 70/524/EEB taikymo sri
čiai;

(e) gyvūnų pašaruose, kurie priklauso 
Tarybos direktyvos 82/471/EEB taikymo sri
čiai.

Justification

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden alle Ausnahmeregelungen nach Art. 2 transferiert.

Pakeitimas 47
4 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

ca) moksliniams tyrimams bei taikomajai 
veiklai arba gamybiniais ir metodiniais 
tikslais atliekamiems moksliniams 
tyrimams ir taikomajai veiklai gaminamos, 
įvežamos arba naudojamos medžiagos.

Justification

Stoffe, die für F&E-Aktivitäten eingesetzt werden, sollten zur Stärkung der 
Innovationsfähigkeit grundsätzlich von einer Registrierpflicht ausgenommen werden, damit 
Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten nicht in Nicht-EU-Länder verlagert werden. Diese 
Stoffe werden von kontrolliertem Fachpersonal unter ausgebildeten Bedingungen eingesetzt 

Pakeitimas 48
6 straipsnio 1 dalis

1. Kiekvienas produkto gamintojas arba 
importuotojas įregistruoja Agentūroje bet 
kokią produktuose esančią cheminę medžiag
ą, jei atitinkami visi šie reikalavimai:

1. Agentūra gali nuspręsti, kad produkto 
gamintojai arba importuotojai turi pagal ši
ą antraštinę dalį įregistruoti bet kokią
produktuose esančią cheminę medžiagą, jei 
tuose produktuose per metus tos medžiagos 
iš viso yra daugiau kaip 1 tona kiekvienam 
gamintojui ar importuotojui (kiekviena 
produkto rūšis nagrinėjama atskirai) ir jei 
atitinkamas vienas iš šių reikalavimų:

a) tuose produktuose per metus tos med
žiagos iš viso yra daugiau kaip 1 tona 
kiekvienam gamintojui ar importuotojui 
(kiekviena produkto rūšis nagrinėjama 
atskirai);

a) įvykdyti 54 straipsnio a–e dalyse išvardyti 
kriterijai;



b) cheminė medžiaga atitinka pavojingos 
medžiagos kriterijus pagal Direktyvos 
67/548/EEB nuostatas,

b) atitinkamos 54f straipsnyje nurodytos s
ąlygos;

c) medžiagą ketinama išleisti į apyvartą
įprastinėmis ir galimomis numatyti 
naudojimo sąlygomis.

c) Agentūra, remdamasi išankstinės 
registracijos duomenimis, medžiagą priskyr
ė prie privalomų registruoti medžiagų.

Pakeitimas 49
6 straipsnio 2 dalis

2. Kiekvienas produkto gamintojas arba 
importuotojas įregistruoja Agentūroje bet 
kokią produktuose esančią cheminę med
žiagą, jei atitinkami visi šie reikalavimai:

Išbraukta.

a) tuose produktuose per metus tos med
žiagos iš viso yra daugiau kaip 1 tona 
kiekvienam gamintojui ar importuotojui 
(kiekviena produkto rūšis nagrinėjama 
atskirai);
b) cheminė medžiaga atitinka pavojingos 
medžiagos kriterijus pagal Direktyvos 
67/548/EEB nuostatas,
c) gamintojas ar importuotojas žino arba 
gamintojui ar importuotojui buvo pranešta, 
kad medžiaga gali būti išleista į apyvartą
įprastinėmis ir galimomis numatyti 
naudojimo sąlygomis, net jei toks i
šleidimas ir nėra numatytoji produkto 
paskirtis;

d) išleidžiamos į apyvartą medžiagos kiekis 
gali neigiamai paveikti žmonių sveikatą ar 
aplinką.

Justification

Um die WTO-Kompatibilität von REACH herzustellen ist konsequent ein Risiko-basierter 
Ansatz zu verfolgen.

Pakeitimas 50
6 straipsnio 3 dalis

Jei 2 dalies sąlygos įvykdytos, Agentūrai, 
naudojantis jos pagal 108 straipsnį
nustatytu šablonu, pateikiama tokia 
informacija:

Išbraukta.

a) gamintojo ar importuotojo tapatybė ir 
kontaktinė informacija;
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b) registracijos numeris, minimas 18 
straipsnio 1 dalyje, jei toks yra;
c) cheminės medžiagos (-ų) pavadinimas, 
kaip nurodyta IV priedo 2 skirsnyje;

d) cheminės medžiagos klasifikacija;

e) trumpas cheminės medžiagos naudojimo 
būdo (būdų) aprašymas;

f) cheminės medžiagos kiekio tonomis 
intervalas, pavyzdžiui, 1–10 tonų, 10–100 
tonų ir pan.

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su to paties autoriaus pateiktu 6 straipsnio 2 dalies pakeitimu.
Kadangi, kaip nurodyta 6 straipsnio 1 dalies pakeitime, gaminiuose naudojamos pavojingos 
medžiagos yra registruojamos, nėra reikalo papildomai pranešti.

Pakeitimas 51
6 straipsnio 4 dalis

Agentūra gali priimti sprendimus, pagal 
kuriuos produkto gamintojai ar 
importuotojai privalo pagal II antraštinės 
dalies nuostatas registruoti jų produktuose 
esančią medžiagą ir pranešti apie tai pagal 
3 dalies nuostatas.

Išbraukta.

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su to paties autoriaus pateiktu 6 straipsnio 2 dalies pakeitimu.
Kadangi, kaip nurodyta 6 straipsnio 1 dalies pakeitime, gaminiuose naudojamos pavojingos 
medžiagos yra registruojamos, šios nuostatos nereikalingos.

Pakeitimas 52
6 straipsnio 5 dalis



5. 1–4 dalių nuostatos netaikomos chemin
ėms medžiagoms, kurias ankstesnis tiekimo
grandinės dalyvis jau buvo įregistravęs 
tokiam naudojimui.

5. 1 dalies nuostatos netaikomos
cheminėms medžiagoms, kurias kitas 
dalyvis jau buvo įregistravęs tokiam 
naudojimui arba naudojimo ar poveikio 
kategorijoms.

Pakeitimas 53
6 straipsnio 6 dalis

6. Pasibaigus 21 straipsnio 3 dalyje 
nustatytam terminui, 1–4 dalių nuostatos 
taikomos dar tris mėnesius.

6. Pasibaigus 21 straipsnio 2 dalyje 
nustatytam terminui, 1 dalies nuostatos 
taikomos dar tris mėnesius.

Pakeitimas 54
6 straipsnio 7 dalis

7. Visos priemonės, skirtos 1–6 dalių
reikalavimams įgyvendinti, priimamos 130 
straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

7. Visos priemonės, skirtos 1 dalies
reikalavimams įgyvendinti, priimamos 130 
straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

Pakeitimas 55
6a straipsnis (naujas)

6a straipsnis

Europos kokybės ženklas

Vėliausiai... *Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai pranešimą ir, jei 
reikia, siūlomo teisės akto projektą dėl 
Europos kokybės ženklo sukūrimo. Šis 
ženklas turėtų būti skirtas identifikuoti ir 
propaguoti prekėms, kurios visais gamybos 
proceso etapais buvo gaminamos laikantis 
šio reglamento reikalavimų.
* po dvejų metų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo.

Pagrindimas

Gaminių ženklinimas leis nustatyti ir propaguoti tuos gaminius, kurių gamybos procedūra 
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atitiko šio reglamento reikalavimus.

Pakeitimas 56
7 straipsnio 2dalis

2. Laikydamasis 1 dalies, gamintojas ar 
importuotojas, naudodamasis Agentūros 
pagal 108 straipsnį nustatytu šablonu, 
praneša jai tokią informaciją:

2. Jei manoma, kad moksliniams tyrimams 
ir taikomajai veiklai skirtos arba juos 
atliekant naudojamos medžiagos yra ypač
pavojingos arba toksiškos, gamintojas arba 
importuotojas praneša apie jas ir pateikia 
Agentūrai reikalaujamą duomenų lapą.

a) gamintojo ar importuotojo tapatybę;

b) cheminės medžiagos pavadinimą;

c) cheminės medžiagos klasifikaciją, jei 
tokia yra;

d) nustatytą kiekį;

e) 1 dalyje paminėtą vartotojų sąrašą ir

f) pakankamai informacijos apie tyrimų ir 
taikomosios veiklos programą, kad Agent
ūra galėtų priimti pagrįstus sprendimus 
pagal 4 ir 7 dalių reikalavimus.
1 dalyje nurodytas laikotarpis prasideda 
Agentūrai gavus pranešimą.

Pakeitimas 57
7 straipsnio 3 dalis

3. Agentūra suteikia pranešimui tam tikrą
numerį, pažymi pranešimo datą, kuri 
laikoma pranešimo gavimo Agentūroje 
data, ir nedelsdama praneša šį numerį bei 
šią datą atitinkamam gamintojui ar 
importuotojui.

Išbraukta.



Pakeitimas 58
7 straipsnio 4 dalis

4. Agentūra patikrina, ar pranešėjas pateik
ė visą informaciją. Ji gali nuspręsti iškelti 
tam tikras sąlygas, norėdama užtikrinti, 
kad chemines medžiagas ar jų turinčius 
preparatus bei produktus tvarkytų tik į 2 
dalies e punkte paminėtą sąrašą įrašytų
vartotojų personalas ir tik pakankamai 
kontroliuojamomis sąlygomis, kad nei 
gryno pavidalo, nei preparatuose ar 
produktuose esančios medžiagos niekada 
nebūtų pasiekiamos plačiajai visuomenei, o 
pasibaigus išimtiniam laikotarpiui, likęs 
medžiagos kiekis būtų surinktas ir pa
šalintas.

Išbraukta.

Pakeitimas 59
7 straipsnio 5 dalis

5. Jei nenurodoma priešingai, gamintojui 
ar importuotojui leidžiama gaminti ar įvežti 
cheminę medžiagą praėjus ne mažiau kaip 
keturioms savaitėms nuo pranešimo.

Išbraukta.

Pakeitimas 60
7 straipsnio 6 dalis

6. Gamintojas arba importuotojas laikosi 
visų Agentūros pagal 4 dalį iškeltų sąlygas.

Išbraukta.

Pakeitimas 61
7 straipsnio 7 dalis
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7. Agentūra gali nuspręsti pratęsti penkerių
metų trukmės išimtinį laikotarpį
daugiausiai dar penkeriems metams arba, 
jei cheminės medžiagos bus naudojamos tik 
kuriant žmonėms arba gyvūnams skirtus 
vaistus, ne ilgesniam kaip 10 metų
laikotarpiui, kai to prašoma, ir gamintojas 
arba importuotojas gali įrodyti, kad toks 
pratęsimas grindžiamas tyrimų ir 
taikomosios veiklos programa.

Išbraukta.

Pakeitimas 62
7 straipsnio 8 dalis

8. Agentūra nedelsdama praneša 
kiekvienos valstybės narės, kurioje vyksta 
gamyba, importas arba produkto ir 
gamybos proceso kūrimo moksliniai 
tyrimai, kompetentingosioms institucijoms 
apie visus savo sprendimų projektus.

Išbraukta.

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

Pakeitimas 63
7 straipsnio 9 dalis

9. Agentūra ir atitinkamos valstybės narės 
kompetentingosios institucijos visais 
atvejais pagal 1–8 dalių reikalavimus 
pateiktą informaciją nagrinėja 
konfidencialiai.

Išbraukta.

Pakeitimas 64
7 straipsnio 10 dalis

10. Pagal 4 ir 7 dalis priimtus Agentūros 
sprendimus galima apskųsti apeliacine 
tvarka laikantis 87, 88 ir 89 straipsnių.

Išbraukta.



Pakeitimas 65
8 straipsnio antraštė

Augalų apsaugos ir biocidų produktuose 
esančios cheminės medžiagos

Išbraukta.

Pakeitimas 66
8 straipsnio 1 dalis

1. Veikliosios medžiagos, gaminamos ar įve
žamos tik naudoti augalų apsaugos 
produktuose ir įtrauktos į Tarybos 
direktyvos 91/414/EEB I priedą arba 
Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 3600/92, 
Komisijos reglamentą (EB) Nr. 703/2001, 
Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1490/2002 
ir Komisijos sprendimą 2003/565/EB, taip 
pat tos cheminės medžiagos, kurioms 
taikomas pagal Direktyvos 91/414/EEB 6 
straipsnio nuostatas priimtas Komisijos 
sprendimas dėl dokumentų išsamumo, 
laikomos įregistruotomis gaminti ar įvežti 
tiems naudojimo atvejams, kurie nurodyti 
šiuose teisės aktuose, taigi ir atitinkan
čiomis šio skyriaus bei 20 straipsnio 
reikalavimus.

Išbraukta.

Pakeitimas 67
8 straipsnio 2 dalis

2. Veikliosios medžiagos, pagamintos ar įve
žtos naudoti tik biocidų produktuose arba 
įtrauktos į Europos Parlamento ir Tarybos 
Direktyvos 98/8/EB I, IA ar IB priedus 
arba į Komisijos reglamentą (EB) Nr. 
…/…{antrąjį peržiūrėtą reglamentą}, iki 
Direktyvos 98/8/EB 16 straipsnio 2 dalyje 
minimo sprendimo priėmimo dienos 
laikomos įregistruotomis gaminti ar įvežti 
tiems naudojimo atvejams, kurie nurodyti 
šiuose teisės aktuose, ir atitinkančiomis šio 
skyriaus bei 20 straipsnio reikalavimus.

Išbraukta.
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Pakeitimas 68
9 straipsnio a punkto iii papunktis

(iii) IV priedo 3 skirsnyje nurodyta 
informacija apie gamybą ir medžiagos 
naudojimo būdą (būdus); ši informacija 
apima visus registratoriaus nurodytus 
naudojimo būdus;

(iii) IV priedo 3 skirsnyje nurodyta 
informacija apie gamybą ir medžiagos 
naudojimo būdą (būdus); ši informacija 
apima bent:

- visas registratoriaus nurodytas
naudojimo kategorijas;

- poveikio kategorijas;
- informaciją apie Agentūros remiantis i
šankstinės registracijos duomenimis 
nustatytą rizikos kategoriją;
- kita gamintojui ar importuotojui žinoma 
rizikos vertinimo požiūriu svarbi 
informacija.

Justification

Forderung zur Abgabe von Verwendungs- und Expositionskategorien im Rahmen der 
Registrierung als Voraussetzung für eine risikobezogene Evaluierung und Autorisierung 
(inklusive der Spezifizierung der Datenanforderungen) sowie zur einfacheren Kommunikation 
in der Produktionskette.

Pakeitimas 69
9 straipsnio a punkto vi papunktis

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

(vi) informacijos, gautos taikant V, VI ir IX 
priedų nuostatas, santraukos;

Justification

Der neue Anhang V enthält die Kerninformationen (vgl. Art. 3 neuer Abs. 30), Anhang VI 
(zusammengefasste ursprüngliche Anhänge VI-VIII, als Auswahl für weitergehende 
Prüfungen). Dies sind für die Risikobewertung ausreichend.

Pakeitimas 70
9 straipsnio a punkto vii papunktis



(vii) išsãmios informacijos, gautos taikant 
V–IX priedų nuostatas, tyrimų santraukos, 
jei privaloma pagal I priedo reikalavimus;

Išbraukta.

Justification

Die Abgabe umfangreicher Grundlagenzusammenfassungen ist insbesondere KMU nicht 
zuzumuten. Die Abgabe von Zusammenfassungen nach Art. 9 Abs. 1 vi) ist ausreichend.

Pakeitimas 71
9 straipsnio a punkto x papunktis

(x) pareiškimą dėl to, ar jis sutinka už tam 
tikrą mokestį leisti paskesniems 
registratoriams naudotis jo informacijos, 
gautos taikant V–VIII priedų nuostatas dėl 
bandymų nenaudojant stuburinių gyvūnų, 
santraukomis ir išsamiomis jos tyrimų
santraukomis;

pareiškimą dėl to, ar jis sutinka už tam tikrą
mokestį leisti paskesniems registratoriams 
naudotis jo informacijos, gautos taikant V ir 
VI priedų nuostatas dėl bandymų
nenaudojant stuburinių gyvūnų, 
santraukomis;

Justification

Folgeänderung von Art. 9 Abs 1 vii

Pakeitimas 72
9 straipsnio b dalis

b) cheminės saugos ataskaita, jei privaloma 
pagal 13 straipsnio nuostatas.

b) cheminės saugos ataskaita, jei privaloma 
pagal 13 straipsnio nuostatas. Ji gali būti 
įtraukta į saugos duomenų lapą, o prane
šant apie poveikio sąlygas galima naudotis 
bendrosiomis poveikio kategorijomis .

Pagrindimas

Siekiant palengvinti ir supaprastinti visos ES pramonės darbą, išplėstinis saugos duomenų
lapas gali būti laikomas cheminės saugos ataskaita. Be to, poveikio sąlygų požiūriu, galimam 
paskesniam naudojimui turi būti nustatytos paprastos poveikio kategorijos.

Pakeitimas 73
9 straipsnio ba dalis (nauja)
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ba) Šiame straipsnyje nurodyta būtina 
pateikti informacija, kuri buvo surinkta 
remiantis kitais ES teisės aktais arba 
tarptautinėmis konvencijomis, gali būti 
pateikta pirminio pavidalo siekiant, kad būt
ų kuo daugiau pasinaudota jau esamomis 
procedūromis ir duomenimis.

Pagrindimas

Siekiant atsisakyti nereikalingų administracinių užduočių ir veiksmingiau taikyti REACH, 
duomenys apie tam tikrą medžiagų kiekį, surinkti remiantis ES arba tarptautinėmis 
programomis ir teisėkūra, gali būti pateikti ir neturi būti reikalaujama pakeisti dokumentų
formą taip, kad ji atitiktų REACH nurodytą formą.

Pakeitimas 74
9 straipsnio bb punktas (naujas)

bb) siekiant laikytis a punkto reikalavimų, 
laikoma, kad išsamūs duomenysapie 
cheminę medžiagą arba cheminių medžiag
ų grupes, pateikiami laikantis Ekonominio 
bendradarbiavimo ir vystymosi 
organizacijos tarybos akto dėl dideliais 
kiekiais gaminamų cheminių medžiagų, 
Tarptautinės cheminių medžiagų gamintoj
ų asociacijų tarybos iniciatyvos dėl dideliais 
kiekiais gaminamų cheminių medžiagų ir 
JAV Aplinkos apsaugos agentūros su 
dideliais kiekiais gaminamomis chemin
ėmis medžiagomis susijusios Challenge 
programos, atitiktinka a punkto vi–x 
papunkčių reikalavimus.

Justification

The OECD’s Screening Information Data Set uses scientifically recognised principles to 
provide enough information to make initial hazard assessments of HPV chemicals. EU and 
US initiatives for existing HPV chemicals are based on these requirements.  The use of data 
developed under internationally recognised protocols will streamline the development of 
information on the effects and safe use of substances, prevent unnecessary duplicative and 



costly development of data, particularly where it would result in tests on vertebrate animals, 
and inform the public more quickly.

Pakeitimas 75
10 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Jei cheminę medžiagą Bendrijoje ketina 
gaminti du ar daugiau gamintojų ir (arba) į
Bendriją ją ketina įvežti du ar daugiau 
importuotojų, registracijos tikslais jie gali 
sudaryti konsorciumą. Tada dalį registracijos 
dokumentų pateikia vienas gamintojas arba 
importuotojas, pagal susitarimą veikiantis kit
ų gamintojų ir (arba) importuotojų vardu 
tokia tvarka:

1. 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. Tada dalį registracijos 
dokumentų pateikia vienas gamintojas arba 
importuotojas ar trečioji šalis, pagal 
susitarimą veikiantis kitų gamintojų ir (arba) 
importuotojų vardu tokia tvarka:

Pagrindimas

Cheminės medžiagos gamintojų grupės įpareigojimas dalintis informacija gali pakenkti 
konfidencialumui ir taip sukliudyti bendram duomenų pateikimui. Šios problemos gali i
švengti atskira organizacija arba trečioji šalis, kuri konsorciumo vardu atstovauja gamintojų
grupės interesams.

Pakeitimas 76
10 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Vienas gamintojas arba importuotojas kitų
konsorciumo narių vardu pateikia informacij
ą, nurodytą 9 straipsnio a punkto iv, vi, vii ir 
ix papunkčiuose.

Vienas gamintojas arba importuotojas, arba 
trečioji šalis kitų konsorciumo narių vardu 
pateikia informaciją, nurodytą 9 straipsnio a 
punkto iv, vi, vii ir ix papunkčiuose.

Pagrindimas

Cheminės medžiagos gamintojų grupės įpareigojimas dalintis informacija gali pakenkti
konfidencialumui ir taip sukliudyti bendram duomenų pateikimui. Šios problemos gali i
švengti atskira organizacija arba trečioji šalis, kuri konsorciumo vardu atstovauja gamintojų
grupės interesams.

Pakeitimas 77
10 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa
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Konsorciumo nariai patys gali nuspręsti, ar 9 
straipsnio a punkto v papunktyje ir b punkte 
nurodytą informaciją jie pateikia kiekvienas 
atskirai, ar vienas gamintojas arba 
importuotojas pateikia ją kitų vardu.

Konsorciumo nariai patys gali nuspręsti, ar 9 
straipsnio a punkto v papunktyje ir b punkte 
nurodytą informaciją jie pateikia kiekvienas 
atskirai, ar vienas gamintojas arba 
importuotojas, arba trečioji šalis jas pateikia 
ją kitų vardu.

Pagrindimas

Cheminės medžiagos gamintojų grupės įpareigojimas dalintis informacija gali pakenkti 
konfidencialumui ir taip sukliudyti bendram duomenų pateikimui. Šios problemos gali i
švengti atskira organizacija arba trečioji šalis, kuri konsorciumo vardu atstovauja gamintojų
grupės interesams.

Pakeitimas 78
10 straipsnio 2 dalis

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

2. Kiekvienas konsorciumas pats sprendžia 
dėl registracijos mokesčio padalinimo. 
Kiekvienas registruotojas arba 
konsorciumas, kuris sumokėjo registracijos 
mokestį, turi teisę savo nuožiūra ir suma, 
kurią jis nustato, apmokestinti kitus, norin
čius dalyvauti cheminės medžiagos 
registracijoje. Todėl įmonės ar 
konsorciumai turi turėti galimybę patys spr
ęsti apie registracijos išlaidų paskirstymą.

Pagrindimas

Savanoriškai sukurtų konsorciumų nariai turi turėti teisę patys paskirstyti išlaidas. 

Pakeitimas 79
11 straipsnis

Informacija, pateikiama atsižvelgiant į med
žiagų kiekį tonomis

išbraukta

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



a) V priede nurodyta informacija, jei per 
metus pagaminama arba įvežama ne ma
žiau kaip 1 tona medžiagų vienam 
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 ma
žiau kaip 1 000 tonų medžiagų vienam 
gamintojui ar importuotojui.

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, atsi
žvelgiant į šią papildomą informaciją.

Justification

Alle mengenabhängigen Informationsanforderungen sind nicht mehr notwendig, da die 
Anforderungen expositionsbezogen (Anhang IXa) erfolgen.

Nicht zuletzt mit Blick auf die Anforderungen, die sich aus dem TBT Übereinkommen im 
Rahmen der WTO ergeben ist eindeutig, dass das Stoffvolumen allein ein ungeeigneter 
Regelungsansatz ist, um darauf aufbauend generelle Datenforderungen festzulegen.

Pakeitimas 80
13 straipsnio 3 dalies d punktas

d) patvarių, bioakumuliacinių ir toksiškų
(PBT) medžiagų bei didelio patvarumo ir 
didelės bioakumuliacijos (vPvB) medžiagų
vertinimas.

išbraukta

Justification

Eine separate Bewertung von PBT- und vPvB-Stoffen ist nicht erforderlich. Eine Bewertung 
dieser Eigenschaften muss bereits im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung unter Absatz 3 a) 
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und c) erfolgen

Pakeitimas 81
13 straipsnio 4 dalies 2 papunktis

Poveikio vertinimas ir rizikos apibūdinimas 
apima visus gamintojo arba importuotojo 
įvardytus medžiagos naudojimo atvejus.

Poveikio vertinimas ir rizikos apibūdinimas 
apima visus gamintojo ar importuotojo 
įvardytus medžiagos naudojimo atvejus arba 
naudojimo ar poveikio kategorijas.

Pakeitimas 82
13 straipsnio 4a dalis (nauja)

4a. Vertinant poveikį nebūtina:

a) vertinti poveikio žmogui, jei pavojaus 
vertinime numatyta, kad medžiaga yra 
klasifikuojama tik kaip pavojinga aplinkai;

b) vertinti poveikio aplinkai, jei pavojaus 
vertinime numatyta, kad medžiaga yra 
klasifikuojama tik kaip pavojinga žmogaus 
sveikatai;

Pagrindimas

Reikalaujamoje pateikti informacijoje didžiausias dėmesys turi būti skiriamas poveikiui. Jei n
ėra pavojaus, nėra ir rizikos, o jei rizika aplinkai arba sveikatai egzistuoja, reikalaujama 
pateikti informacija turi apimti tik reikšmingą aspektą (aplinką arba sveikatą, bet ne abu iš
karto). Taip pateikiamoje informacijoje būtų veiksmingai išskirti prioritetai ir būtų išvengta 
nereikalingų įpareigojimų. 

Pakeitimas 83
13 straipsnio 5 dalis

5. Cheminės saugos ataskaitoje 
neprivaloma atsižvelgti į riziką žmonių
sveikatai, jei ji kyla, kai medžiaga 
naudojama:

išbraukta

a) su maisto produktais galinčiose liestis 
medžiagose, kaip nurodyta Tarybos 
direktyvoje 89/109/EEB;
b) kosmetikos gaminiuose, kaip numatyta 
Tarybos direktyvoje 76/768/EEB;



Justification

Siehe Pakeitimas zu Artikel 2, Absatz 1 c f (neu) und Artikel 2, Absatz 1 c I (neu).

Pakeitimas 84
13 straipsnio 7a dalis (nauja)

7a. Kiekvienas medžiagos arba preparato 
gamintojas arba importuotojas, tiekiantis ši
ą medžiagą arba preparatą tolimesniam 
naudotojui, naudotojo paprašymu, kiek tai 
gali būti pagrįstai reikalinga, turi suteikti 
informaciją, būtiną įvertinti medžiagos 
arba preparato poveikį žmogaus sveikatai 
arba aplinkai, kiek tai yra susiję su pra
šyme nurodytais veiksmais ir medžiagos 
naudojimu.

Pagrindimas

Siekiant, kad REACH būtų veiksmingai taikomas, informacija turi būti pateikta tiekimo 
grandinės dalyviams (pradiniams ir galutiniams), kad įmonės galėtų tinkamai veikti ir pagr
įstai spręsti. Paskesnio naudotojo teisės į informaciją gerbimas yra svarbiausias dalykas 
siekiant išlaikyti vartotojo pasitikėjimą ir teigiamą požiūrį.

Pakeitimas 85
13 straipsnio 7b dalis (nauja)

7b. Kiekvienas tolimesnis naudotojas tiek
ėjo prašymu, kiek tai gali būti pagrįstai 
reikalinga, turi suteikti informaciją, kuri 
reikalinga tiekėjui įvertinti medžiagos arba 
preparato poveikį žmogaus sveikatai arba 
aplinkai, kiek tai yra susiję su tiekimo 
tolimesnio naudotojo veiksmais ir med
žiagos naudojimu.

Pagrindimas

Siekiant, kad REACH būtų veiksmingai taikomas, informacija turi būti pateikta tiekimo 
grandinės dalyviams (pradiniams ir galutiniams), kad įmonės galėtų tinkamai veikti ir pagr
įstai spręsti. Paskesnio naudotojo teisės į informaciją gerbimas yra svarbiausias dalykas 
siekiant išlaikyti vartotojo pasitikėjimą ir teigiamą požiūrį.
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Pakeitimas 86
15 straipsnis

Gamybos vietoje izoliuotų tarpinių produkt
ų registravimas

išbraukta

1. Kiekvienas gamybos vietoje izoliuotų
tarpinių produktų gamintojas, 
pagaminantis jų ne mažiau kaip 1 toną per 
metus, privalo pateikti Agentūrai paraišką
įregistruoti šiuos gamybos vietoje izoliuotus 
tarpinius produktus.
2. Registruodamas gamybos vietoje izoliuot
ą tarpinį produktą, gamintojas, 
naudodamasis Agentūros pagal 108 
straipsnį nustatytu šablonu, pateikia tokią
be papildomų bandymų surinktą informacij
ą:

(a) gamintojo tapatybė, kaip nurodyta IV 
priedo 1 skirsnyje;

(b) tarpinio produkto pavadinimas, kaip 
nurodyta IV priedo 2 skirsnyje;

(c) tarpinio produkto klasifikacija;

(d) visa turima informacija apie tarpinio 
produkto fizikines ir chemines savybes, 
poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai.

Justification

Wurde mit Art. 16 zusammengefasst.

Pakeitimas 87
16 straipsnio 1 dalis 

1. Kiekvienas gamintojas ar importuotojas, 
per metus pagaminantis arba įvežantis ne ma
žiau kaip 1 toną vežiojamųjų izoliuotų tarpini
ų produktų, pateikia Agentūrai paraišką
įregistruoti vežiojamąjį izoliuotą tarpinį
produktą.

1. Kiekvienas gamintojas ar importuotojas,
per metus pagaminantis arba įvežantis ne ma
žiau kaip 1 toną gamybos vietoje izoliuotų
arba vežiojamųjų izoliuotų tarpinių produkt
ų, pateikia Agentūrai paraišką įregistruoti ve
žiojamąjį izoliuotą tarpinį produktą.



Pakeitimas 88
16 straipsnio 2 dalies b punktas

b) tarpinio produkto tapatybė pagal IV 
priedo 2 skirsnį;

b) tarpinio produkto pavadinimas, įskaitant 
CAS numerį, jei toks yra;

Justification

Die genaue Bestimmung der Identität erfordert aufwändige analytische Untersuchungen. Sie 
sollte nur im Einzelfall, z. B. in Konsortien, durchgeführt werden müssen

Pakeitimas 89
16 straipsnio 2 dalies c punktas

c) tarpinio produkto klasifikacija; c) tarpinio produkto klasifikacija, jei tokia 
yra;

Justification

Nur bei vermarkteten Zwischenprodukten ist in der Regel eine Einstufung erforderlich

Pakeitimas 90
16 straipsnio 3 dalis

3. Registruojant vežiojamąjį izoliuotą
tarpinį produktą, kurio pagaminama 
daugiau kaip 1000 tonų per metus, be 2 
dalyje nurodytos informacijos pateikiama ir 
V priede paminėta informacija.

išbraukta

Renkant tokią informaciją, taikomos 12 
straipsnio nuostatos.

Justification

Grundsätzliche Streichung des mengenbezogenen Ansatzes.

Pakeitimas 91
16 straipsnio 4 dalies a, b, c, d, e, f, g ir h punktai
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a) naudojantis techninėmis priemonėmis, 
medžiaga griežtai prižiūrima visą jos 
naudojimo ciklą, t. y. gamybos, vežimo 
(geležinkeliais, automobilių keliais, vidaus 
vandenų, jūros arba oro keliais bei 
vamzdynais), gryninimo, valymo ir prieži
ūros, bandinių ėmimo, tyrimo, įrenginių ar 
talpyklų pakrovimo ir iškrovimo, atliekų
šalinimo arba valymo ir saugojimo metu;

išbraukta

b) esant poveikio galimybei, yra procedūrų
ir kontrolės technologijų, kurios sumažina 
emisiją ir jos sąlygojamą poveikį;
c) medžiagas gali tvarkyti tik atitinkamai 
apmokytas ir patvirtintas personalas;

d) švaros ir priežiūros darbų metu taikomos 
specialios procedūros, pavyzdžiui, valymas 
ir plovimas, prieš atidarant sistemą ir 
įeinant į ją;

e) vežimo operacijos vykdomos pagal 
Direktyvos 94/55/EB reikalavimus;
(f) avarijų atvejais ir susidarius atliekoms, 
taikomos procedūrų ir (arba) kontrolės 
technologijos, kurios sumažina emisiją ir 
jos sukeliamą poveikį gryninimo, valymo ir 
priežiūros darbų metu;
(g) medžiagų tvarkymo operacijos deramai 
dokumentuojamos ir griežtai prižiūrimos 
vietos operatoriaus;

(h) registruotojas naudojasi produkto 
valdymo sistema ir stebi naudotojus, kad b
ūtų laikomasi a–g punktuose išvardytų
reikalavimų.

Jei pirmajame punkte nurodytos sąlygos ne
įvykdytos, registruojant pateikiama 9 
straipsnyje minima informacija.

Justification

Anforderungen an kontrollierte Bedingungen sollten in einer separaten Leitlinie festgelegt 
werden. Die im Vorschlag festgelegten Bedingungen sind zu unflexibel und werden der Praxis 
nicht ausreichend gerecht.

Pakeitimas 92



17 straipsnis

Bendras duomenų pateikimas, įsteigus 
konsorciumą

išbraukta

1. Jei gamybos vietoje izoliuotą tarpinį
produktą Bendrijoje ketina gaminti du ar 
daugiau gamintojų ir (arba) į Bendriją jį
ketina įvežti du ar daugiau importuotojų, 
registracijos tikslams jie gali sudaryti 
konsorciumą. Dalį registracijos dokumentų
gali pateikti vienas gamintojas ar 
importuotojas, pagal susitarimą veikiantis 
kitų gamintojų ir (arba) importuotojų
vardu, kaip numatyta antroje ir trečioje 
pastraipose.

Kiekvienas konsorciumo narys atskirai 
pateikia informaciją, nurodytą 15 
straipsnio 2 dalies a ir b punktuose bei 16 
straipsnio 2 dalies a ir b punktuose.

Vienas gamintojas arba importuotojas kitų
konsorciumo narių vardu pateikia 
informaciją, nurodytą 15 straipsnio 2 dalies 
c ir d punktuose bei 16 straipsnio 2 dalies c 
ir d punktuose ir, jei tinka, 3 dalyje.

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

Justification

Eine Registrierung von Zwischenprodukten ist nicht mehr vorgesehen. Soweit eine 
Vorregistrierung oder Datenteilung erforderlich ist, gilt Art. 10

Pakeitimas 93
19 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Registruotojas gali pradėti gaminti ar įvežti 
cheminę medžiagą, jei per tris savaites nuo 
registracijos dienos Agentūra pagal 18 
straipsnio 2 dalies nuostatas nepateikė jokių
tam prieštaraujančių nurodymų, nepažeid
žiant 25 straipsnio 4 dalies ketvirtosios 
pastraipos reikalavimų.

Registruotojas gali pradėti gaminti ir/arba 
toliau gaminti ar įvežti cheminę medžiagą , 
jei per tris savaites nuo registracijos dienos 
Agentūra pagal 18 straipsnio 2 dalies 
nuostatas nenurodė kitaip, nepažeidžiant 25 
straipsnio 4 dalies ketvirtosios pastraipos 
reikalavimų.
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Pagrindimas

Šio straipsnio antroje dalyje nurodoma, kad visa gamyba turi būti sustabdyta, kol bus gautas 
kitas pranešimas. Tai trikdys rinką ir įmonių verslo politiką. Gamybos linijos turi veikti tol, 
kol Agentūra nenurodo kitaip. Atskyrimas nuo rinkos arba specifinio naudojimo turės 
neigiamą poveikį daugeliui preparatų ir gamybos būdų, nes pertvarkymas ir leidimų gavimas 
užims daug laiko. Todėl paskesni naudotojai turi tuo pat metu tęsti gamybą ir turėti laiko 
pertvarkyti ir gauti leidimus naujiems gamybos būdams. To galima pasiekti, jei tiekėjams iki 
galutinio termino datos suteikiamas pratęsimo laikas, kurio metu jie gali palaipsniui 
nutraukti medžiagos tiekimą į rinką.

Pakeitimas 94
19 straipsnio 1 dalies galutinė pastraipa

Gamintojai arba importuotojai, kurie ne
įregistravo palaipsniui įvedamų medžiagų
(taip pat ir specifinio naudojimo), nuo 21 
straipsnyje nustatytų galutinių terminų turi 
per 36 mėn. palaipsniui nutraukti med
žiagos tiekimą į rinką.

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 19 straipsnio 1 dalies antros pastraipos pakeitimu.

Pakeitimas 95
20 straipsnio 1 dalies c punktas

c) didesnius jo gaminamos ar įvežamos 
medžiagos metinio ar bendrojo kiekio poky
čius;

išbraukta

Justification

Konsequente Streichung aller mengenbezogenen Anforderungen.

Pakeitimas 96
20 straipsnio 1 dalies d punktas



d) naujus naudojimo atvejus, kuriems med
žiaga yra gaminama ar įvežama ir apie 
kuriuos jam, kaip pagrįstai tikimasi, yra 
žinoma;

d) naujus naudojimo atvejus arba naudojimo 
ar poveikio kategorijas, kuriems medžiaga 
yra gaminama ar įvežama ir kurie jam yra 
žinomi, jo remiami;

Justification

Die Formulierung „von denen erwartet werden kann“ ist unpraktikabel. Der 
Hersteller/Importeur darf nicht verpflichtet werden, nicht unterstützte Anwendungen zu 
melden

Pakeitimas 97
20 straipsnio 2 dalis

2. 10 arba 17 straipsniuose numatytais 
atvejais kiekvienas registruotojas atskirai 
pateikia 1 dalies c punkte nurodytą
informaciją.

išbraukta

Justification

Konsequente Streichung aller mengenbezogenen Anforderungen.

Pakeitimas 98
6 skirsnio antraštė

Laikinosios nuostatos, taikomos 
palaipsniui įvedamoms ir naujoms med

žiagoms

išbraukta

Pakeitimas 99
II a antraštinė dalis (nauja)

LAIKINOSIOS CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ
REGISTRAVIMO NUOSTATOS 

Justification

Durch den neuen Titel II a wird eine einheitliche Vorregistrierung für alle Stoffe zu einem 
bestimmten Zeitpunkt erreicht. Dadurch entsteht mehr Planungssicherheit für Hersteller, 
Weiterverarbeiter, Anwender und Behörden. Durch frühzeitige Kooperation und erleichterte 
Konsortienbildung werden weniger Stoffe vom Markt verschwinden. Dadurch werden 
insbesondere KMUs und nachgeschaltete Anwender entlastet. Die wichtigsten Informationen 
über Eigenschaften und Exposition der Stoffe liegen schon nach wenigen Jahren vor.
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Pakeitimas 100
1 skirsnis (naujas)

PRINCIPAI 

Pakeitimas 101
20 a straipsnis (naujas)

20a straipsnis 
Laikinųjų nuostatų taikymo sritis 

Šios antraštinės dalies laikinosios nuostatos 
gali būti taikomos tik palaipsniui 
įvedamoms medžiagoms, kurioms 
gamintojas ar importuotojas gavo išankstin
ės registracijos numerį.

Pakeitimas 102
21 straipsnio 1 dalis

1. 19 straipsnio nuostatos trejus metus nuo 
šio reglamento įsigaliojimo dienos 
netaikomos tokioms medžiagoms:

1. 19 straipsnio nuostatos penkerius metus 
nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos 
netaikomos palaipsniu įvedamoms med
žiagoms, išvardytoms 1 nagrinėjimo sąraše 
pagal 22 e straipsnį:

a) palaipsniui įvedamoms medžiagoms, 
kurios pagal Direktyvos 67/548/EEB 
nuostatas laikomos kancerogeninėmis, 
mutageninėmis arba toksiškomis 
reprodukcijai, 1 ir 2 kategorijos, ir kurių
Bendrijoje bent nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos per metus pagaminama 
arba į ją įvežama ne mažiau kaip 1 tona 
vienam gamintojui ar importuotojui;
b) palaipsniui įvedamoms medžiagoms, 
kurių Bendrijoje bent nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos per metus pagaminama 
arba į ją įvežama ne mažiau kaip 1 000 ton
ų vienam gamintojui ar importuotojui.

Pakeitimas 103



21 straipsnio 2 dalis

2. 19 straipsnio nuostatos netaikomos še
šerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo 
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.

2. 19 straipsnio nuostatos septynerius metus 
nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos 
netaikomos palaipsniu įvedamoms med
žiagoms, išvardytoms 2 nagrinėjimo sąraše 
pagal 22 f straipsnio 1 dalį.

Pakeitimas 104
21 straipsnio 2 a dalis (nauja)

2a. 19 straipsnio nuostatos devynerius 
metus nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos netaikomos palaipsniu įvedamoms 
medžiagoms, išvardytoms 3 nagrinėjimo s
ąraše pagal 22 f straipsnio 2 dalį.

Pakeitimas 105
21 straipsnio 3 dalis

3. 19 straipsnio nuostatos netaikomos 
vienuolika metų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos palaipsniui įvedamoms 
medžiagoms, kurių Bendrijoje bent nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos per metus 
pagaminama arba į ją įvežama ne mažiau 
kaip 1 tona vienam gamintojui ar 
importuotojui.

3. 19 straipsnio nuostatos vienuolika metų
nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos 
netaikomos palaipsniu įvedamoms med
žiagoms, išvardytoms 4 nagrinėjimo sąraše 
pagal 22 f straipsnio 3 dalį.

Pakeitimas 106
21 straipsnio 3 a dalis (nauja)

3a. Pasinaudoti 1 - 3 dalyse numatytomis 
laikinosiomis nuostatomis galima tik tada, 
kai palaipsniui įvedamos medžiagos 
registruotojas pranešė apie šią medžiagą
Medžiagų registrui 22 a straipsnio 
nustatyta tvarka, kartu pateikdamas min
ėtame straipsnyje reikalaujamą informaciją
ir jame numatytais terminais, ir gavo i
šankstinės registracijos numerį.  
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Pakeitimas 107
21 straipsnio 3 b dalis (nauja)

3b. Teisė pasinaudoti 1 - 3 dalyse 
numatytomis laikinosiomis nuostatomis 
prarandama, jei registruotojas apie Med
žiagų registrui praneštą medžiagą
nepateikia 22 c straipsnyje nurodytos esmin
ės informacijos nustatytais terminais;
praradus teisę pasinaudoti 1 - 4 dalyse 
numatytomis laikinosiomis nuostatomis, 
galios taip pat netenka 22 a straipsnio 4 
dalies nustatyta tvarka suteiktas išankstinės 
registracijos numeris. 1 sakinis netaikomas 
medžiagoms, išvardytoms 1 nagrinėjimo s
ąraše (22straipsnio e dalis) .

Pakeitimas 108
21 straipsnio 3 c dalis (nauja)

3c. 3b dalis netaikoma gamybos vietoje 
izoliuotiems arba vežiojamiems 
izoliuotiems tarpiniams produktams.

Pakeitimas 109
21 straipsnio 3d dalis (nauja)

3d. Siekiant palaipsniui įdiegti cheminių
medžiagų gaminiuose valdymo sistemą
pagal 6 straipsnį, taip pat 54 straipsnio a –
f punktus, po šešerių metų nuo šio 
reglamento įsigaliojimo turi būti sukurta 
savanorišku pagrindu veikianti priemonė –
sektorių konsultavimo sistema.

Pagrindimas

Siekiant sukurti funkcionalią sistemą, kuria būtų valdomas medžiagų, kurioms išduoti 
leidimai, naudojimas tiekimo grandinėse, būtina taikyti 3 etapų modelį. Tai sukurs sklandaus 
pereinamojo laikotarpio sąlygas, ypač MVĮ atžvilgiu.



Pakeitimas 110
22 straipsnio 1 dalis

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

1. Pranešimas apie medžiagas, pateiktas 
pagal Direktyvos 67/548/EEB nuostatas, 
laikomas registracija ir įvertinimu pagal II ir 
VI antraštinių dalių reikalavimus; Agentūra 
privalo per vienerius metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos suteikti tokiai 
medžiagai registracijos numerį.

Medžiagos įvertinimas pagal Reglamento 
(EEB) 793/931 nuostatas arba kitu lygiaver
čiu tarptautiniu mastu pripažintu būdu, 
atliktas iki šio reglamento įsigaliojimo 
dienos, laikomas registracija ir įvertinimu 
pagal šios antraštinės dalies reikalavimus.
Agentūra privalo per vienerius metus nuo 
šio reglamento įsigaliojimo dienos suteikti 
tokiai medžiagai registracijos numerį.

______________________
1 OL L 084, 1993 4 5, p.1.

Justification

Diese Stoffe wurden bereits im Rahmen der Neustoffanmeldung bzw. der EU-
Altstoffverordung bewertet. Diese Bewertungen müssen anerkannt werden. Eine erneute 
Einreichung der Unterlagen wäre unnötig

Pakeitimas 111
22 straipsnio 2 dalis

2. Jei gaminamos ar įvežamos naujos med
žiagos kiekis, tenkantis vienam gamintojui 
ar importuotojui, pasiekia kitą kiekybinę
ribą pagal 11 straipsnio reikalavimus, b
ūtina, laikantis 9 ir 11 straipsnių nuostatų, 
pateikti papildomą informaciją, atitinkanči
ą šią kiekybinę ribą, taip pat ir kiekvieną
žemesnę kiekybinę ribą, jei tokia 
informacija dar nebuvo pateikta pagal min
ėtų straipsnių reikalavimus.

2. 20 straipsnio nuostatos netaikomos med
žiagoms, kurios laikomos registruotomis 
pagal 1 dalies reikalavimus.

Justification

Der Verweis auf Mengenschwellen ist entbehrlich (s. Begründung zu Art. 11). Lediglich die 
Meldepflichten nach Art. 20 sind zu beachten
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Pakeitimas 112
1 a skirsnio antraštinė dalis  (nauja) 

IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA

Pakeitimas 113
22 a straipsnio (naujas) pavadinimas

22a straipsnis
Pareiga pranešti Medžiagų registrui 

Justification

Durch den neuen Titel II a wird im Rahmen der Erstellung des Stoffinventars (siehe Art. 3 
Abs. 20) von den Unternehmen auch die Kerninformationen gemeldet (siehe Art. 22c). Diese 
beinhalten die wichtigsten Informationen über Stoffeigenschaften, Exposition und 
Verwendung. Auf dieser Basis ist eine Prioritätenbildung mit zeitlich gestaffelten 
Bearbeitungslisten für die weitere Registrierung möglich.

Pakeitimas 114
22 a straipsnio 1 dalis(nauja) 

1. Gamintojas arba importuotojas, 
gaminantis ar įvežantis cheminę medžiagą
grynu pavidalu arba gaminyje, per metus ir 
šešis mėnesius nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos privalo pateikti Agent
ūrai 2 dalyje nurodytą informaciją, kad ji b
ūtų įtraukta į Medžiagų registrą, išskyrus 
atvejus, kai šiame reglamente nurodoma 
kitaip.

Justification

Dieses Antragsrecht kommt vor allem für nachgeschaltete Anwender in Frage, die nach
Ablauf der Meldefrist zum Stoffregister feststellen, dass ein wichtiger Stoff von ihrem
Lieferanten nicht gemeldet wurde. Innerhalb der Nachmeldefrist besteht die Chance, einen 
anderen Lieferanten zu finden und den Stoff nachmelden zu lassen oder ihn selbst zu melden.

Pakeitimas 115
22 a straipsnio 2 dalis (nauja) 



2. Turi būti pateikta tokia informacija, 
naudojantis Agentūros pagal 108 straipsnį
nustatytu šablonu:

a) gamintojo ar importuotojo adresas ir 
asmuo ryšiams;

b) pareiškimas apie tai, ar gamintojas arba 
importuotojas yra davęs sutikimą pagal 22 
straipsnio 2 dalį, kad atitinkamu būdu būtų
skelbiamas jo pavadinimas ir adresas;

c) medžiagos pavadinimas ir, jei reikia, 
medžiagų grupė, įskaitant CAS numerį, jei 
toks yra;

d) nuoroda į toksikologines arba 
ekotoksikologines išvadas, kurias 
gamintojas ar importuotojas gavo 
atlikdamas atitinkamus bandymus su 
stuburiniais gyvūnais;

e) pareiškimas apie tai, ar medžiaga bus 
naudojama išskirtinai kaip gamybos vietoje
izoliuotas arba vežiojamasis izoliuotas 
tarpinis produktas;

f) pareiškimas apie tai, ar gamintojas ar 
importuotojas yra pasirengęs dalyvauti 
konsorciume, kaip apibrėžta 10 straipsnyje.

Pakeitimas 116
22 a straipsnio 3 dalis(nauja) 

3. Pasibaigus 1 dalyje nurodytam terminui, 
Agentūra, padavus prašymą per tolesnių še
šių mėnesių terminą, numatytą
pakartotiniam pranešimui, pagrįstais 
atvejais gali leisti pateikti pakartotinį prane
šimą Medžiagų registrui pagal 2 dalį.
Pakartotiniam pranešime pateikiant esminę
informaciją, taip pat turi būti laikomasi 22
c straipsnyje esminei informacijai pateikti 
nustatyto termino. Agentūrai atmetus 
pakartotinį pranešimą, šį sprendimą galima 
apskųsti 87, 88 ir 89 straipsniuose nustatyta 
tvarka.

Pakeitimas 117
22 a straipsnio 4 dalis (nauja) 
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4. Agentūra pranešimui Medžiagų registrui 
pagal 22 a straipsnį suteikia numerį (i
šankstinės registracijos numeris) ir pažymi 
pranešimo gavimo datą. Agentūra 
nedelsdama praneša susijusiam gamintojui 
ar importuotojui išankstinės registracijos 
numerį ir datą. Taip pat Agentūra privalo 
atkreipti gamintojo ar importuotojo dėmesį
į pareigą teikti pranešimus pagal 22 c 
straipsnio nuostatas ir šios pareigos 
nevykdymo ar pavėluoto vykdymo 
pasekmes.
Išankstinės registracijos numeris yra 
laikinos teisės gaminti ar įvežti medžiagą
patvirtinimas, kaip numatyta 21 
straipsnyje.

Justification

Für die Prioritätensetzung sind die toxischen Eigenschaften des Stoffes, das Ausmaß der 
Exposition und die Herstellungsmenge ausschlaggebend. Jeder Stoff wird hiernach auf eine 
der Bearbeitungslisten aufgenommen und zu einem bestimmten Zeitpunkt für die 
Registrierung aufgerufen. Dadurch wird schneller ein höheres Maß an Sicherheit erreicht 
sowie die Konsortienbildung erleichtert.

Pakeitimas 118
22 a straipsnio 5 dalis (nauja) 

5. Gamybos vietoje izoliuotiems arba ve
žiojamiesiems izoliuotiems tarpiniams 
produktams 4 dalis taikoma, jei Agentūra 
pranešimui į Medžiagų registrą suteikia 
atitinkamą registracijos numerį, kaip apibr
ėžta 18 straipsnio 1 dalyje.  

Pakeitimas 119
22 a straipsnio 6 dalis (nauja) 



6. Paskesni naudotojai per 1 metus nuo 
Medžiagų registro paskelbimo pagal 22 b 
straipsnio 2 dalies nuostatas  privalo prane
šti Agentūrai apie turimas toksikologines ir 
ekotoksikologines išvadas, gautas atlikus 
bandymus su stuburiniais gyvūnais. Agent
ūra atnaujina Medžiagų registrą ir 
paskelbia šiuos naujus duomenis per 30 
dienų nuo 5 dalies 1 pastraipoje nurodyto 
termino pabaigos.

Pakeitimas 120
22 b straipsnis (naujas)

22b straipsnis
Medžiagų registras

Justification

Durch die Veröffentlichung der Stoffliste / Inventar durch die Agentur wird frühzeitig ein 
hohes Maß an Transparenz geschaffen

Pakeitimas 121
22 b straipsnio 1 dalis (nauja) 

1. Agentūra tvarko Medžiagų registro 
duomenis, kaip apibrėžta 22a straipsnyje.

Pakeitimas 122
22 b straipsnio 2 dalis (nauja) 

2. Agentūra skelbia visas į Medžiagų registr
ą įtrauktas medžiagas praėjus 1 mėnesiui 
nuo 22a straipsnio 1 dalyje nurodyto 
termino pabaigos, taip pat pateikdama:

Pakeitimas 123
22 b straipsnio 2 dalies a punktas (naujas)

a) medžiagos pavadinimą ir, jei reikia, med
žiagų grupę, įskaitant CAS numerį, jei toks 
yra;
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Pakeitimas 124
22 b straipsnio 2 dalies b punktas (naujas) 

b) jei reikia, gamintojo ar importuotojo 
pavadinimą ir adresą, jei duotas 
atitinkamas sutikimas, nurodytas 22a 
straipsnio 2 dalies b punkte;

Pakeitimas 125
22 b straipsnio 2 dalies c punktas (naujas)

c) nuorodą į turimas toksikologines ir 
ekotoksikologines išvadas, gautas atlikus 
bandymus su stuburiniais gyvūnais;

Pakeitimas 126
22 b straipsnio 3 dalis (nauja) 

3. Agentūra per 1 mėnesį nuo 
pakartotiniams pranešimams numatytų
terminų pabaigos skelbia 2 dalyje nurodytą
informaciją iš pakartotinių pranešimų, 
pateiktų 22 a straipsnio 3 dalyje nustatyta 
tvarka.

Pakeitimas 127
22 c straipsnio pavadinimas (naujas) 

22c straipsnis

Esminė informacija 

Pakeitimas 128
22 c straipsnio 1 dalis (nauja) 



1. Kiekvienas gamintojas ar importuotojas, 
gaminantis ar įvežantis į Medžiagų registrą
įtrauktą medžiagą, per 3 metus ir 6 m
ėnesius nuo Medžiagų registro paskelbimo 
22 b straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka 
apie kiekvieną medžiagą privalo pateikti 
Agentūrai esminę informaciją, nurodytą 2 
dalyje. 1 sakinis netaikomas medžiagoms, 
įtrauktoms į 1 nagrinėjimo sąrašą pagal 22 
e straipsnį.

Pakeitimas 129
22 c straipsnio 2 dalis (nauja) 

2. Naudojantis Agentūros pagal 108 
straipsnį nustatytu šablonu, pateikiama 
tokia esminė informacija:

Pakeitimas 130
22 c straipsnio 2 dalies a punktas (naujas) 

a) informacija apie medžiagos savybes, 
nurodyta V priede;

Pakeitimas 131
22 c straipsnio 2 dalies b punktas (naujas) 

b) klasifikacija ir ženklinimas, jei tokie yra;

Pakeitimas 132
22 c straipsnio 2 dalies c punktas (naujas) 

c) naudojimo kategorijos;

Pakeitimas 133
22 c straipsnio 2 dalies d punktas (naujas) 

d) informacija apie poveikį;
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Pakeitimas 134
22 c straipsnio 2 dalies e punktas (naujas) 

e) jei reikia, priskyrimas 2. nagrinėjimo s
ąrašui pagal 22 f straipsnio 1 dalies b 
punktą.

Pakeitimas 135
22 c straipsnio 3 dalis (naujas) 

3. Pasibaigus 1 dalyje nurodytam terminui, 
Agentūra, padavus prašymą per tolesnių še
šių mėnesių terminą, numatytą
pakartotiniam pranešimui, pagrįstais 
atvejais gali leisti pakartotinai pateikti 
esminę informaciją pagal 2 dalį, o į Med
žiagų registrą įtrauktoms medžiagoms - 
informaciją, nurodytą 22 a straipsnio 2 
dalyje. Šiuo atveju Agentūra gamintojui ar 
importuotojui, pakartotinai teikiančiam 
minėtą informaciją, suteikia išankstinės 
registracijos numerį.

Pakeitimas 136
22 c straipsnio 4 dalis (nauja) 



4. 1 - 5 dalių nuostatos netaikomos 
gamybos vietoje izoliuotiems ir ve
žiojamiesiems izoliuotiems tarpiniams 
produktams, išskyrus monomerines med
žiagas, kurios naudojamos kaip gamybos 
vietoje izoliuoti ir vežiojami izoliuoti 
tarpiniai produktai. Visgi gamintojai ar 
importuotojai, gaminantys ar įvežantys 
tokias medžiagas, 1 dalyje nustatytu 
terminu privalo parengti 2 dalies a punkte 
nurodytą informaciją apie šių medžiagų
savybes pagal V priedą, išskyrus informacij
ą dėl dirginimo; ši informacija turi būti 
laikoma paruošta, kad galėtų būti pateikta 
kompetentingųjų institucijų kontrolei, kaip 
numatyta122 straipsnyje, ir prašant Agent
ūrai.

Pakeitimas 137
22 c straipsnio 5 dalis (nauja) 

5. Atitinkamai taikomas 10 straipsnis ir18   
straipsnio 2 dalies 1 ir 3 ff pastraipos, 3 ir 4 
dalys.

Pakeitimas 138
3 skirsnio antraštinė dalis (nauja) 

PIRMENYBĖS REGISTRACIJAI 
NUSTATYMAS LAIKINŲJŲ NUOSTATŲ

TAIKYMO PERIODU 

Pakeitimas 139
22 e straipsnis (naujas)

22e straipsnis (naujas)
1 nagrinėjimo sąrašo medžiagos 

1. Medžiagas, įtrauktas į 1 nagrinėjimo s
ąrašą, privaloma įregistruoti per 5 metus 
nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.
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2. 1. Nagrinėjimo sąrašas ir jo papildymai 
ar pakeitimai kartu su Medžiagų registru 
skelbiami 22b straipsnio 2 dalies d punkte 
nustatyta tvarka.

Pakeitimas 140
22 f straipsnis (naujas)

22f straipsnis (naujas)
2 - 4 nagrinėjimo sąrašų medžiagos 

1. Medžiagas, įtrauktas į 2 nagrinėjimo s
ąrašą, privaloma įregistruoti per 7 metus 
nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

2. Medžiagas, įtrauktas į 3 nagrinėjimo s
ąrašą, privaloma įregistruoti per 9 metus 
nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

3. Medžiagas, įtrauktas į 4 nagrinėjimo s
ąrašą, privaloma įregistruoti per 11 metų
nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

4. Per vieną mėnesį nuo 22c straipsnio 1 
dalyje nurodyto termino pabaigos Agentūra 
skelbia 2 - 4 nagrinėjimo sąrašus. Jei pagal 
pateiktus pakartotinius pranešimus, 
susijusius su esmine informacija, kaip 
apibrėžta 22c straipsnio 3 dalyje, buvo 
papildyti ar pakeisti nagrinėjimo sąrašai 
pagal 22d straipsnio 2 dalies 2 pastraipą ir 
22d straipsnio 3 dalį, per vieną mėnesį nuo 
22c straipsnio 3 dalyje pakartotiniams 
pranešimams nurodyto termino pabaigos 
Agentūra skelbia šiuos papildymus ir 
pakeitimus.

Pakeitimas 141
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 proc. 
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 priima sprendimą
pateikti jam atitinkamų tyrimų santraukas ar 
galbūt tyrimų pagrindų santraukas bei tyrimų
rezultatus, gavus įrodymą, kad jis sumokėjo 
ankstesniajam registruotojui (-ams) išlaidų
dalį, suskaičiuotą remiantis 25 straipsnio 
8a dalimi.

Pakeitimas 142
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
santraukomis ar galbūt tyrimo pagrindų
santraukomis, kurių jis prašė. Ankstesnysis 
registruotojas (-ai) pateikia ieškinį dėl 50 
proc. išlaidų padengimo, kuris nagrinėjamas 
nacionaliniame teisme.

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
santraukomis ar galbūt tyrimo pagrindų
santraukomis, kurių jis prašė. Ankstesnysis 
registruotojas (-ai) pateikia ieškinį dėl išlaidų
dalies, suskaičiuotos remiantis 25 
straipsnio 8a dalimi, padengimo, kuris 
nagrinėjamas nacionaliniame teisme.

Pakeitimas 143
25 straipsnio 8a dalis (nauja)
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8a. Agentūra visiems registruotojams 
atidaro einamąją sąskaitą. Su pirmąją
registracija susijusias išlaidas tikrins Agent
ūra. Kiekvienas būsimas registruotojas, 
kuris dalinasi pirminės registracijos i
šlaidomis arba turi naudos iš jos, turi 
sumokėti sumą, lygią jo pirminių bendrųjų
išlaidų daliai; tai reiškia, kad kiekvienas 
naujas registruotojas sumažins savo 
dalyvavimo išlaidas ir kartu tų, kurie jau 
įsiregistravo. Jau įsiregistravusiems bus 
kompensuojama, remiantis jų dalies dyd
žiu, kai naujasis registruotojas sumažina i
šlaidas.

 

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad kiekvienas registruotojas būtų suinteresuotas kuo skubiau 
dalintis savo registracija su kuo daugiau žmonių, siekdamas sumažinti savo finansinę naštą.

Pakeitimas 144
26 straipsnis

Pareiga iš anksto registruoti palaipsniui 
įvedamas medžiagas

išbraukta

1. Kad 21 straipsnyje numatyta laikinoji
tvarka būtų naudinga, kiekvienas galimas 
palaipsniui įvedamos medžiagos 
registruotojas, naudodamasis Agentūros 
pagal 108 straipsnį nustatytu šablonu, 
pateikia jai tokią informaciją:

a) medžiagos ir, jei tinka, medžiagų grupės 
pavadinimą, įskaitant jos EINECS ir CAS 
numerį, jei toks yra;
b) savo pavadinimą ir adresą bei 
kontaktinio asmens pavardę;



c) numatomą galutinį registravimo termin
ą/kiekio tonomis intervalą;
d) nuorodą apie fizikinius ir cheminius, 
toksikologinius bei ekotoksikologinius po
žymius/savybes, apie kurias jis turi 
atitinkamų tyrimų, arba jo turimus 
duomenis, kurie reikalingi vykdant 
informacijos reikalavimus registracijos 
metu, jei tokie yra;

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 
punkto x papunktyje.

Galimas registruotojas gali teikti 
informaciją, kurios reikalaujama pagal 
pirmąją pastraipą, tik apie tuos po
žymius/savybes, kurioms reikalingi 
bandymai.

2. 1 dalyje minima informacija pateikiama 
likus ne mažiau kaip 18 mėnesių iki:
a) 21 straipsnio 1 dalyje nustatyto galutinio 
termino, registruojant palaipsniui įvedamas 
medžiagas, kurių per metus pagaminama 
arba įvežama ne mažiau kaip 1 000 tonų;
b) 21 straipsnio 2 dalyje nustatyto galutinio 
termino, registruojant palaipsniui įvedamas 
medžiagas, kurių per metus pagaminama 
arba įvežama ne mažiau kaip 1 tona.

3. Registruotojai, kurie nepateikė 1 dalyje 
reikalaujamos informacijos, negali taikyti 
21 straipsnio nuostatų.

4. Gamintojai ir importuotojai, kurie per 
metus pagamina ar įveža mažiau nei 1 toną
palaipsniui įvedamų medžiagų, taip pat ir 
paskesni naudotojai, gali pateikti Agent
ūrai 1 dalyje nurodytą informaciją, 
naudodamiesi Agentūros pagal 108 
straipsnį nustatytu šablonu.
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5. Agentūra įtraukia į duomenų bazę pagal 
1–4 dalių nuostatas pateiktą informaciją. Ji 
suteikia galimybę susipažinti su 
duomenimis apie kiekvieną medžiagą tiems 
gamintojams ir importuotojams, kurie 
pateikė informaciją apie šią medžiagą
pagal 1-4 dalių nuostatas. Valstybių narių
kompetentingosios institucijos taip pat gali 
naudotis šiais duomenimis.

Begründung

Išbraukta in Titel III, weil die Vorregistrierung systematisch in Titel IIa über die 
Registrierung geregelt werden sollte (dort insbes. Art. 20a, 22a). Die Vorregistrierung ist 
unter dem Gesichtspunkt der Verringerung von Tierversuchen nicht erforderlich

Pakeitimas 145
27 straipsnio 1 dalis

1. Visi gamintojai ir importuotojai, kurie
pagal 26 straipsnio nuostatas pateikė Agent
ūrai informaciją apie tą pačią palaipsniui 
įvedamą medžiagą, dalyvauja informacijos 
apie medžiagą mainų forume (SIEF).

1. Visi gamintojai, importuotojai ir paskesni 
naudotojai, kurie pagal 22a straipsnio
nuostatas pateikė Agentūrai informaciją apie
tą pačią palaipsniui įvedamą medžiagą, 
dalyvauja informacijos apie medžiagą mainų
forume (SIEF).

Justification

Downstream users should have access to SIEF to share hazard & exposure data. Follows 
from previous amendments, since Article 26 is to be deleted. The information must now be 
notified under Article 22a in the substance register. 

.

Pakeitimas 146
28 straipsnio 1 dalis



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 iš SIEF dalyvių jau 
atliko atitinkamą tyrimą, tas SIEF dalyvis, 
kuris turi atlikti bandymus su stuburiniais gyv
ūnais, per du mėnesius nuo 26 straipsnio 2 
dalyje nustatyto termino pabaigos privalo 
pareikalauti šio tyrimo.

1. Prieš atlikdamas bandymus su stuburiniais 
gyvūnais, kurių reikia siekiant pateikti 
informaciją medžiagos registravimui, SIEF 
dalyvis 22b straipsnyje nurodyto Medžiagų
registro pagalba ir bendraudamas su kitais 
SIEF dalyviais išsiaiškina, ar atitinkami 
tyrimai jau buvo atlikti. Jei kuris nors iš SIEF 
dalyvių jau atliko atitinkamą tyrimą, tas SIEF 
dalyvis, kuris turi atlikti bandymus su 
stuburiniais gyvūnais, privalo pareikalauti šio 
tyrimo.

Begründung

Folgeänderung, da Art. 26 gestrichen. Die Informationen sind stattdessen im Stoffregister 
nach Art. 22b enthalten.

Die Anforderung von vorliegenden Wirbeltierstudien sollte nicht an eine Frist geknüpft 
werden, da Studien entweder bereits zur Erstellung der Kerninformationen nach Art. 22c oder 
aber zum Zeitpunkt der Registrierung benötigt werden. Zudem muss die Möglichkeit bestehen, 
auch schon früher die Studie anzufordern, wenn z.B. die Absicht besteht, zu einem früheren 
Zeitpunkt zu registrieren.

Pakeitimas 147
28 straipsnio 2 dalis

2. Jei SIEF nesama atitinkamų tyrimų, 
apimančių atitinkamus bandymus su 
stuburiniais gyvūnais, dalyvis susisiekia su 
kitais SIEF dalyviais, kurie buvo pateikę
informacijos apie tokį patį arba panašų med
žiagos naudojimą ir kuriems galbūt reikės 
atlikti tokius tyrimus. Jie imasi pagrįstų
priemonių, kad susitartų, kuris atliks tyrimus 
kitų dalyvių vardu.

2. Jei SIEF nesama atitinkamų tyrimų, 
apimančių atitinkamus bandymus su 
stuburiniais gyvūnais, dalyvis susisiekia su 
kitais SIEF dalyviais, kurie buvo pateikę
informacijos apie tokį patį arba panašų med
žiagos arba apie jos naudojimo bei poveikio 
kategorijas ir kuriems galbūt reikės atlikti 
tokius tyrimus. Jie imasi pagrįstų priemonių, 
kad susitartų, kuris atliks tyrimus kitų dalyvių
vardu.

Pakeitimas 148
28 a straipsnis (naujas)

28a straipsnis 
Atsakomybė ir teisinė apsauga 
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1. Agentūra yra atsakinga už sprendimus 
pagal šią antraštinę dalį, išskyrus atvejus, 
kai nustatyta kitaip.

2. Agentūros sprendimai pagal šią antra
štinę dalį gali būti apskųsti vadovaujantis 
87, 88 ir 89 straipsnių nuostatomis.

Begründung

Die Zuständigkeit der Agentur sollte der Klarheit halber für den gesamten Titel III 
ausdrücklich genannt werden. Statt einer numerativen Aufzählung sollte das 
Widerspruchsrecht hier zentral festgelegt werden.)

Pakeitimas 149
29 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Tai negalioja toms medžiagoms ir 
preparatams, kurie pateikiami į rinką ma
žesniais nei 1 kilogramo kiekiais per metus
ar vienkartinėmis siuntomis ir yra skirti 
moksliniams tyrimams bei plėtrai.

Begründung

Es ist unverhältnismäßig, wenn für Kleinstmengen und eine einmalige Lieferungen 
Sicherheitsdatenblätter erstellt werden müssen.

Pakeitimas 150
29 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

Atlikus cheminės saugos vertinimą, saugos 
duomenų lapo priede būtina nurodyti 
galimus poveikio scenarijus.

Atlikus cheminės saugos vertinimą, saugos 
duomenų lapo priede būtina nurodyti 
atitinkamas naudojimo ir poveikio 
kategorijas, įskaitant poveikių scenarijų
aprašymą, ir turi būti sukurta galimybė dėl 
jų konsultuotis elektroniniu būdu.

Pagrindimas

Naudojimo ir poveikio kategorijos (UEC) yra pagrindinė informacijos apie rizikos valdymo 
priemones, poveikio objektų vertes (pvz., DNEL, PNEC) ir naudojimo sąlygas visoje tiekimo 



grandinėje struktūrinio perdavimo priemonė. Tai padeda tiekimo grandinės dalyviams 
įvertinti savo pačių riziką ir sukurti saugos duomenų lapą kitiems tiekimo grandinės 
dalyviams.

Pakeitimas 151
29 straipsnio 7 dalis

7. Nurodytais naudojimo atvejais paskesnis 
naudotojas privalo remtis atitinkama 
informacija iš jam pateikto saugos duomenų
lapo.

7. Nurodytoms poveikio kategorijoms
paskesnis naudotojas privalo remtis 
atitinkama informacija iš jam pateikto saugos 
duomenų lapo.

Begründung

Es ist unnötig allein aufgrund des Inkrafttretens der Verordnung Sicherheitsdatenblätter 
nochmals verschicken zu müssen, obwohl diese den Abnehmern bereits vorliegen

Pakeitimas 152
29 straipsnio 8 dalis

8. Išspausdinta arba elektroninė saugos 
duomenų lapo versija pateikiama ne vėliau 
kaip pirmą kartą tiekiant cheminę medžiagą
po šio reglamento įsigaliojimo dienos. Tiek
ėjai nedelsdami atnaujina jį tokiais atvejais:

8. Išspausdinta arba elektroninė saugos 
duomenų lapo versija pateikiama ne vėliau 
kaip pirmą kartą tiekiant cheminę medžiagą
po šio reglamento įsigaliojimo dienos, jei 
atitinkamas saugos duomenų lapas pagal 
29 straipsnio 6 dalies nuostatas nebuvo 
pateiktas prieš šiam reglamentui 
įsigaliojant. Tiekėjai nedelsdami atnaujina jį
tokiais atvejais:

Begründung

Siehe Begründung zum Antrag zu Artikel 29, Absatz 7.

Pakeitimas 153
30 straipsnio 1 dalies a punktas

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

išbraukta
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Begründung

Es ist nicht angemessen, dass für nicht als gefährlich eingestufte Stoffe in Zubereitungen die 
Registrierungsnummer im Sicherheitsdatenblatt aufgeführt werden muss, während für 
gefährliche Zubereitungen mit einem Sicherheitsdatenblatt nur die gefährlichen Inhaltsstoffe 
und nicht die ungefährlichen unter Angabe der Registriernummer übermittelt werden müssen.

Pakeitimas 154
30a straipsnis (naujas)

30a straipsnis

Pareiga teikti informaciją apie gaminiuose 
esančias medžiagas 

1. Medžiagų ir preparatų tiekimo grandinės 
dalyvis, kuris į gaminį įtraukia medžiagą
arba preparatą, kuris atitinka  leidimų i
šdavimo pagal 54 straipsnio a – f punktus 
ir/arba pavojingumo klasifikaciją pagal 
direktyvą 67/548 kriterijus, tolimesnio 
tiekimo grandinės dalyvio reikalavimu 
pateikia informaciją apie gaminyje esančią
medžiagą.
2. Komisija, remdamasi 130 straipsnio 3 
dalyje nurodyta procedūra, sprendžia dėl 
informacijos, apie kurią kalbama šiame 
straipsnyje, pateikimo formų.

3. Gaminio gamintojas arba importuotojas 
vartotojo paprašymu pateikia šią informacij
ą:

a) ar gaminyje yra kokių nors medžiagų, 
kurios atitinka leidimo išdavimo kriterijus 
pagal 54 straipsnį.

b) jei taip, kurių iš tų medžiagų esama 
gaminyje.

Pagrindimas

REACH reikalaujama, kad tiekimo grandinėje nuo cheminės medžiagos gamintojo iki 
paskesnių cheminių medžiagų naudotojų vyktų keitimasis informacija. Tačiau kai cheminė
medžiaga patenka į gaminį, keistis informacija nustojama. Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, 



kad tolimesni gaminių tiekimo grandinės dalyviai gautų informaciją, kuri padėtų geriau 
valdyti cheminių medžiagų gaminiuose naudojimo riziką. Ši informacija taip pat reikalinga 
prekių gamintojams/naudotojams, siekiant laikytis kitų ES teisės aktų (pvz., gaminių saugumo 
direktyvos, žaislų direktyvos) ir pateikti informaciją vartotojams.

Pakeitimas 155
34 straipsnio 2 dalis

2. Kiekvienas paskesnis naudotojas turi teisę
apie cheminės medžiagos naudojimą raštu 
informuoti gamintoją, importuotoją arba 
paskesnį naudotoją, kuris tiekia jam medžiag
ą, 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 
informuoti gamintoją, importuotoją arba 
paskesnį naudotoją, kuris tiekia jam medžiag
ą, kad įvardytų tą naudojimo atvejį, kaip 
numatyta 3 straipsnio 25 ir 30 dalyse. Taip 
elgdamasis jis privalo pateikti pakankamai 
informacijos, kad jo tiekėjas šiam naudojimo 
atvejui galėtų parengti poveikio scenarijų ir 
įtraukti jį į cheminės saugos vertinimą.

Pagrindimas

Paskesnis naudotojas turi turėti galimybę tiekėjui nurodyti vieną ar daugiau naudojimo ir 
poveikio kategorijų. Naudojimo ir poveikio kategorijos turi būti informacijos, kuria 
dalinamasi tiekimo grandinėje, pagrindas. Naudojimo ir poveikio kategorijos (UEC) yra 
pagrindinė informacijos apie rizikos valdymo priemones, poveikio objektų vertes (pvz., 
DNEL, PNEC) ir naudojimo sąlygas visoje tiekimo grandinėje struktūrinio perdavimo 
priemonė. Tai padeda tiekimo grandinės dalyviams įvertinti savo pačių riziką ir sukurti 
saugos duomenų lapą kitiems tiekimo grandinės dalyviams.

Pakeitimas 156
34 straipsnio 3 dalis
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3. Jeigu medžiagos yra registruotos, 
gamintojas arba importuotojas turi įvykdyti 
13 straipsnio reikalavimus dar prieš
artimiausią medžiagos tiekimą tolesniam 
naudotojui, pranešusiam apie medžiagos 
naudojimą, jei šis pranešimas buvo pateiktas 
mažiausiai mėnesį prieš kitą tiekimą, prie
šingu atveju – per mėnesį nuo pranešimo –
galioja vėlesnis terminas. Palaipsniui įvedamų
medžiagų gamintojas ar importuotojas, prieš
pasibaigiant esamam terminui, privalo i
špildyti 21 straipsnio reikalavimus ir atlikti 13 
straipsnio jam nustatytus įpareigojimus, jei 
tolesnio naudotojo pranešimas būtų pateiktas 
mažiausiai 12 mėnesių prieš pasibaigiant 
terminui.

3. Jeigu medžiagos yra registruotos, 
gamintojas arba importuotojas turi įvykdyti 
13 straipsnio reikalavimus dar prieš
artimiausią medžiagos tiekimą tolesniam 
naudotojui, pranešusiam apie medžiagos 
naudojimą ar naudojimo ir poveikio 
kategorijas, jei šis pranešimas buvo pateiktas 
mažiausiai mėnesį prieš kitą tiekimą, prie
šingu atveju – per mėnesį nuo pranešimo –
galioja vėlesnis terminas. Palaipsniui įvedamų
medžiagų gamintojas ar importuotojas, prieš
pasibaigiant esamam terminui, privalo i
špildyti 21 straipsnio reikalavimus ir atlikti 13 
straipsnio jam nustatytus įpareigojimus, jei 
tolesnio naudotojo pranešimas būtų pateiktas 
mažiausiai 12 mėnesių prieš pasibaigiant 
terminui.

Pakeitimas 157
34 straipsnio 4 dalis

4. Paskesnis cheminės medžiagos grynu 
pavidalu ar preparato naudotojas privalo 
pagal XI priedo nuostatas parengti cheminės 
saugos ataskaitą apie kiekvieną naudojimo 
atvejį, neatitinkantį sąlygų, kurios aprašytos 
saugos duomenų lape pateiktame poveikio 
scenarijuje.

4. Tolesnis cheminės medžiagos grynu 
pavidalu arba preparato naudotojas privalo 
pagal XI priedo nuostatas parengti cheminės 
saugos ataskaitą apie kiekvieną naudojimo 
atvejį arba naudojimo ir poveikio kategorij
ą, neatitinkančią sąlygų, kurios aprašytos 
saugos duomenų lape pateiktame poveikio 
scenarijuje arba minėtose naudojimo ir 
poveikio kategorijose.

Begründung

Nachgeschaltete Anwender, insbesondere KMU sollten nicht für jede vom Vorlieferanten 
abweichende Einzelverwendung einen Stoffsicherheitsbericht erstellen müssen, sondern nur 
bei Abweichungen von den Verwendungs- und Expositionskategorien.

Pakeitimas 158
35 straipsnio 1 dalis



1. Prieš pradėdamas tam tikru būdu naudoti 
cheminę medžiagą, kurią tolesnis tiekimo 
grandinės dalyvis įregistravo pagal 5 arba 16 
straipsnio nuostatas, paskesnis naudotojas 
privalo perduoti Agentūrai šio straipsnio 2 
dalyje nurodytą informaciją, jei jam buvo 
pateiktas saugos duomenų lapas su med
žiagos poveikio scenarijumi ir jis naudoja 
medžiagą kitomis sąlygomis, nei aprašyta 
minėtame poveikio scenarijuje.

1. Prieš pradėdamas tam tikru būdu naudoti 
cheminę medžiagą pagal naudojimo ir 
poveikio kategoriją, kurią tolesnis tiekimo 
grandies dalyvis užregistravo pagal 5 arba 16 
straipsnio nuostatas, paskesnis naudotojas 
privalo perduoti Agentūrai šio straipsnio 2 
dalyje nurodytą informaciją, jei jam buvo 
pateiktas saugos duomenų lapas su med
žiagos poveikio scenarijumi ar naudojimo ir 
poveikio kategorija ir jis naudoja medžiagą
kitomis sąlygomis, nei ten aprašyta.

Pakeitimas 159
35 straipsnio 2 dalies e punktas

e) trumpa bendra informacija apie naudojimo 
atvejus;

e) trumpa bendra informacija apie naudojimo 
atvejus ar naudojimo ir poveikio 
kategorijas;

Pakeitimas 160
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. 39–46 straipsniuose kompetentinga 
institucija laikoma Agentūra. Tačiau tam 
tikrų procedūrų vykdymas protokolu gali b
ūti deleguotas valstybių narių
kompetentingoms institucijoms.

Pagrindimas

Siekiant sukurti veiksmingą veikimo lauką, Agentūrai turi būti suteikta daugiau laisvės ir 
atsakomybės. Todėl Agentūra turi būti atsakinga už įvertinimą Bendrijos lygiu, padedama ir 
patariama valstybės narės valdžios institucijų ir valstybės narės komiteto, kuris yra REACH 
sistemai priklausanti patariančioji institucija. Svarbu sukurti veiksmingą veikimo lauką
valstybių narių valdžios institucijoms.

Pakeitimas 161
38 straipsnio 1a dalis
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1a. Siekiant patikslinti 39 – 43 straipsnius, 
kai reikia, valstybės narės komiteto turi b
ūti prašoma pateikti nuomonę, kaip 
numatyta 72 straipsnio e punkte.

Pagrindimas

Agentūra dirba naudodamasi valstybių narių institucijų patarimais ir bendradarbiaudama su 
jomis, bet yra visiškai atsakinga už bet kokį priimtą sprendimą.

Pakeitimas 162
38 straipsnio 2 dalis

2. Jei pagal 10 arba 17 straipsnių nuostatas 
keletas gamintojų arba importuotojų sudar
ė konsorciumą, kompetentingąja institucija 
laikoma tos valstybės, kurios gamintojas ar 
importuotojas pagal 10 arba 17 straipsnių
reikalavimus teikia duomenis Agentūrai kit
ų vardu, kompetentingoji institucija.

išbraukta

Pakeitimas 163
39 straipsnis

Siūlomų bandymų nagrinėjimas išbraukta

1. Kompetentingoji institucija išnagrinėja 
kiekvieną siūlomą bandymą, nurodytą
registravimo paraiškoje arba paskesnio 
naudotojo ataskaitoje, kurioje pateikiama 
VII ir VIII prieduose nurodyta informacija 
apie medžiagą.

2. Remdamasi 1 dalyje nurodytu nagrin
ėjimu, kompetentingoji institucija parengia 
vieno iš toliau pateikiamų sprendimų
projektą, o toks sprendimas priimamas 48 
ir 49 straipsniuose numatyta tvarka:



a) sprendimas, kuriuo registruotojas (-ai) 
arba paskesnis naudotojas (-ai) 
įpareigojamas atlikti siūlomą bandymą, 
nustatant galutinį bandymo rezultatų
santraukos arba tyrimo pagrindų
santraukos, jei privaloma pagal I priedo 
nuostatas, pateikimo terminą;
b) sprendimas, atitinkantis a punkto 
reikalavimus, tačiau pakeičiantis sąlygas, 
kuriomis atliekamas bandymas;

c) sprendimas, atmetantis siūlomą bandym
ą.
3. Registruotojas privalo pateikti Agentūrai 
reikiamą informaciją.

Begründung

Eine Vorlage von Prüfvorschlägen ist nicht vorgesehen, da bei der Registrierung bereits alle 
für die sichere Verwendung relevanten Informationen eingereicht werden. Die Prüfaufgabe 
für die zuständige Behörde / Agentur išbraukta somit.

Pakeitimas 164
40 straipsnio 1 dalies įžanga

1. Kompetentingoji institucija gali tikrinti 
registracijas, siekdama įsitikinti, kad:

1. Agentūra gali tikrinti registracijas, 
siekdama įsitikinti, kad:

Pakeitimas 165
40 straipsnio 1 dalies a punktas

a) techninių dokumentų rinkinyje (-iuose), 
kuris buvo pateiktas pagal 9 straipsnio 
nuostatas, nurodyta informacija atitinka 9, 11 
ir 21 straipsnių bei IV–VIII priedų
reikalavimus, 

a) techninių dokumentų rinkinyje (-iuose), 
kuris buvo pateiktas pagal 9, 12 ir 13
straipsnių nuostatas, nurodyta informacija 
atitinka šių straipsnių bei atitinkamų priedų
reikalavimus, 

Pakeitimas 166
40 straipsnio 1 dalies b punktas
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b) standartinės informacijos reikalavimų
taikymas ir techninių dokumentų rinkinyje 
nurodytas pagrindimas atitinka tokį taikym
ą reglamentuojančias V–VIII priedų
taisykles bei IX priedo bendrąsias taisykles.

išbraukta

Begründung

Die Agentur sollte grundsätzlich die Kompetenz erhalten, alle eingereichten Unterlagen 
überprüfen zu können.

Pakeitimas 167
40 straipsnio 2 dalis

2. Remdamasi 1 dalyje minima patikra, 
kompetentingoji institucija gali parengti 
sprendimą, įpareigojantį registruotoją (-us) 
pateikti reikiamą informaciją, kad 
registravimo paraiška (-os) atitiktų tam tikrus 
informacijos reikalavimus; toks sprendimas 
priimamas 48 ir 49 straipsniuose nustatyta 
tvarka.

2. Remdamasi 1 dalyje minima patikra, Agent
ūra gali parengti sprendimą, įpareigojantį
registruotoją (-us) pateikti reikiamą
informaciją, kad registravimo paraiška (-os) 
atitiktų tam tikrus informacijos reikalavimus;
toks sprendimas priimamas 48 ir 49 
straipsniuose nustatyta tvarka.

Pakeitimas 168
41 straipsnio 1 dalis

1. Kompetentingoji institucija patikrina visą
informaciją, kuri buvo pateikta priėmus 
sprendimą pagal 39 arba 40 straipsnio 
reikalavimus, ir prireikus parengia atitinkamų
sprendimų projektus pagal 39 arba 40 
straipsnių nuostatas.

1. Kompetentingoji institucija patikrina visą
informaciją, kuri buvo pateikta priėmus 
sprendimą pagal 39 arba 40 straipsnio 
reikalavimus, ir prireikus parengia atitinkamų
sprendimų projektus pagal 39 arba 40 
straipsnių nuostatas.

Pakeitimas 169
41 straipsnio 2 dalis



2. Įvertinusi dokumentų rinkinį, 
kompetentingoji institucija pasinaudoja 
vertinant gauta informacija 43 aa 
straipsnio 1 dalies, 56 straipsnio 3 dalies ir 
66 straipsnio 2 dalies tikslams ir perduoda 
šią informaciją Komisijai, Agentūrai bei 
kitoms valstybėms narėms.
Kompetentingoji institucija informuoja 
Komisiją, Agentūrą, registruotoją ir kitų
valstybių narių kompetentingąsias institucijas 
apie padarytas išvadas, nurodydama, ar 
naudotis gauta informacija ir kaip ja 
naudotis.

2. Įvertinusi dokumentų rinkinį, Agentūra
informuoja Komisiją, registruotoją ir kitų
valstybių narių kompetentingąsias institucijas 
apie padarytas išvadas, nurodydama, ar 
naudotis gauta informacija ir kaip ja naudotis 
56 straipsnio 3 dalyje ir 66 straipsnio 2 
dalyje numatytais tikslais.

Begründung

Die aus der Bewertung gewonnenen Informationen sind möglicherweise für Zulassungs- oder 
Beschränkungsverfahren zu verwenden

Pakeitimas 170
42 straipsnis

Siūlomų bandymų tikrinimo tvarka ir 
terminai

išbraukta

1. Kompetentingoji institucija, pradėdama 
vertinti siūlomą bandymą pagal 39 
straipsnio nuostatas, privalo apie tai prane
šti Agentūrai.
2. Per 120 dienų nuo registravimo parai
škos arba paskesnio naudotojo ataskaitos, 
kuriose aprašomas siūlomas bandymas, 
gavimo iš Agentūros kompetentingoji 
institucija parengia sprendimą pagal 39 
straipsnio 2 dalies nuostatas.

3. Registruojant palaipsniui įvedamas med
žiagas, kompetentingoji institucija parengia 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą sprendimą:

a) per 5 metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo, jei registravimo paraiškos, 
kuriose aprašytas VII ir VIII priedų
informacijos reikalavimams vykdyti skirtas 
siūlomas bandymas, buvo gautos per 21 
straipsnio 1 dalyje nustatytą laikotarpį;
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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;

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

4. Kai valstybės narės kompetentingoji 
institucija baigia 39 straipsnyje numatytą
vertinimą, susijusį su palaipsniui 
įvedamomis medžiagomis, ji privalo apie tai 
pranešti Agentūrai.

Begründung

Bei der Registrierung werden bereits alle für die sichere Verwendung relevanten 
Informationen eingereicht. Eine Prüfaufgabe für die zuständige Behörde und entsprechende 
Notifizierung der Agentur išbraukta somit.

Pakeitimas 171
43 straipsnio 1 dalis

1. Kompetentingoji institucija, pradėdama 
tikrinti registravimo paraiškos atitiktį pagal 
40 straipsnio nuostatas, privalo apie tai 
pranešti Agentūrai.

išbraukta

Begründung

Eine Vorlage von Prüfvorschlägen ist nicht vorgesehen, da bei der Registrierung bereits alle 
für die sichere Verwendung relevanten Informationen eingereicht werden

Pakeitimas 172
43 straipsnio 2 dalis



2. Kompetentingoji institucija per 12 mėnesi
ų nuo cheminės medžiagos vertinimo prad
žios parengia sprendimo projektą pagal 40 
straipsnio 2 dalies nuostatas.

2. Agentūra per 12 mėnesių nuo cheminės 
medžiagos vertinimo pradžios parengia 
sprendimo projektą pagal 40 straipsnio 2 
dalies nuostatas.

Pakeitimas 173
43 straipsnio 3 dalis

3. Valstybės narės kompetentingoji 
institucija, pabaigusi 40 straipsnyje 
numatytą vertinimą, susijusį su palaipsniui 
įvedamomis medžiagomis, privalo apie tai 
pranešti Agentūrai.

išbraukta

Pakeitimas 174
43a straipsnis

Siekdama pateikti darnų vertinimo metodą, 
Agentūra parengia prioritetų nustatymo
kriterijus, skirtus tolesniam medžiagų
vertinimui. Prioritetai nustatomi atsi
žvelgiant į riziką. Vertinimo kriterijai grind
žiami duomenimis apie pavojingumą, med
žiagos poveikį ir kiekio tonomis intervalus.
Agentūra priima sprendimą dėl prioritetų
nustatymo kriterijų, skirtų tolesniam med
žiagų vertinimui. Valstybės narės privalo 
taikyti šiuos kriterijus, rengdamos savo 
einamuosius planus.

Siekdama pateikti vieningą ir skaidrų metod
ą, Agentūra parengia su rizikos laipsniu 
susijusius kriterijus, skirtus sprendimams d
ėl medžiagų atrankos, jas vertinant.
Vertinimo kriterijai grindžiami duomenimis 
apie pavojingumą, medžiagos poveikį ir si
ūlomas rizikos valdymo priemones. Šie 
kriterijai turi apibrėžti tas aplinkybes, 
kurioms esant pagal II antraštinės dalies 
reikalavimus pateiktos informacijos ir 
dokumentų rinkinio įvertinimo VI antra
štinėje dalyje nustatyta tvarka nepakanka, 
kad būtų įvertinta ir valdoma medžiagos ir 
nurodyto jos naudojimo (naudojimo atvejų) 
rizika.

Begründung

Die Agentur muss Kriterien zur Rechtfertigung einer Entscheidung über eine weitergehende 
Bewertung haben, und die Gründe für diese Rechtfertigung müssen transparent sein.

Pakeitimas 175
43aa straipsnio 1 dalis
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1. Valstybė narė įtraukia cheminę medžiag
ą į einamąjį planą, kad kompetentingoji 
institucija vykdytų 44, 45 ir 46 straipsnių
reikalavimus, jei toji valstybė narė, 
remdamasi 38 straipsnyje paminėtos 
kompetentingosios institucijos atlikto 
dokumentų rinkinio vertinimo rezultatais 
arba kitu šaltiniu, įskaitant registravimo 
dokumentuose pateiktą informaciją, turi 
pagrindo įtarti, kad ši medžiaga kelia riziką
žmonių sveikatai ar aplinkai, ypač dėl:

1. Jei Agentūra mano, kad reikalingas med
žiagos įvertinimas, ji priima sprendimą
43a, 48 ir 49 straipsniuose nustatyta tvarka.

1a. Jei sprendimas yra teigiamas, Agentūra 
šią medžiagą 44–46 straipsniuose 
nustatytiems tikslams įtraukia į einamąjį
planą. Atsižvelgiant į esamą riziką, šis 
planas yra prioritetinis.

a) struktūrinio medžiagos panašumo į
žinomas susirūpinimą keliančias med
žiagas arba į patvarias ir linkusias 
bioakumuliuotis medžiagas, numanant, 
kad medžiaga arba vienas ar keli jos kitimo 
produktai turi susirūpinimą keliančių
savybių, yra patvarūs arba linkę
bioakumuliuotis, arba

b) susikaupusio medžiagos kiekio, 
įvairiems registruotojams pateikus 
registravimo paraiškas.

Begründung

Eine Stoffbewertung kann nur in Gang gebracht werden, wenn die Kriterien nach Artikel 43 
erfüllt sind

Pakeitimas 176
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 nar
ės gali siųsti Agentūrai savo komentarus arba 
išdėstyti interesus, susijusius su medžiagos 
vertinimu.

2. 1 dalyje minimas Bendrijos einamasis 
planas apima trejų metų laikotarpį, yra 
kasmet atnaujinamas, nurodant medžiagas, 
kurias kiekviena valstybė narė yra įpareigota
įvertinti kiekvienais metais. Agentūra kasmet 
iki vasario 28 d. privalo pateikti Bendrijos
einamąjį planą valstybių narių valdžios 
institucijoms. Kasmet iki kovo 31 d. valstyb
ės narės gali siųsti Agentūrai savo 
komentarus arba išdėstyti interesus, 
susijusius su medžiagos vertinimu.

Pagrindimas

Už Bendrijos einamųjų medžiagos vertinimo planų parengimą turi būti atsakinga Agentūra.
Vertinimo rezultatai bus išdalinti nacionalinėms valdžios institucijoms, atsižvelgiant į jų
kompetenciją. Tai leis Bendrijos lygiu veiksmingiausiai panaudoti turimas priemones.

Pakeitimas 177
43aa straipsnio 3 dalis

3. Tais atvejais, kai nėra pastabų apie einamąj
į planą arba nei viena valstybė narė neišsak
ė savo interesų, valstybė narė tvirtina savo
einamąjį planą. Kompetentingąja institucija 
laikoma tos valstybės narės kompetentingoji 
institucija, kuri įtraukė cheminę medžiagą į
savo galutinį einamąjį planą.

3. Tais atvejais, kai nėra pastabų apie 
Bendrijos einamąjį planą, tas einamasis 
planas yra laikomas patvirtintu.
Kompetentinga institucija laikoma tos valstyb
ės narės kompetentinga institucija, kurią
Agentūra galutiniame Bendrijos 
einamajame plane paskyrė vertinti med
žiagas.

Pagrindimas

Po Bendrijos einamojo medžiagos vertinimo plano įdiegimo Agentūra išdalins vertinimo 
rezultatus valstybių narių valdžios institucijoms, atsižvelgiant į jų kompetenciją.

Pakeitimas 178
43aa straipsnio 4 dalis
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4. Tais atvejais, kai dvi ar daugiau valstybių
narių įtraukė į savo einamojo plano projekt
ą tą pačią medžiagą arba, pateikusios 
einamuosius planus, išsakė pageidavimą
įvertinti tą pačią medžiagą, kompetentingoji 
institucija 44, 45 ir 46 straipsnių tikslams 
skiriama antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje 
pastraipose nustatyta tvarka.

4. Tais atvejais, kai dvi ar daugiau valstybių
narių išsakė pageidavimą įvertinti tą pačią
medžiagą, kompetentingoji institucija 44, 45 
ir 46 straipsnių tikslams skiriama antrojoje, 
trečiojoje ir ketvirtojoje pastraipose nustatyta 
tvarka.

Agentūra perduoda klausimą svarstyti 72 
straipsnio 1 dalies e punkte nurodytam 
valstybių narių komitetui, toliau vadinamam 
„valstybių narių komitetu”, kad būtų
susitarta, kuri institucija taps kompetenting
ąja, laikantis principo, kad medžiagų
paskirstymas tarp valstybių narių turi atitikti 
joms tenkančią Bendrijos bendrojo vidaus 
produkto dalį. Jei įmanoma, pirmenybė
teikiama toms valstybėms narėms, kurios 
jau atliko nagrinėjamų medžiagų
dokumentų rinkinio vertimą pagal 39–43 
straipsnių nuostatas.

Agentūra perduoda klausimą svarstyti 72 
straipsnio 1 dalies e punkte nurodytam 
valstybių narių komitetui, toliau vadinamam 
„valstybių narių komitetu”, kad būtų
susitarta, kuri institucija taps kompetenting
ąja, laikantis principo, kad medžiagų
paskirstymas tarp valstybių narių turi atitikti j
ų techninį pajėgumą įgyvendinti Bendrijos 
einamąjį planą ir ES valstybių narių
techninio pajėgumo, numatyto REACH 
direktyvoje, pertekliaus pasiskirstymą.

Jei per 60 dienų nuo klausimo perdavimo 
valstybių narių komitetas vienbalsiai priima 
sprendimą, susijusios valstybės narės
atitinkamai tvirtina galutinius einamuosius 
planus. Kompetentingąja institucija 
laikoma tos valstybės narės institucija, kuri 
įtraukė cheminę medžiagą į savo galutinį
einamąjį planą.

Jei per 60 dienų nuo klausimo perdavimo 
valstybių narių komitetas vienbalsiai priima 
sprendimą, Agentūra atitinkamai tvirtina 
galutinį Bendrijos einamąjį planą.

Jei valstybių narių komitetui nepavyksta 
vienbalsiai susitarti, Agentūra prieštaraujan
čias nuomones pateikia Komisijai, ir šioji 130 
straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka nusprend
žia, kuri institucija bus laikoma kompetenting
ąja, o valstybės narės atitinkamai tvirtina 
savo galutinius einamuosius planus.

Jei valstybių narių komitetui nepavyksta 
vienbalsiai susitarti, Agentūra prieštaraujan
čias nuomones pateikia Komisijai, ir šioji 130 
straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka nusprend
žia, kuri institucija bus laikoma 
kompetentinga, o Agentūra atitinkamai 
patvirtina galutinį Bendrijos einamąjį plan
ą.

Pagrindimas

Atsakomybės už Bendrijos einamojo plano įdiegimą paskyrimas Agentūrai yra savaime ai
škus.



Pakeitimas 179
43aa straipsnio, 5 dalis

5. Kai tik paskiriamos kompetentingosios 
institucijos, Agentūra savo tinklalapyje 
paskelbia galutinius einamuosius planus.

išbraukta.

Pakeitimas 180
43aa straipsnio 6 dalis

6. Kompetentingoji institucija, įvardyta pagal 
1–4 dalių nuostatas, pagal šio skyriaus 
reikalavimus įvertina visas chemines med
žiagas, įtrauktas į jos einamąjį planą.

6. Kompetentingoji institucija, įvardyta pagal 
3 ir 4 dalių nuostatas, pagal šio skyriaus 
reikalavimus įvertina visas chemines med
žiagas, kurias vertinti jai nurodyta.

Pakeitimas 181
44 straipsnio 1 dalis

1. Jei kompetentingoji institucija nutaria, 
kad reikia papildomos informacijos, norint i
šaiškinti 43aa straipsnio 1 dalyje nurodytus 
įtarimus, įskaitant pagal V–VIII priedų
nuostatas neprivalomą informaciją, ji 
parengia sprendimo projektą, kuriame 
nurodo priežastis, dėl kurių registruotojas (-
ai) privalo pateikti daugiau informacijos; šis 
sprendimas priimamas 48 ir 49 straipsniuose 
nustatyta tvarka.

1. Jei Agentura nutaria, kad be 
reikalavimu pagal 9, 12 ir 13 
straipsnius reikia papildomu duomenu, 
ji parengia sprendimo projekta, kuriame 
nurodo priežastis, del kuriu registruotojas (-
ai) privalo pateikti daugiau informacijos; šis 
sprendimas priimamas 48 ir 49 straipsniuose 
nustatyta tvarka.

Begründung

Die Agentur kann im begründeten Einzelfall über weitergehende Informationsanforderungen 
entscheiden.

Pakeitimas 182
44 straipsnio 4 dalis
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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 vertinimą 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.

Pakeitimas 183
45 straipsnio 1 dalis

1. Kompetentingoji institucija, vertindama 
medžiagą, privalo remtis ankstesniu vertimu, 
atliktu pagal šios antraštinės dalies nuostatas.
Bet koks sprendimo, reikalaujančio daugiau 
informacijos pagal 44 straipsnį, projektas gali 
būti grindžiamas tik pasikeitusiomis aplinkyb
ėmis arba naujomis žiniomis.

1. Agentūra, vertindama medžiagą, privalo 
remtis ankstesniu vertimu, atliktu pagal šios 
antraštinės dalies nuostatas. Bet koks 
sprendimo, reikalaujančio daugiau 
informacijos pagal 44 straipsnį, projektas gali 
būti grindžiamas tik pasikeitusiomis aplinkyb
ėmis arba naujomis žiniomis.

Pakeitimas 184
45 straipsnio 2 dalis

2. Siekdama užtikrinti darnų išsamesnės 
informacijos prašymo būdą, Agentūra stebi 
44 straipsnyje nurodytų sprendimų projekt
ų rengimą, nustato kriterijus ir prioritetus.
Prireikus 130 straipsnio 3 dalyje nustatyta 
tvarka priimamos įgyvendinimo priemonės.

išbraukta

Begründung

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

Pakeitimas 185
46 straipsnio 1 dalis



1. Kompetentingoji institucija tikrina visą
informaciją, kuri buvo pateikta priėmus 
sprendimą pagal 44 straipsnį, ir prireikus 
parengia atitinkamus sprendimų projektus 
pagal 44 straipsnio reikalavimus.

1. Agentūra tikrina visą informaciją, kuri 
buvo pateikta priėmus sprendimą pagal 44 
straipsnį, ir prireikus parengia atitinkamus 
sprendimų projektus pagal 44 straipsnio 
reikalavimus.

Pakeitimas 186
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 informuoja 
Komisiją, Agentūrą, registruotojus ir kitų
valstybių narių kompetentingąsias institucijas 
apie padarytas išvadas, ar naudotis gauta 
informacija ir kaip ja naudotis.

2. Agentūra informuoja Komisiją, 
registruotojus ir kitų valstybių narių
kompetentingąsias institucijas apie padarytas 
išvadas, ar naudotis 56 straipsnio 3 dalies ir 
66 straipsnio 2 dalies tikslams gauta 
informacija ir kaip ja naudotis.

Begründung

Die aus der Bewertung gewonnenen Informationen sind möglicherweise für Zulassungs- oder 
Beschränkungsverfahren zu verwenden

Pakeitimas 187
47 straipsnis

Gamybos vietoje izoliuotų tarpinių produkt
ų 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 susir
ūpinimui, tos valstybės narės, kurios 
teritorijoje yra toji vieta, kompetentingoji 
institucija gali:

Agentūra, taip pat ir tos valstybės narės, 
kurios teritorijoje yra toji vieta, 
kompetentingosios institucijos prašymu, 
gali reikalauti apie tarpinius produktus 
pateikti informaciją, kurią pagal 16 
straipsnio nuostatas įmonės turi laikyti 
parengtą. Agentūra gali vertinti šią
informaciją pagal 40 straipsnio 
reikalavimus.

a) prašyti registruotojo pateikti daugiau 
informacijos, susijusios su nustatyta rizika.
Toks prašymas turi būti raštiškai pagrįstas;



AD\576536LT.doc 81/115 PE 357.691v03-00

LT

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

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

Begründung

Die Agentur kann aus eigener Kompetenz ebenso wie auf begründeten Antrag der 
kompetenten Behörde des betroffenen Mitgliedstaats auch Zwischenprodukte überprüfen.

Pakeitimas 188
48 straipsnio 1 dalis

1. Kompetentingoji institucija 39, 40 arba 
44 straipsniuose minimo sprendimo projektą
pateikia susijusiam registruotojui (-ams) arba 
paskesniam naudotojui (-ams), 
informuodama 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 40, 43aa arba 44 straipsniuose 
minimo sprendimo projektą pateikia 
susijusiam registruotojui (-ams) arba 
paskesniam naudotojui (-ams), 
informuodama jį (juos) apie teisę pateikti 
savo pastabas per 30 dienų nuo gavimo.
Agentūra atsižvelgia į visas gautas pastabas 
ir gali atitinkamai pakeisti sprendimo projekt
ą.

Pakeitimas 189
48 straipsnio 2 dalis

2. Jei registruotojas nutraukė medžiagos 
gamybą ar importą, jis privalo apie tai prane
šti kompetentingajai institucijai; tokiu 
atveju jo registracija netenka galios, ir apie 
šią medžiagą negalima reikalauti jokios 
papildomos informacijos, nebent jis pateikt
ų naują registravimo paraišką.

2. Jei registruotojas nutraukė medžiagos 
gamybą ar importą, jis privalo apie tai prane
šti Agentūrai; tokiu atveju su registracija 
susijusių pareigų vykdymas sustabdomas ir 
apie šią medžiagą negalima reikalauti 
jokios papildomos informacijos. Jei 
registruotojas visiškai nutraukia medžiagos 
gamybą ar importą, praėjus trejiems 
metams registracija netenka galios, nebent 
registruotojas iki šio termino pabaigos su 
registracija susijusias teises perleistų tre
čiajam asmeniui.



Begründung

Oftmals werden Herstellung bzw. Import nur vorübergehend eingestellt. Der automatische 
Verlust der Gültigkeit der Registrierung wäre unangemessen. Die Registrierung sollte nach 
Satz 2 für eine Übergangsfrist von drei Jahren gelten, um es dem Registrierungspflichtigen zu 
ermöglichen, die Rechtsposition auf einen Dritten zu übertragen (vgl. Art. 6b Abs. 1).

Pakeitimas 190
48 straipsnio 3 dalis

3. Registruotojas gali nutraukti medžiagos 
gamybą ar importą, gavęs sprendimo 
projektą. Tokiais atvejais jis privalo apie tai 
informuoti kompetentingąją instituciją, 
tuomet jo registracija netenka galios, ir 
apie šią medžiagą negalima reikalauti 
jokios papildomos informacijos, nebent jis 
pateiktų naują registravimo paraišką.

3. 1 dalis taikoma ir tuo atveju, kai 
registruotojas nutraukia medžiagos gamybą
ar importą, gavęs sprendimo projektą.

Begründung

Die vorgeschlagene Regelung soll auch in den Fällen gelten, in denen der 
Registrierungspflichtige die Herstellung oder die Einfuhr des Stoffes nach Zugang des 
Entscheidungsentwurfs einstellen möchte.

Pakeitimas 191
48 straipsnio 4 dalies a punktas

a) Kompetentingoji institucija, rengdama 
dokumentų rinkinį pagal XIV priedo 
reikalavimus, daro išvadą, kad galima ilgalaik
ė rizika žmonėms arba aplinkai, ir taip 
pagrindžia tolesnės informacijos poreikį, ir 

a) Agentūra, rengdama dokumentų rinkinį
pagal XIV priedo reikalavimus, daro išvadą, 
kad galima ilgalaikė rizika žmonėms arba 
aplinkai, ir taip pagrindžia tolesnės 
informacijos poreikį, ir 

Pakeitimas 192
49 straipsnio 1 dalis
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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
kompetentingosioms institucijoms.

1. Agentūra paskelbia savo sprendimų
projektus kartu su pastabomis, kaip nustatyta 
40, 41, 43, 43aa ir 44 straipsniuose, valstybi
ų narių kompetentingosioms institucijoms.

Begründung

Übereinstimmung mit Artikel 43aa Absatz 1.

Pakeitimas 193
49 straipsnio 2 dalis

2. Per 30 dienų nuo paskelbimo kitų valstybi
ų 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 paskelbimo valstybių
narių kompetentingosios institucijos gali pasi
ūlyti Agentūrai pakeisti sprendimo projektą.

Begründung

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

Pakeitimas 194
49 straipsnio 4 dalis



4. Agentūra, gavusi pakeitimo pasiūlymą, 
gali pakeisti sprendimo projektą. Per 15 dien
ų nuo 2 dalyje minimo 30 dienų laikotarpio 
pabaigos Agentūra persiunčia sprendimo 
projektą kartu su pasiūlytais pakeitimais 
valstybių narių komitetui. Agentūra imasi 
tokių pat veiksmų, jei ji pati pateikė
pakeitimo pasiūlymą pagal 2 dalies 
reikalavimus.

4. Agentūra, gavusi pakeitimo pasiūlymą, 
gali pakeisti sprendimo projektą. Agentūra i
šnagrinėja pasiūlymą ir per 15 dienų nuo 2 
dalyje minimo 30 dienų laikotarpio pabaigos 
priima sprendimą.

Begründung

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

Pakeitimas 195
49 straipsnio 5 dalis

5. Agentūra nedelsdama perduoda 
pakeitimo pasiūlymus visiems 
registruotojams ir paskesniems 
naudotojams ir leidžia jiems per 30 dienų
pateikti pastabas. Valstybių narių komitetas 
atsižvelgia į visas gautas pastabas.

išbraukta

Pakeitimas 196
49 straipsnio 6 dalis

6. Jei per 60 dienų nuo projekto 
persiuntimo valstybių narių komitetas 
vieningai sutaria dėl sprendimo projekto, 
Agentūra atitinkamai priima sprendimą.

išbraukta

Jei valstybių narių komitetui nepavyksta 
vienbalsiai susitarti, jis privalo per 60 dienų
nuo persiuntimo priimti nuomonę pagal 81 
straipsnio 8 dalies nuostatas. Agentūra šią
nuomonę perduoda Komisijai.

Pakeitimas 197
49 straipsnio 7 dalis
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7. Per 60 dienų nuo nuomonės gavimo 
Komisija parengia sprendimo projektą, 
kuris priimamas 130 straipsnio 2 dalyje 
nustatyta tvarka.

išbraukta

Pakeitimas 198
50 straipsnis

Bandymų su stuburiniais gyvūnais išlaidų
dalijimasis, registruotojams nesusitarus

Bandymų su stuburiniais gyvūnais išlaidų
dalijimasis, registruotojams nesusitarus

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 po lygiai.

2. 1 dalyje minimu atveju bandymą
atliekantis registruotojas arba paskesnis 
naudotojas kitiems susijusiems asmenims 
pateikia tyrimo kopiją.

3. Tyrimą atliekantis ir pateikiantis asmuo 
kelia atitinkamus reikalavimus kitų susijusi
ų asmenų atžvilgiu. Kiti susiję asmenys turi 
teisę gauti tyrimo kopiją. Susijęs asmuo 
gali pareikalauti, kad kitam asmeniui būtų
uždrausta gaminti, įvežti ar pateikti į rinką
cheminę medžiagą, jei jis nepadengė
savosios išlaidų dalies, nepateikė garantijos 
tai sumai arba neperdavė atlikto tyrimo 
kopijos. Visi reikalavimai nagrinėjami 
nacionaliniuose teismuose. Bet kuris susij
ęs asmuo gali nuspręsti pateikti ieškinį dėl 
kompensacijos arbitražo teismui ir pripa
žinti jo sprendimą.

Pakeitimas 199
51 straipsnio 1 dalis

Valstybių narių pareiga informuoti Agent
ūrą

Pareiga informuoti



Kasmet iki vasario 28 dienos atskiros valstyb
ės narės informuoja Agentūrą apie 
rezultatus, kuriuos pasiekė atitinkamos 
valstybės narės kompetentingosios 
institucijos per praėjusius kalendorinius 
metus, vykdydamos savo pareigas, susijusias
su siūlomų bandymų tikrinimu. Agentūra 
nedelsdama skelbia šią informaciją savo 
tinklalapyje.

Kasmet iki vasario 28 dienos Agentūra 
informuoja apie padarytą pažangą per pra
ėjusius kalendorinius metus, vykdydama savo 
pareigą tikrinti siūlomus bandymus. Agentūra 
nedelsdama skelbia šią informaciją savo 
tinklalapyje.

Begründung

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

Pakeitimas 200
53 straipsnio 1 dalis a punktas

a) pagal 57–61 straipsnių nuostatas 
buvo išduotas leidimas naudojimui šios 
medžiagos grynu ar preparato pavidalu 
arba medžiagos perdirbimui į gaminį, d
ėl kurio ji pateikiama į rinką arba jis 
pats ją naudoja; arba 

a) pagal 57–61 straipsnių nuostatas 
buvo išduotas leidimas naudojimui 
arba naudojimo ir poveikio 
kategorijoms šios medžiagos grynu ar 
preparato pavidalu arba medžiagos 
perdirbimui į gaminį, dėl kurio ji 
pateikiama į rinką arba jis pats ją
naudoja; arba

Pakeitimas 201
53 straipsnio 1 dalis b punktas

b) pagal paties XIII priedo reikalavimus, atsi
žvelgiant į 55 straipsnio 2 dalies nuostatas, 
neprivaloma gauti leidimą naudojimui šios 
medžiagos grynu ar preparato pavidalu arba 
medžiagos perdirbimui į gaminį, dėl kurio ji 
pateikiama į rinką arba jis pats ją naudoja;
arba 

b) pagal paties XIII priedo reikalavimus, atsi
žvelgiant į 55 straipsnio 2 dalies nuostatas, 
neprivaloma gauti leidimą naudojimui arba 
naudojimo ir poveikio kategorijoms šios 
medžiagos grynu ar preparato pavidalu arba 
medžiagos perdirbimui į gaminį, dėl kurio ji 
pateikiama į rinką arba jis pats ją naudoja;
arba

Pakeitimas 202
53 straipsnio 1 dalies e punktas
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e) jei medžiaga jau pateikta į rinką, leidimas 
jos naudojimui buvo suteiktas tiesioginiam 
paskesniam naudotojui.

e) jei medžiaga jau pateikta į rinką, leidimas 
jos naudojimui arba naudojimo ir poveikio 
kategorijoms buvo suteiktas tiesioginiam 
paskesniam naudotojui.

Pakeitimas 203
53 straipsnio 4 dalis

4. 1 ir 2 dalių nuostatos netaikomos medžiag
ų naudojimui moksliniams tyrimams ir plėtrai 
bei gaminio ir gamybos proceso tyrimams ir 
plėtrai, jei per metus sunaudojama ne 
daugiau kaip 1 tona medžiagos.

4. 1 ir 2 dalių nuostatos netaikomos medžiag
ų naudojimui moksliniams tyrimams ir plėtrai 
bei gaminio ir gamybos proceso tyrimams ir 
plėtrai.

Begründung

Im Rahmen der wissenschaftlichen Forschung und Entwicklung oder der produkt- und 
verfahrensorientierten Forschung und Entwicklung verwendete Stoffe dürfen nicht auf 1 
Tonne beschränkt werden. Dies würde die Innovation hemmen.

Pakeitimas 204
53 straipsnio 5 dalies a, b, c, d, e ir f punktai

a) augalų apsaugos produktuose, 
priklausančiuose Direktyvos 91/414/EEB 
taikymo sričiai;

išbraukta

b) biocidiniuose produktuose, priklausan
čiuose Direktyvos 98/8/EB taikymo sričiai;

c) žmonėms skirtuose arba veterinariniuose 
vaistuose, priklausančiuose Reglamento 
(EEB) Nr. 2309/93 ir direktyvų 2001/82/EB 
bei 2001/83/EB taikymo sričiai;
d) kaip maisto priedai, priklausantys
Direktyvos 89/107/EEB taikymo sričiai;

e) kaip gyvūnams skirtų pašarų priedai, 
priklausantys Direktyvos 70/524/EEB 
taikymo sričiai;

f) kaip maisto produktų kvapiosios med
žiagos, priklausančios Sprendimo 
1999/217/EB taikymo sričiai;



Begründung

Siehe Artikel 2. Diese Stoffe sollten nicht unter den Bereich von REACH fallen.

Pakeitimas 205
53 straipsnio 5 dalies i a punktas (naujas)

ia) neprivalomos registruoti medžiagos.

Begründung

Das Zulassungsverfahren ist auf registrierte Stoffe zu beschränken. Von der Registrierung 
ausgenommene Stoffe sind daher auch von der Zulassungspflicht zu befreien.

Pakeitimas 206
53 straipsnio 5 dalies i b punktas (naujas)

i b) metalų, įskaitant jų lydinius, 
naudojimo atvejai, remiantis Direktyvos 
67/548/EEB1 VI priedo 8.3 ir 9.3 punktuose 
apibrėžtomis ženklinimo išimtimis.
1 OL L 196 , 1967 08 16, p. 1. 

Justification

The vast number of uses of metals, particularly in the form of alloys (there are around 30,000 
alloys in commercial production), could lead to potential overwhelming of the authorisation 
process unless a simplified system is introduced.  Like polymers, most metals and alloys in the 
massive form “pose a limited risk because of their nature”. They should therefore be eligible 
normally for assessment via a simplified procedure unless there are indications of potential 
risks that justify more detailed evaluation of specific exposure scenarios.

Pakeitimas 207
53 straipsnio 7 a dalis (nauja)

7a. 1 dalies nuostatos netaikomos 
naudojant medžiagas grynu pavidalu, 
preparatuose ar gaminiuose, jei jos atitinka 
XVI ir XVII prieduose nustatytas sąlygas ar 
apribojimus.
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Begründung

Im vorgeschlagenen zusätzlichen Artikel 53 Absatz 7a wird klargestellt, dass bereits vom 
Ministerrat und vom Parlament gemäß Richtlinie 76/769/EWG oder in Zukunft von der 
Kommission in Übereinstimmung mit dem in Artikel 130 angegebenen Verfahren 
(Komitologie) getroffene Entscheidungen nicht erneut erörtert werden sollten.

Pakeitimas 208
55 straipsnio 1 dalis

1. Sprendimas įtraukti medžiagas pagal 54 
straipsnio nuostatas į XIII priedą priimamas 
130 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Jame 
kiekvienos medžiagos atveju nurodoma:

1. Sprendimas įtraukti medžiagas, jau 
įregistruotas II antraštinėje dalyje nustatyta 
tvarka, pagal 54 straipsnio nuostatas į XIII 
priedą priimamas 130 straipsnio 3 dalyje 
nustatyta tvarka. Jame kiekvienos medžiagos 
atveju nurodoma:

Begründung

Nur registrierte Stoffe können Gegenstand eines Zulassungsverfahrens sein. Nicht registrierte 
Stoffe dürfen ohnehin nicht hergestellt oder eingeführt werden. Dieser Zusatz dient der 
Klarstellung.

Pakeitimas 209
55 straipsnio 1 dalies ci punktas

i) data (datos), nuo kurios draudžiama 
pateikti medžiagą į rinką arba ją naudoti, jei n
ėra išduotas leidimas, toliau vadinama 
„pabaigos terminu”;

i) data (datos), nuo kurios draudžiama 
pateikti medžiagą į rinką arba ją naudoti, jei n
ėra išduotas leidimas, toliau vadinama 
„pabaigos terminu”, atsižvelgiant į nuo med
žiagos naudojimo priklausančius laiką, 
reikalingą įvykdyti naujos produkcijos u
žsakymą, ir gamybos ciklus;

Pagrindimas

Nustatant apribojimo/leidimo išdavimo terminus, reikia atsižvelgti į laiką, reikalingą įvykdyti 
naujos produkcijos užsakymą, ir gamybos ciklus, kurie priklauso nuo medžiagos naudojimo.
Kai kuriais naudojimo atvejais apribojimus galima taikyti anksti, kitais reikia daugiau laiko, 
atsižvelgiant į laiką, reikalingą įvykdyti naujos produkcijos užsakymą, ir gamybos ciklus.



Siekiant apriboti išlaidas ir gauti didžiausią naudą, priimant sprendimus reikia atsižvelgti į
šiuos veiksnius.

Pakeitimas 210
55 straipsnio 1 dalies e punktas

e) naudojimo atvejai arba naudojimo 
kategorijos, kuriems išimties tvarka 
neprivaloma gauti leidimą, ir išimčių sąlygos, 
jei tokios yra.

e) naudojimo atvejai arba naudojimo ir 
poveikio kategorijos, kuriems išimties tvarka 
neprivaloma gauti leidimą, ir išimčių sąlygos, 
jei tokios yra.

Pakeitimas 211
55 straipsnio 2 dalis

2. Naudojimo atvejams arba naudojimo 
kategorijoms gali būti išimties tvarka 
netaikomas reikalavimas gauti leidimą.
Taikant tokias išimtis ypač būtina atsižvelgti 
į:

2. Naudojimo atvejams arba naudojimo ir 
poveikio kategorijoms gali būti išimties 
tvarka netaikomas reikalavimas gauti leidimą.
Taikant tokias išimtis ypač būtina atsižvelgti 
į:

Pakeitimas 212
55 straipsnio 4 dalies b punktas

b) naudojimo atvejus, kuriems neprivaloma 
gauti leidimą.

b) naudojimo atvejus arba naudojimo ir 
poveikio kategorijas, kuriems neprivaloma 
gauti leidimą.

Pakeitimas 213
57 straipsnio 3 dalies c punktas

(c) pareiškėjo pagal 59 straipsnio 5 dalies 
nuostatas ir trečiosios šalies pagal 61 
straipsnio 2 dalies nuostatas pateiktų
alternatyvų analizę;

(c) pareiškėjo pagal 59 straipsnio 5 dalies 
nuostatas ir trečiosios šalies pagal 61 
straipsnio 2 dalies nuostatas pateiktų
alternatyvų, kurios atitinka mokslo 
reikalavimus, analizę;

Pagrindimas
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„Turėtų“ būti atsižvelgta į išlaidų ir pajamų analizės rezultatus. Nėra prasmės vykdyti tokią
analizę ir ignoruoti jos rezultatus. Žodis „turėtų“ leidžia valdžios institucijoms priimti 
sprendimus nepaisant išlaidų ir pajamų įvertinimo. Trečiosios šalies indėlis gali būti 
naudingas, jei jis atitinka mokslo reikalavimus. Nustatant apribojimo/leidimo išdavimo datą, 
reikia atsižvelgti į nuo medžiagos naudojimo priklausančius laiką, reikalingą įvykdyti naujos 
produkcijos užsakymą, ir gamybos ciklus.

Pakeitimas 214
57 straipsnio 6 dalis

6. 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.

6. Leidimas gali būti išduodamas, iškeliant 
tam tikras sąlygas, įskaitant peržiūros 
laikotarpius ir (arba) stebėjimą. Pagal 3 dalies 
nuostatas išduodami leidimai paprastai yra 
peržiūrimi ateityje ir atsižvelgiama į nuo 
medžiagos naudojimo priklausančius laiką, 
reikalingą įvykdyti naujos produkcijos u
žsakymą, ir gamybos ciklus.

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 57 straipsnio 3 dalies c punktu. Kai kuriais naudojimo atvejais 
apribojimus galima taikyti anksti, kitais reikia daugiau laiko, atsižvelgiant į laiką, reikalingą
įvykdyti naujos produkcijos užsakymą, ir gamybos ciklus. Siekiant apriboti išlaidas ir gauti 
didžiausią naudą, priimant sprendimus reikia atsižvelgti į šiuos veiksnius. Sprendžiant, kokia 
apimtimi poveikis turi būti sumažintas, reikia atsižvelgti į išlaidas.

Pakeitimas 215
57 straipsnio, 7 dalies, c punktas

c) naudojimo atvejis (-ai), kuriam (-iems) 
suteikiamas leidimas;

c) naudojimo atvejis (-ai) ir naudojimo ir 
poveikio kategorijos, kuriam (-iems) 
suteikiamas leidimas;

Pakeitimas 216
57 straipsnio 8 dalis



8. Nepaisant leidimo suteikimo sąlygų, 
leidimo turėtojas užtikrina, kad medžiagos 
poveikio laipsnis būtų kuo mažesnis, atsi
žvelgiant į technines galimybes.

8. Nepaisant leidimo suteikimo sąlygų, 
leidimo turėtojas užtikrina, kad medžiagos 
poveikio laipsnis būtų kuo mažesnis, atsi
žvelgiant į technines galimybes ir esant 
protingoms išlaidoms.

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 57 straipsnio 3 dalies c punkto ir 6 dalies pakeitimais.

Pakeitimas 217
59 straipsnio 3 dalis

3. Paraiškos gali būti teikiamos vienai ar 
kelioms medžiagoms bei vienam ar keletui 
naudojimo atvejų. Paraiškos gali būti 
teikiamos medžiagos naudojimui paties parei
škėjo reikmėms ir (arba) naudojimo atvejui (-
ams), dėl kurių jis ketina pateikti medžiagą į
rinką.

3. Paraiškos gali būti teikiamos vienai ar 
kelioms medžiagoms bei vienam ar keletui 
naudojimo atvejų arba naudojimo ir 
poveikio kategorijų. Paraiškos gali būti
teikiamos medžiagos naudojimui paties parei
škėjo reikmėms ir (arba) naudojimo atvejui (-
ams) arba naudojimo ir poveikio 
kategorijoms, dėl kurių jis ketina pateikti 
medžiagą į rinką.

Pakeitimas 218
59 straipsnio 4 dalies c punktas

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

c) prašymas išduoti leidimą, nurodant, 
kokiam naudojimui (naudojimo atvejams) 
arba naudojimo ir poveikio kategorijoms
turi būti išduotas leidimas, įskaitant naudojim
ą preparatuose ir (arba) gaminiuose;

Pakeitimas 219
60 straipsnio 1 dalis

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

1. Jei buvo pateikta paraiška dėl leidimo med
žiagos naudojimui arba naudojimo ir 
poveikio kategorijai, paskesnis pareiškėjas, 
gavęs iš ankstesniojo pareiškėjo sutikimo rašt
ą, gali remtis pagal 59 straipsnio 4 dalies d 
punkto ir 5 dalies nuostatas pateiktos 
ankstesnės paraiškos duomenimis.



AD\576536LT.doc 93/115 PE 357.691v03-00

LT

Pakeitimas 220
60 straipsnio 2 dalis

2. Jei buvo išduotas leidimas medžiagos 
naudojimui, paskesnis pareiškėjas, gavęs iš
leidimo turėtojo sutikimo raštą, gali remtis 
leidimo turėtojo paraiškos, pateiktos pagal 
59 straipsnio 4 dalies d punkto ir 5 dalies 
nuostatas, duomenimis.

2. Jei buvo išduotas leidimas medžiagos 
naudojimui arba naudojimo ir poveikio 
kategorijai, paskesnis pareiškėjas, gavęs iš
leidimo turėtojo sutikimo raštą, gali remtis 
leidimo turėtojo paraiškos, pateiktos pagal 
59 straipsnio 4 dalies d punkto ir 5 dalies 
nuostatas, duomenimis.

Pakeitimas 221
61 straipsnio 4 dalies a punktas

a) Rizikos vertinimo komiteto nuomonėje:
rizikos sveikatai ir (arba) aplinkai, susijusios 
su paraiškoje aprašytu medžiagos naudojimu 
(naudojimo atvejais), įvertinimas;

a) Rizikos vertinimo komiteto nuomonėje:
rizikos sveikatai ir (arba) aplinkai, susijusios 
su paraiškoje aprašytu medžiagos naudojimu 
(naudojimo atvejais) arba naudojimo ir 
poveikio kategorija (-omis), įvertinimas;

Pakeitimas 222
61 straipsnio 4 dalies b punktas

b) Socialinės-ekonominės analizės komiteto 
nuomonėje: socialinių ir ekonominių veiksni
ų, susijusių su paraiškoje aprašytu medžiagos 
naudojimu (naudojimo atvejais), įvertinimas, 
kai paraiška pateikiama pagal 59 straipsnio 5 
dalies reikalavimus.

b) Socialinės-ekonominės analizės komiteto 
nuomonėje: socialinių ir ekonominių veiksni
ų, susijusių su paraiškoje aprašytu medžiagos 
naudojimu (naudojimo atvejais) arba 
naudojimo ir poveikio kategorija (-omis),
įvertinimas, kai paraiška pateikiama pagal 59 
straipsnio 5 dalies reikalavimus.

Pakeitimas 223
62 straipsnis



Leidimo turėtojai privalo nurodyti leidimo 
numerį medžiagos etiketėje, prieš pateikdami 
ją į rinką leidime numatytam naudojimui.

Leidimo turėtojai privalo nurodyti leidimo 
numerį medžiagos etiketėje, prieš pateikdami 
ją į rinką leidime numatytam naudojimui arba 
naudojimo ir poveikio kategorijai.

Pakeitimas 224
68 straipsnio 1 dalis

1. Per 12 mėnesių nuo 66 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos paskelbimo dienos socialinės-
ekonominės analizės komitetas, apsvarstęs 
tam tikras dokumentų rinkinio dalis, parengia 
nuomonę apie siūlomus apribojimus ir jų
socialines-ekonomines pasekmes. Nuomonės 
apie siūlomus apribojimus ir jų socialines-
ekonomines pasekmes projektas rengiamas, 
atsižvelgiant į turimą analizę arba informacij
ą, nurodytą 66 straipsnio 3 dalies b punkte, 
jei tokia yra. Agentūra nedelsdama paskelbia 
nuomonės projektą savo tinklalapyje. Agent
ūra paragina suinteresuotąsias šalis pateikti 
savo pastabas apie nuomonės projektą iki 
Agentūros nustatyto termino pabaigos.

1. Per 12 mėnesių nuo 66 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos paskelbimo dienos socialinės-
ekonominės analizės komitetas, apsvarstęs 
tam tikras dokumentų rinkinio dalis, parengia 
nuomonę apie siūlomus apribojimus ir jų
socialines-ekonomines pasekmes. Nuomonės 
apie siūlomus apribojimus ir jų socialines-
ekonomines pasekmes projektas rengiamas, 
atsižvelgiant į turimą analizę arba informacij
ą, nurodytą 66 straipsnio 3 dalies b punkte, 
jei tokia yra. Agentūra nedelsdama ir atsi
žvelgusi į nuo medžiagos naudojimo 
priklausančius laiką, reikalingą įvykdyti 
naujos produkcijos užsakymą, ir gamybos 
ciklus, paskelbia nuomonės projektą savo 
tinklalapyje. Agentūra paragina suinteresuot
ąsias šalis pateikti savo pastabas apie 
nuomonės projektą iki Agentūros nustatyto 
termino pabaigos.

Pagrindimas

Nustatant apribojimo/leidimo išdavimo terminus, reikia atsižvelgti į laiką, reikalingą įvykdyti 
naujos produkcijos užsakymą, ir gamybos ciklus, kurie priklauso nuo medžiagos naudojimo.
Kai kuriais naudojimo atvejais apribojimus galima taikyti anksti, kitais reikia daugiau laiko, 
atsižvelgiant į laiką, reikalingą įvykdyti naujos produkcijos užsakymą, ir gamybos ciklus.
Siekiant apriboti išlaidas ir gauti didžiausią naudą, priimant sprendimus reikia atsižvelgti į
šiuos veiksnius.

Pakeitimas 225
69 straipsnio 2 dalis
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2. Agentūra nedelsdama paskelbia savo 
tinklalapyje abiejų komitetų nuomones.

2. Agentūra nedelsdama paskelbia savo 
tinklalapyje abiejų komitetų nuomones, 
laikydamasi konfidencialumo principo 
pagal 116 straipsnio nuostatas.

Begründung

Art. 116 findet auch in diesem Fall Anwendung.

Pakeitimas 226
70 straipsnio 2 dalis

2. Galutinis sprendimas priimamas 130 
straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

2. Galutinis sprendimas priimamas 130 
straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, atsi
žvelgiant į nuo medžiagos naudojimo 
priklausančius laiką, reikalingą įvykdyti 
naujos produkcijos užsakymą, ir gamybos 
ciklus.

Pagrindimas

Nustatant apribojimo/leidimo išdavimo terminus, reikia atsižvelgti į laiką, reikalingą įvykdyti 
naujos produkcijos užsakymą, ir gamybos ciklus, kurie priklauso nuo medžiagos naudojimo.
Kai kuriais naudojimo atvejais apribojimus galima taikyti anksti, kitais reikia daugiau laiko, 
atsižvelgiant į laiką, reikalingą įvykdyti naujos produkcijos užsakymą, ir gamybos ciklus.
Siekiant apriboti išlaidas ir gauti didžiausią naudą, priimant sprendimus reikia atsižvelgti į
šiuos veiksnius.

Pakeitimas 227
71a straipsnis (naujas)

71a straipsnis

Agentūros misija
Agentūra atsako už visą REACH proceso 
valdymą.

Pagrindimas

Pavedus Agentūrai visą REACH proceso valdymą, REACH bus veiksmingesnis ir bus galima 
vykdyti nepriklausomą ir skaidrų suderinto įgyvendinimo procesą.  



Pakeitimas 228
71b straipsnis (naujas)

71b straipsnis
Tarptautiniai įsipareigojimai

Agentūra skatina tarptautinį REACH 
standartų pripažinimą, taip pat yra visiškai 
atsakinga už kitų tarptautinių institucijų
nustatytų standartų įgyvendinimą, jei yra 
įsitikinusi, kad tie standartai gali apsaugoti 
aplinką ir žmonių sveikatą.

Pagrindimas

Svarbu, kad gamintojams ir importuotojams, įsiregistravusiems remiantis kitų tarptautinių
organizacijų standartais ir siekiantiems atitikti REACH standartus, biurokratinės procedūros 
ir papildomos išlaidos būtų kuo mažesnės. Labai svarbu, kad ES gamintojai nenukentėtų nuo 
nesąžiningos konkurencijos ten, kur REACH netaikoma.  

Pakeitimas 229
72 straipsnio 1 dalies e punktas

e) valstybių narių komitetas, atsakingas už
skirtingų nuomonių derinimą, valstybėms nar
ėms siūlant sprendimų projektus pagal VI 
antraštinę dalį, ir už Agentūros nuomonių
rengimą apie didelį susirūpinimą keliančių
medžiagų, kurioms taikoma VII antraštinės 
dalies leidimų procedūra, klasifikavimą ir 
ženklinimą pagal X antraštinės dalies 
nuostatas;

e) valstybių narių komitetas, atsakingas už
skirtingų nuomonių derinimą, Agentūrai si
ūlant sprendimų projektus pagal VI antraštin
ę dalį, ir už Agentūros nuomonių rengimą
apie didelį susirūpinimą keliančias medžiagas, 
kurioms taikoma VII antraštinės dalies leidim
ų procedūra;

Begründung

Anpassung an Änderungen in Titel VI.

Pakeitimas 230
73 straipsnio 1 dalis
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1. Agentūra teikia valstybėms narėms ir 
Bendrijos institucijoms kuo aukštesnės kokyb
ės mokslines ir technines konsultacijas visais 
klausimais, susijusiais su cheminėmis med
žiagomis, kurios priklauso jos kompetencijos 
sričiai ir buvo jai priskirtos pagal šio 
reglamento nuostatas.

1. Agentūra teikia valstybėms narėms ir 
Bendrijos institucijoms kuo aukštesnės kokyb
ės mokslines ir technines konsultacijas visais 
klausimais, susijusiais su cheminėmis med
žiagomis, kurios priklauso jos kompetencijos 
sričiai ir buvo jai priskirtos pagal šio 
reglamento nuostatas. Šiame reglamente 
numatytais atvejais Agentūra prima 
privalomus sprendimus.

Begründung

Dieser Zusatz dient der Klarstellung der Rolle der Agentur als beschlussfassendes Organ.

Pakeitimas 231
73 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Išankstinės registracijos metu Agentūra 
privalo:

a) sudaryti visiems panašių medžiagų
gamintojams sąlygas sužinoti vieniems apie 
kitus ir burtis į organizacijas registracijos 
tikslais;

b) padaryti visą esamą nekonfidencialią
informaciją visiems prieinamą (tai turi 
atlikti Agentūra, bendradarbiaudama su 
valdžios institucijomis, valstybėmis narėmis 
ir pramonės asociacijomis). Ši informacija 
turėtų supaprastinti registracijos proced
ūras registruotojams, (ypač MVĮ);
c) sukurti medžiagų registracijos ir (arba) 
vertinimo planą, kuriame derėtų poveikio 
lygis ir rizika; medžiagas gamintojas 
(importuotojas) turi skirstyti į tris plačias 
grupes (didelės, vidutinės ir mažos rizikos), 
ir pirmenybė turi būti teikiama 
pavojingiausioms medžiagoms (kurių
kiekis – daugiau kaip 1000 tonų ir jos 
priklauso CMR 1 ir 2 kategorijai).
Gamintojo (importuotojo) pasiūlytą
klasifikaciją Agentūra gali atmesti;



d) galutinį medžiagų, kurioms netaikoma 
REACH, sąrašą Agentūra turi paskelbti iki 
šio etapo pabaigos. Visos medžiagos, 
kurios, remiantis turima informacija, 
nekelia pavojaus sveikatai ir aplinkai, turi 
būti įtrauktos į REACH netaikomų med
žiagų sąrašą – popieriaus gamyboje 
naudojama medienos ir (arba) popieriaus 
masė, perdirdamos medžiagos, tam tikros 
geležies rūdos rūšys etc. Medžiagų, kurioms 
netaikoma REACH, sąrašas, daugėjant 
informacijai, turi būti periodiškai 
atnaujinamas.

Pagrindimas

Svarbu išvengti nereikalingų biurokratinių procedūrų, skatinti susitarimus tarp įmonių ir 
registravimo agentų, mažinti registravimo sąnaudas ir ginti MVĮ interesus. (OSOR yra 
pozityvus indėlis, bet pasiūlymo principai ir konfidencialumo problemų sprendimo būdai vis 
dar nežinomi).

Pakeitimas 232
73 straipsnio 2 dalies f punktas

f) prireikus rengia techninius ir mokslinius 
nurodymus bei pagalbines priemones šiam 
reglamentui vykdyti, ypač padeda pramonės 
įmonėms bei mažoms ir vidutinėms įmonėms 
(MVĮ) rengti cheminės saugos ataskaitas;

f) prireikus rengia techninius ir mokslinius 
nurodymus bei pagalbines priemones šiam 
reglamentui vykdyti, ypač padeda pramonės 
įmonėms bei mažoms ir vidutinėms įmonėms
(MVĮ) rengti cheminės saugos ataskaitas ir 
konsultuoja rinkos dalyvius, ypač MVĮ.

Pagrindims

Agentūra taip pat turėtų sukurti konsultavimo padalinį, ypač reikalingą MVĮ.

Pakeitimas 233
73 straipsnio 2 dalies ia punktas (naujas)

ia) remdamasis produkto palaipsnio 
įvedimo kategorijomis, rengia 6 straipsnyje 
nurodytų įsipareigojimų gaires.

Pagrindimas

Agentūra atsako už su produktu susijusių gairių rengimą. Laisvosios rinkos ekonomikoje jau 
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egzistuoja keli geriausios praktikos modeliai, kurie gali būti su sektoriumi susijusių gairių
pagrindas. Gairėse turi būti numatyta, kaip cheminės medžiagos, kurioms išduotas leidimas, 
turi būti naudojamos įvairiose gaminių kategorijose. Taip pat turėtų būti pateikti geriausios 
tiekimo grandinės valdymo praktikos modelių pavyzdžiai ir nurodyta, kaip medžiagos, 
kurioms išduotas leidimas, turėtų būti žymimos.

Pakeitimas 234
73 straipsnio 2 dalies ib punktas (naujas)

ib) aktyviai aiškinasi, kurios ekonomiškai 
silpnos šalys eksportuoja į Europos Sąjung
ą gaminius, kuriuose naudojamos 
pavojingomis laikomos pirmai grupei 
priklausančios medžiagos. Su šiomis 
silpnai išsivysčiusiomis eksportuojančiomis 
šalimis turi būti nedelsiant pradėta 
bendradarbiauti ir pirmiausiai joms turėtų
būti užtikrinta tokia pat parama, kaip ir 
Europos šalims. Silpnai ekonomiškai i
šsivysčiusioms šalims reikia padėti ieškoti i
šeičių, joms turi būti pasiūlyta techninė
parama ir su jomis dalinamasi ES 
patirtimi.

Pagrindimas

ES ir jos valstybės narės turi aktyviai bendradarbiauti su silpnai ekonomiškai išsivysčiusiomis 
šalimis, kurios turi sunkumų, ir užtikrinti joms tokią pat paramą, kokią gauna Europos šalys.

Pakeitimas 235
73 straipsnio 2 dalies ic punktas (naujas)

ic) dirba su pramonės sektoriais ir kitomis 
suinteresuotomis šalimis, nustatant 
produkto kategorijas gaminiams ir chemini
ų medžiagų, kurios atitinka REACH 
dokumento 54 straipsnio a – e punktų
kriterijus arba kurios priskiriamos 54 
straipsnio f punktui, naudojimą; rengia 
produkto kategorija pagrįstas 
rekomendacines pastabas dėl 6 straipsnyje 
numatytų pareigų palaipsnio įvedimo;



Pagrindimas

Būtina, kad Agentūra imtųsi su produktu susijusių gairių kūrimo ir šiuo darbu būtų
suinteresuota. Egzistuoja nemažai geros pramonės ir individualių įmonių praktikos pavyzdžių, 
kurie gali būti viešų svarstymų ir su sektoriumi susijusių gairių kūrimo pagrindas. Gairėse 
turi būti visiškai išsamiai nurodyta, kaip medžiagos, kurioms išduotas leidimas, turi būti 
naudojamos gaminio kategorijoje, pateikiama geriausios tiekimo grandinės valdymo 
praktikos apžvalga, paaiškinta, kaip žymėti medžiagas, kurioms išduotas leidimas, ir kaip atsi
žvelgti į vartotojo naudojimo ir atliekų naikinimo ypatumus.

Pakeitimas 236
73 straipsnio 2 dalies id punktas (naujas)

id) sukuria ir palaiko rizikos informacijos 
pateikimo vartotojams kokybės centrą.
Teikia centralizuotą ir koordinuotą
informaciją apie saugų cheminių medžiagų
ir preparatų naudojimą. Palengvina keitim
ąsi informacija dėl geriausios praktikos 
pavojaus, rizikos ir saugaus naudojimo 
informacijos srityje;

Pagrindimas

Sukūrus tinkamą ir nuoseklią informavimo apie riziką sistemą, vartotojams bus galima 
suteikti reikalingos informacijos, patarti ir taip padėti jiems saugiai ir veiksmingai valdyti 
riziką, naudojant gaminį, kuriame yra cheminių medžiagų.

Pakeitimas 237
85 straipsnio 1 dalis

1. Apeliacinę tarybą sudaro pirmininkas ir du 
nariai.

1. Apeliacinę tarybą sudaro pirmininkas, 
turintis kurios nors valstybės narės pripa
žintą teisėjo kvalifikaciją, ir du nariai.

Begründung

In Anbetracht des Aufgabenbereichs der Widerspruchskammer muss ein Richter den Vorsitz 
führen.

Pakeitimas 238
95 straipsnis
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93 straipsnio 1 dalies b punkte minimų
mokesčių struktūrą ir dydį nustato ir skelbia 
valdančioji taryba.

93 straipsnio 1 dalies b punkte minimų
mokesčių struktūrą ir dydį nustato ir skelbia 
valdančioji taryba. Mokesčius sudaro tik 
realios registracijos išlaidos.

Pagrindimas

Mokesčiai turi būti pagrįsti ir turi atitikti realias registracijos išlaidas. Jie neturi būti vie
šosios įstaigos veiklos finansavimo priemonė.

Pakeitimas 239
109 straipsnis

Taikymo sritis Išbraukta.
Šios antraštinės dalies nuostatos taikomos:

(a) medžiagoms, kurias gamintojas ar 
importuotojas privalo registruoti;

(b) Direktyvos 67/548/EEB taikymo sričiai 
priklausančioms medžiagoms, kurios 
atitinka šios direktyvos pavojingųjų med
žiagų kriterijus ir pateikiamos į rinką gryno 
pavidalo arba preparatuose, kuriuose jų
koncentracija viršija Direktyvoje 
1999/45/EB nurodytas ribines vertes ir tod
ėl preparatas laikomas pavojingu.

Begründung

Die Erstellung eines separaten Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis ist überflüssig, 
da die Einstufung und Kennzeichung im Rahmen der Registrierung bzw. der 
Kerninformatonen gemeldet werden. Diese Informationen liegen in einer Datenbank vor, die 
die Agentur nach Art. 73 Absatz 2 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 240
110 straipsnis

Pareiga pranešti Agentūrai Išbraukta. 



1. Kiekvienas importuotojas ar gamintojas, 
importuotojų ar gamintojų grupė, 
pateikianti į rinką 109 straipsnio nuostatas 
atitinkančią medžiagą, praneša Agentūrai 
toliau nurodytą informaciją, jei dar 
nepateikė registruojant, kad ji būtų įtraukta 
į 111 straipsnyje nurodytą aprašą pagal 11 
straipsnį:

(a) gamintojo ar importuotojo, atsakingo u
ž medžiagos (-ų) pateikimą į rinką, tapatyb
ę;

(b) medžiagos (-ų), aprašytų IV priedo 2 
dalyje, pavadinimą;

(c) medžiagos (-ų) pavojingumo klasifikacij
ą, taikant Direktyvos 67/548/EEB 4 ir 6 
straipsnius;
(d) medžiagai skirtą pavojingumo etiketę, 
taikant Direktyvos 67/548/EEB 23, 24 ir 25 
straipsnius;

(e) konkrečias ribines koncentracijos 
vertes, jei tinka, taikant Direktyvos 
67/548/EEB 4 straipsnio 4 dalį ir 
Direktyvos 1999/45/EB 4–7 straipsnius.

2. Gamintojas ar importuotojas, 
pateikdamas šią informaciją, naudojasi 
Agentūros pagal 108 straipsnį nustatytu 
modeliu.

3. Jei dėl 1 dalyje nurodytos pareigos apra
še atsiranda keli skirtingi įrašai apie tą pači
ą medžiagą, pranešimo teikėjai ir 
registruotojai turi stengtis susitarti dėl 
vieno įrašo apraše.

4. Pranešimo teikėjas (-ai) atnaujina 1 
dalyje nurodytą informaciją, kai:
(a) gaunama nauja mokslinė ar techninė
informacija, dėl kurios kinta medžiagos 
klasifikavimas ir ženklinimas;

(b) pranešimo teikėjai ir registruotojai 
vietoj skirtingų įrašų apie tą pačią medžiag
ą susitaria dėl bendro įrašo pagal 3 dalies 
nuostatas.

Pakeitimas 241
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111 straipsnis

Klasifikavimo ir ženklinimo aprašas Išbraukta.

1. Agentūra kaip duomenų bazę sukuria 
bei tvarko klasifikavimo ir ženklinimo apra
šą, kuriame pateikiama 110 straipsnio 1 
dalyje nurodyta informacija, pranešta 
pagal 110 straipsnio 1 dalį arba pateikta 
registruojant. Nekonfidenciali šios duomen
ų bazės informacija, nurodyta 116 
straipsnio 1 dalyje, yra visuotinai 
prieinama. Agentūra suteikia teisę susipa
žinti su kita informacija apie kiekvieną
aprašo medžiagą pranešimo teikėjams ir 
registruotojams, pateikusiems informaciją
apie šią medžiagą.

Agentūra atnaujina aprašą, gavusi naujesn
ės informacijos pagal 110 straipsnio 4 
dalies nuostatas.

2. Be 1 dalyje minimos informacijos Agent
ūra kaupia tokią informaciją apie kiekvien
ą įrašą:

a) ar šiuo įrašu medžiaga darniai 
klasifikuojama ir ženklinama Bendrijos 
lygiu, įtraukus ją į Direktyvos 67/548/EEB 
I priedą;
b) ar tai įrašas, kurį suderino du ar 
daugiau pranešėjų bei registruotojų;

c) atitinkamas registracijos numeris (-iai), 
jei toks yra.

Pakeitimas 242
112 straipsnis

Klasifikavimo ir ženklinimo derinimas Išbraukta.



1. 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, mutagenin
ėms arba toksiškoms reprodukcijai med
žiagoms bei kvėpavimo sistemą jautrinan
čioms medžiagoms klasifikuoti. Šiuo tikslu
valstybės narės kompetentingos institucijos 
gali pateikti Agentūrai pasiūlymus dėl 
darnaus klasifikavimo ir ženklinimo pagal 
XIV priedo reikalavimus.
2. Valstybių narių komitetas parengia 
nuomonę apie pasiūlymą, suteikdamas 
susijusioms šalims galimybę pateikti savo 
pastabas. Agentūra šią nuomonę kartu su 
pastabomis perduoda Komisijai, kuri 
priima sprendimą pagal Direktyvos 
67/548/EEB 4 straipsnio 3 dalies nuostatas.

Pakeitimas 243
113 straipsnis

Laikinosios priemonės Išbraukta.

110 straipsnyje nurodytos pareigos 
įsigalioja pasibaigus 21 straipsnio 1 dalyje 
nurodytam terminui.

Pakeitimas 244
114 straipsnio 1 dalis

1. Kas dešimt metų valstybės narės 108 
straipsnyje nustatytu būdu pateikia Komisijai 
ataskaitą apie šio reglamento taikymą jų
teritorijoje, įtraukdamos į ją skyrius apie 
vertinimą ir įgyvendinimą.

1. Kas trejus metus valstybės narės 108 
straipsnyje nustatytu būdu pateikia Komisijai 
ataskaitą apie šio reglamento taikymą jų
teritorijoje, įtraukdamos į ją skyrius apie 
vertinimą ir įgyvendinimą. Ataskaitose taip 
pat turi būti pateikti duomenys apie steb
ėjimo ir kontrolės priemones, nustatytus pa
žeidimus ir jų šalinimą bei problemas, 
kilusias vykdant šį reglamentą.

Pirmoji ataskaita pateikiama praėjus 
penkeriems metams nuo šio reglamento 
įsigaliojimo.

Pirmoji ataskaita pateikiama praėjus 
dvejiems metams nuo šio reglamento 
įsigaliojimo.
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Begründung

Im Hinblick auf eine einheitliche Umsetzung der Verordnung ist erforderlich, dass die 
Berichtszeiträume für die Mitgliedstaaten erheblich kürzer bemessen werden. Nur so können 
Fehlentwicklungen frühzeitig korrigiert werden. Für Bericht sollten auch inhaltliche 
Mindestvorgaben genannt werden, um eine gewisse Qualität der Berichte zu gewährleisten.

Pakeitimas 245
114 straipsnio 2 dalis

2. Kas dešimt metų Agentūra pateikia 
Komisijai ataskaitą apie šio reglamento 
taikymą.

2. Kas trejus metus Agentūra pateikia 
Komisijai ataskaitą apie šio reglamento 
taikymą.

Pirmoji ataskaita pateikiama praėjus 
penkeriems metams nuo pranešimo, 
nurodyto 131 straipsnio 2 dalyje.

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

Begründung

Im Hinblick auf eine einheitliche Umsetzung der Verordnung ist erforderlich, dass die 
Berichtszeiträume auch für die Agentur erheblich kürzer bemessen werden. Nur so können 
Fehlentwicklungen frühzeitig korrigiert werden.

Pakeitimas 246
114 straipsnio 3 dalis

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

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

Pirmoji ataskaita pateikiama praėjus še
šeriems metams nuo pranešimo, nurodyto 
131 straipsnio 2 dalyje.

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

Begründung

Da die Verordnung eine Vereinheitlichung herbeiführen soll, sind zehnjährige 
Berichtszeiträume zu lang.



Pakeitimas 247
115a straipsnis (naujas)

115a straipsnis

Informacijos pateikimas visuomenei
1. Plataus vartojimo preparatų gamintojai 
arba asmenys, atsakingi už jų tiekimą į
rinką, pateikia turimą informaciją apie 
normalaus arba pagrįstai prognozuojamo 
naudojimo riziką. Informacija pateikiama 
ant pakuotės ir, kai reikia, papildoma 
kitose informavimo priemonėse, pvz., 
internete. Taip galima suteikti išsamesnę
informaciją apie cheminių medžiagų ir 
preparatų saugumą ir naudojimą.
2. Direktyvos 1999/45/EB1 ir 
1967/548/EEB atitinkamai keičiamos iš
dalies.

3. Siekiant suteikti vartotojams pasirinkimo 
laisvę, turi būti sukurtas specialus 
„atitinkantis REACH“ ženklas. Šis ženklas 
tvirtinamas ant tų ES gaminamų ir 
importuojamų gaminių, kurie atitinka 
REACH reikalavimus.
________________________________
1 OL L 6, 1999 1 12, p. 3.

Pagrindimas

Tinkama ir nuosekli informavimo apie riziką sistema vartotojams suteiks reikalingos 
informacijos, patars ir taip padės jiems saugiai ir veiksmingai valdyti riziką, naudojant gamin
į, kuriame yra cheminių medžiagų. Turi būti pateikiama išsami ir vartotojui naudinga 
informacija.

Pakeitimas 248
116 straipsnio 1 dalis

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

Einzelne Ausnahmen von der Regel, dass gewisse Informationen nicht vertraulich sind, 
müssen möglich sein. In solchen Einzelfällen muss es dem Hersteller/Importeur überlassen 
werden, Gründe vorzubringen, die eine vertrauliche Behandlung auch von in Artikel 116 
Absatz 1 genannten Informationen rechtfertigen.

Pakeitimas 249
116 straipsnio 1 dalies a punktas

a) medžiagos prekinis pavadinimas (-ai); Išbraukta.

Begründung

Die Handelsbezeichnung des Stoffes kann gegenüber anderen Marktteilnehmern eine sensible 
Information sein, da Marktbeziehungen zwischen Herstellern und Abnehmern nachvollziehbar 
werden könnten. Diese Information ist nach Absatz 2 ausdrücklich als vertraulich anzusehen.

Pakeitimas 250
116 straipsnio 1 dalies b punktas

b) pavojingųjų medžiagų, kaip nurodyta 
Direktyvoje 67/548/EEB, pavadinimas pagal 
IUPAC nomenklatūrą;

b) pavojingųjų medžiagų, kaip nurodyta 
Direktyvoje 67/548/EEB, pavadinimas pagal 
IUPAC nomenklatūrą; nebent taikomos 
nuostatos, pateikiamos šio reglamento I a 
priede arba Direktyvos 1999/45/EB1 15 
straipsnyje;
________________

1 OL L 200, 1999 7 30, p.1.

Begründung

Konsistenz mit den Anforderungen zum Sicherheitsdatenblatt und bestehenden Regelungen zu 
Einstufung und Kennzeichnung.

Pakeitimas 251
116 straipsnio 1 dalies c punktas



c) medžiagos pavadinimas, nurodytas 
EINECS, jei toks yra;

c) medžiagos pavadinimas, nurodytas 
EINECS, jei toks yra, kai tai yra pavojinga 
medžiaga pagal Direktyvą 67/548/EEB1;
nebent taikomos nuostatos, pateikiamos šio 
reglamento I a priede arba Direktyvos 
1999/45/EB2 15 straipsnyje;
___________________

1 OL P 196, 1967 8 16, p.1.

2 OL L 200, 1999 7 30, p.1.

Pakeitimas 252
116 straipsnio 1 dalies f punktas

f) išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vert
ė (DNEL) arba numatomos poveikio 
nesukeliančios koncentracijos vertė
(PNEC), nustatytos pagal I priedo 
reikalavimus;

Išbraukta.

Begründung

Die Offenlegung von DNEL-Werten ist nach geltendem Recht nicht vorgesehen. Die 
Ableitung dieser Werte ist kostenaufwändig und sollte nicht ohne Abwägung (Art. 115) für
den Wettbewerber zugänglich sein.

Pakeitimas 253
116 straipsnio 1 dalies i punktas

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

Išbraukta.

Begründung

Die Angaben im Sicherheitsdatenblatt enthalten häufig Informationen, die nur für den 
direkten Kunden bestimmt sind, z. B. detaillierte Verwendungsangaben. Diese 
Verwendungsangaben sind gemäß Art. 116 Absatz 2 zwingend als vertraulich zu behandeln.

Pakeitimas 254
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116 straipsnio 2 dalies -a punktas (naujas)

-a) registruotojo, o taip pat kito pranešimą
pateikti privalančio subjekto pavadinimas 
ir adresas;

Begründung

Hersteller, Importeure und nachgeschaltete Anwender würden in aller Regel eine Erklärung 
nach Artikel 115 Absatz 2 abgeben. Mit der vorgeschlagenen Regelung wird dieser Aufwand 
vermieden.

Pakeitimas 255
116 straipsnio 2 dalies d punktas

d) ryšiai tarp gamintojo arba importuotojo ir 
paskesnių naudotojų.

d) ryšiai tarp gamintojo arba importuotojo ir 
paskesnių naudotojų, tiek aukštyn, tiek 
žemyn informacinėje grandinėje bei tarp 
visų šioje grandyje veikiančių dalyvių.

Begründung

Der Vorschlag erscheint nicht eindeutig hinsichtlich der Geheimhaltungspflichten zwischen 
allen Akteuren in der Informationskette.

Pakeitimas 256
120 straipsnio 1 dalis

Valstybių narių kompetentingos institucijos 
informuoja plačiąją visuomenę apie cheminių
medžiagų keliamą riziką, jeigu manoma, kad 
tai būtina žmonių sveikatai ir aplinkai 
apsaugoti.

Laikydamosi Agentūros paruoštų gairių,
valstybių narių kompetentingos institucijos 
informuoja plačiąją visuomenę apie cheminių
medžiagų keliamą riziką, jeigu manoma, kad 
tai būtina žmonių sveikatai ir aplinkai 
apsaugoti.

Begründung

Leitlinien sollten ausgearbeitet werden, damit die nationalen Behörden der Mitgliedstaaten 
die Öffentlichkeit einheitlich informieren.



Pakeitimas 257
121 straipsnis

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

Papildydamos darbo gaires, kurias Agentūra 
pateikia pagal 73 straipsnio 2 dalies f punkto 
reikalavimus, kompetentingos institucijos 
konsultuoja gamintojus, importuotojus, 
paskesnius naudotojus ir kitas suinteresuot
ąsias šalis apie jų pareigas ir atsakomybę
pagal šį reglamentą. Šiuo pagrindu taip 
pat turi būti konsultuojamos – bet tuo 
neturi būti apsiribojama – MVĮ apie 
tai, kaip įvykdyti pareigas pagal šį
reglamentą, bet neturi būti tuo 
apsiribojama. 

Pagrindimas

MVĮ reikalinga speciali pagalba padėti įvykdyti jų įsipareigojimus.

Pakeitimas 258
128 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Ne vėliau kaip po 24 mėnesių po šio 
reglamento įsigaliojimo į II priedo pradžią
turi būti įtrauktas skirsnis, kuriame 
pateiktas medžiagų, kurioms suteiktos i
šimtys, sąrašas ir objektyvūs lengvatų
suteikimo kriterijai. Medžiagų ar medžiagų
grupių, kurioms suteiktos išimtys, sąrašas, 
periodiškai atnaujinamas.

Pagrindimas

Dabartinis II priedas pagrįstas „istoriniu precedentu“. Jis yra nenuoseklus ir pagrįstas neai
škiais kriterijais, jame yra absurdiškų pavyzdžių, kai vienai iš dviejų panašių medžiagų išimtis 
suteikta, o kitai ne (pvz., sacharozė ir fruktozė). Komisijai turi būti numatytas terminas, iki 
kurio ji turi parengti aiškius objektyvius išimčių, numatytų II priede, suteikimo kriterijus, 
kuriais remiantis būtų galima sudaryti logišką ir išsamų medžiagų, kurioms suteikiamos i
šimtys, sąrašą.

Pakeitimas 259
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128 straipsnio2 b dalis (nauja)

II priedo peržiūra

i) išankstinės registracijos metu Agentūra 
įtraukia tas medžiagas, kurios patenka į
apibrėžimo taikymo sritį.

ii) po įvertinimo Agentūra įtraukia tas med
žiagas, kurias ji laiko nepavojingomis arba 
mažai pavojingomis sveikatai ar aplinkai.

iii) įmonės gali kreiptis dėl atleidimo nuo 
registracijos suteikimo, argumentuodamos, 
kad medžiagų naudojimas yra įprastas, ir 
kad medžiagų, jų mišinių arba darinių
esama gamtoje.

Pagrindimas
Šiuo metu nėra pateikta jokio II priede pateiktų medžiagų apibrėžimo, pvz., vandens ir 
askorbo rūgšties. Pateikus apibrėžimą, tekstas būtų aiškesnis ir atsirastų peržiūros galimybė.
Nors medžiagos į II priedą įtraukiamos teisėkūros proceso metu, šis sąrašas nėra baigtinis.
Todėl turėtų būti vykdoma peržiūra tiek pradinio etapo metu, tiek periodiškai proceso metu, 
nes įgyjama vis daugiau žinių. Nepatvirtinus šių pakeitimų, kelios medžiagos bus įregistruotos 
tik po ilgo laiko, nepaisant to, kad Agentūra žino, kad tos medžiagos nepavojingos.

Pakeitimas 260
134 straipsnio 1 dalis

1. Direktyvos 76/769/EEB, 91/157/EEB, 
93/67/EEB, 93/105/EEB ir 2000/21/EB bei 
reglamentai (EEB) Nr. 793/93 ir (EB) Nr. 
1488/94 panaikinami.

1. Direktyvos 76/769/EEB, 91/155/EEB1, 
91/157/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EEB ir 
2000/21/EB, 2002/95/EB2 ir 2004/37/EB3

bei reglamentai (EEB) Nr. 793/93 ir (EB) 
Nr. 1488/94 panaikinami.
_________________

1 OL L 076, 1991 3 22, p.35.
2 OL L 037, 2003 2 13, p.19.

3 OL L 158, 2004 4 30, p.50.

Begründung

Doppelregelungen sind zu vermeiden. Die genannten Richtlinien und Verordnungen sind 
aufgrund der Änderungen in den vorangegangenen Artikeln entbehrlich.



Pakeitimas 261
135a straipsnis (naujas)

135a straipsnis
Direktyvos 1998/24/EB pakeitimas 

Direktyvos 98/24/EB1 1 straipsnio 2 dalis 
papildoma taip: Direktyvos reikalavimai 
netaikomi įsipareigojimų pagal Reglament
ą (EB) Nr. xxx [REACH] atveju.
_____________________

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

Begründung

Klarstellung, dass REACH vorrangig Anwendung findet. Doppelregelungen sind zu 
vermeiden.

Pakeitimas 262
135b straipsnis (naujas)

135b straipsnis
Direktyvos 2004/37/EB pakeitimas 

Direktyvos 2004/37/EB1 1 straipsnis 
papildomas tokia 5 dalimi: Direktyvos 
reikalavimai netaikomi įsipareigojimų
pagal Reglamentą (EB) Nr. xxx [REACH] 
atveju.

___________________

1 OL L 158, 2004 4 30, p.50.

Begründung

Klarstellung, dass REACH vorrangig Anwendung findet. Doppelregelungen sind zu 
vermeiden.

Pakeitimas 263
135c straipsnis (naujas)

135c straipsnis
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Direktyvos 89/106/EEB pakeitimas 

Direktyvos 89/106/EEB1 1 straipsnio 1 dalis 
papildoma taip: statybinėms medžiagoms 
netaikomi pagrindiniai šios Direktyvos 
higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos 
reikalavimai įsipareigojimų pagal 
Reglamentą (EB) Nr. xxx [REACH] atveju.
_________________

1 OL L 40, 1989 2 11, p.12.

Begründung

Klarstellung, dass REACH vorrangig Anwendung findet. Doppelregelungen sind zu 
vermeiden.

Pakeitimas 264
135d straipsnis (naujas)

135d straipsnis
Direktyvos 2000/53/EB pakeitimas 

Panaikinami Direktyvos 2000/53/EB1 4 
straipsnio 2 dalis ir II priedas.

______________________
1 OL L 269, 2000 10 21, p.34.

Begründung

In Anhang XVI der REACH-VO werden einheitliche Verbotsregeln aufgestellt.
Unterschiedliche Verbote in unterschiedlichen Regelungen sind zu vermeiden.

Pakeitimas 265
I priedo 5 antraštinė dalis



5.1.1. Poveikio scenarijai rengiami, kai med
žiaga gaminama Bendrijoje, kai ją savo reikm
ėms naudoja gamintojas ir importuotojas bei 
visais nustatytais naudojimo atvejais.
Poveikio scenarijus – tai sąlygų rinkinys, 
kuriame aprašoma, kaip medžiaga gaminama 
arba naudojama per jos gyvavimo ciklą ir 
kaip gamintojas ar importuotojas 
kontroliuoja arba rekomenduoja paskesniam 
naudotojui kontroliuoti poveikį žmonėms ir 
aplinkai. Šie poveikio scenarijai prireikus gali 
būti plataus arba specifinio pobūdžio.
Poveikio scenarijus įtraukiamas į atitinkamą
cheminės ataskaitos skiltį, o jo santrauka 
pateikiama saugos duomenų lapo priede, 
suteikiant jai trumpą pavadinimą, kuriuo 
glaustai apibūdinamas naudojimas. Poveikio 
scenarijuje prireikus aprašomi:

5.1.1. Poveikio scenarijai rengiami, kai med
žiaga gaminama Bendrijoje, kai ją savo reikm
ėms naudoja gamintojas ir importuotojas bei 
visais nustatytais naudojimo atvejais, kaip 
numatyta 3 straipsnio 25 dalyje. Poveikio 
scenarijus – tai sąlygų rinkinys, kuriame apra
šoma, kaip medžiaga gaminama arba 
naudojama per jos gyvavimo ciklą ir kaip 
gamintojas ar importuotojas kontroliuoja 
arba rekomenduoja paskesniam naudotojui 
kontroliuoti poveikį žmonėms ir aplinkai. Šie 
poveikio scenarijai gali būti skirstomi į
kategorijas, remiantis 3 straipsnio 29a 
dalyje pateiktu apibrėžimu, ir prireikus gali 
būti plataus arba specifinio pobūdžio.
Poveikio scenarijus įtraukiamas į atitinkamą
cheminės ataskaitos skiltį, o jo santrauka 
pateikiama saugos duomenų lapo priede, 
suteikiant jai trumpą pavadinimą, kuriuo 
glaustai apibūdinamas naudojimas. Poveikio 
scenarijuje prireikus aprašomi:

Pagrindimas

Naudojimo ir poveikio kategorijos yra skirtos visiems identifikuotiems naudojimo atvejams 
apibrėžti, suderinant svarbias sudėtines dalis. Į jas įtrauktos ypatingos su poveikiu susijusios 
padėtys ir apibūdinamos visos sąlygos, kurios sukelia poveikį.

Pakeitimas 266
I priedo 5.1.1 antraštinės dalies 3 įtrauka

– rizikos valdymo priemonės, kurių ėmėsi 
gamintojas arba importuotojas, kad sumažint
ų medžiagos poveikį žmonėms (taip pat 
darbuotojams ir vartotojams) bei aplinkai 
arba jo išvengtų;

– rizikos valdymo priemonės, kurių ėmėsi 
gamintojas, importuotojas ir (arba) 
paskesnis naudotojas, kad sumažintų med
žiagos poveikį žmonėms (taip pat 
darbuotojams ir vartotojams) bei aplinkai 
arba jo išvengtų;

Pagrindimas
Paskesni naudotojai jau naudoja rizikos valdymo priemones. Kai reikia, į tai turi būti atsi
žvelgta rengiant poveikio scenarijus ir rekomendacijas dėl bendrųjų rizikos valdymo priemoni
ų, kurias rengia medžiagų gamintojai ir importuotojai.

Pakeitimas 267
I priedo 5.2.5a antraštinė dalis (nauja)
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5.2.5a Vertinti poveikį gali padėti specialios 
informacinių technologijų priemonės, 
įskaitant su sektoriumi susijusias ir 
galimas panaudoti priemones.

Pagrindimas

Siekiant padėti MVĮ vykdyti jų įsipareigojimus, gali būti parengtos specialios informacinių
technologijų priemonės, įskaitant su sektoriumi susijusias priemones, skirtas poveikiui 
įvertinti.

Pakeitimas 268
I priedo 7 antraštinės dalies A dalies -1 punktas

-1. PAMINĖTŲ NAUDOJIMO IR 
POVEIKIO KATEGORIJŲ (UEC) APIBR
ĖŽIMAS

Pagrindimas

Naudojimo ir poveikio kategorijos (UEC) yra pagrindinė informacijos apie rizikos valdymo 
priemones, poveikio objektų vertes (pvz., DNEL, PNEC) ir naudojimo sąlygas visoje tiekimo 
grandinėje struktūrinio perdavimo priemonė. Tai padeda tiekimo grandinės dalyviams 
įvertinti savo pačių riziką ir sukurti saugos duomenų lapą kitiems tiekimo grandinės 
dalyviams.

Pakeitimas 269
Ia priedo 3.3a antraštinė dalis (nauja)

3.3a. Paskesni vartotojai, remiantis 34 ir 35 
straipsniais, turi būti informuoti apie 
preparatų, kurie neatitinka 3.2 ir 3.3 šio 
priedo antraštinių dalių ir kuriuose 
naudojamų medžiagų PNEC yra mažesnis, 
nei 500 µg litre, kiekį, biodegradaciją
(eliminavimo laipsnį) ir logPOW.

Pagrindimas
Medžiagą gali būti pavojinga naudoti, jei paskesnis vartotojas turi „neveiksmingą“ rezervuar
ą ir medžiagos PNEC yra mažesnis, nei 500 µg/l. Šios medžiagų savybės yra labai svarbios ir 
apie jas turi būti informuoti paskesni naudotojai, kai jie ruošiasi vykdyti poveikio vertinimą



arba parengti cheminės saugos ataskaitą, remiantis 34 ir 35 straipsniais.

Pakeitimas 270
Ia priedo 12.1 antraštinės dalies nauja pastraipa, einanti po 1 pastraipos

Kalbant apie preparatus, informacija bus 
suteikiama apie kiekvieną medžiagą
preparate ir apie kiekvieną preparatą. Jei d
ėl preparato savybių galima suteikti 
informaciją ne apie konkrečias vertes, bet 
apie verčių diapazoną, remiantis 2 ir 3 šio 
priedo antraštinėmis dalimis, turi būti 
pateikta informacija apie medžiagų
preparate ekotoksiškumą.  

Pagrindimas
Kai kuriais atvejais reikalaujama pateikti informacija yra nesusijusi su preparatu, bet su med
žiaga, ir atvirkščiai. Todėl, kai reikia, remiantis saugumo duomenų lapu, pagal Ia priedo 2 ir 
3 antraštines dalis, turi būti suteikta informacija apie medžiagas ir preparatus.

Pakeitimas 271
II priedo nauja įžanginė dalis

Apibrėžimas

Šiame priede nurodytos medžiagos, kurių
nereikalaujama registruoti. Į priedą
įtrauktos gamtoje esančios medžiagos, jų
mišiniai ir dariniai, jei per ilgą laiką buvo 
įsitikinta, kad jie nesukelia pavojaus 
sveikatai arba aplinkai, arba kelia labai ma
žą pavojų.

Pagrindimas
Šiuo metu nėra pateikta jokio II priede pateiktų medžiagų apibrėžimo, pvz., vandens ir 
askorbo rūgšties. Pateikus apibrėžimą, tekstas būtų aiškesnis ir atsirastų peržiūros galimybė.

Nors medžiagos į II priedą įtraukiamos teisėkūros proceso metu, šis sąrašas nėra baigtinis.
Todėl turėtų būti peržiūrimas tiek pradinio etapo metu, tiek periodiškai proceso metu, nes 
įgyjama vis daugiau žinių. Nepatvirtinus šių pakeitimų, kelios medžiagos bus įregistruotos tik 
po ilgo laiko, nepaisant to, kad Agentūra žino, kad tos medžiagos nepavojingos.
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Pakeitimas 272
II priedas

EINECS nr.    pavadinimas ir (arba) grupė  
CAS nr.

EINECS nr.    pavadinimas ir (arba) grupė  
CAS nr.

231-096-4       Geležis                    7439-89-
6

Pagrindimas

Geležis jau naudojama tūkstančius metų ir nėra jokių faktų, kurie rodytų, kad geležis kelia 
pavojų žmonių sveikatai ar aplinkai. Kadangi geležis yra sunki medžiaga, tikėtina, kad, 
remiantis REACH, reikės atlikti atitinkamus tikrinimus ir naudoti daug laboratorinių gyvūnų.
Tikrinimo ir registracijos išlaidos žymiai viršys bet kokią įmanomą naudą.

Pakeitimas 273
III priedo 8 dalis

8. Mineralai, rūdos arba gamtoje sutinkamos 
medžiagos, jei jos nebuvo chemiškai 
modifikuotos jas perdirbant, nebent jei jos 
atitinka pavojingųjų medžiagų
klasifikavimo kriterijų pagal Direktyvos 
67/548 nuostatas;

8. Mineralai, rūdos, gamtoje esančios med
žiagos ir medžiagos, susidariusios iš jų
mineraloginių procesų metu (kaip apibrė
žta Tarybos direktyvoje 2003/96/EB) arba 
fizinės transformacijos procesų metu.

_______________________________
1 OL L 283,.2003 10 31, p. 51.

Pagrindimas
Mineralų, rūdų ir gamtoje esančių medžiagų registracijos reikalavimas ir jų priskyrimas prie 
pavojingų medžiagų pagal direktyvą 67/548 yra neproporcinga nuostata. Galimi su 
mineralais ir rūdomis susiję pavojai apibrėžti IPPC direktyvoje ir galiojančiuose ES teisės 
aktuose dėl darbo vietos. Mineraloginiai ir fiziniai mineralų ir rūdų transformacijos procesai 
nepakeičia cheminės sudėties. Šių procesų metu susidariusios medžiagos yra kitos medžiagos, 
kurių sudėties pagrindas yra mineralai, ir todėl jos neturi būti registruojamos.  

Pakeitimas 274
III priedo 8a dalis (nauja)



8a. Medienos ir (arba) popieriaus masė, 
naudojama popieriui gaminti.

Pagrindimas

Medienos/popieriaus masė, naudojama popieriaus gamyboje yra chemiškai neaktyvi ir visi
škai nepavojinga žmonių sveikatai ir aplinkai. Ji neturėtų būti registruojama pagal REACH.

Pakeitimas 275
III priedo 9 dalis

Gamtinės dujos, žaliavinė nafta, anglys. Gamtinės dujos, kokso dujos, aukštakrosnių
dujos, bazinio deguonies konverterio dujos,  
nafta, anglys, koksas.

Pagrindimas

Technologinės dujos yra gaminamos ir naudojamos uždarose sistemose. Jos 
transportuojamos vamzdžiais ir niekada nepatenka į gyvenamąją aplinką. Koksas yra 
degazifikuotos anglies produktas. Šio proceso metu nuo anglies atskiriami benzolas, toluolas, 
ksilolas, derva ir kitos medžiagas, todėl koksas turi mažiau pavojingų savybių, taigi, neturi b
ūti registruojamas.  Specifinės dujos yra šalutinis kokso krosnių ir integruotų plieno gamyklų
produktas. Jos, kaip ir gamtinės dujos, nafta ir anglis, naudojamos gaminti energijai ir 
šilumai. Todėl jos turi būti klasifikuojamos, kaip gamtiniai energijos šaltiniai ir dėl to neturi 
būti registruojamos.

Pakeitimas 276
V priedo 6 punktas – Toksikologinė informacija, 1 skilties 6 punkto -1 papunktis (naujas)

-1. Ūmus apsinuodijimas

- per burną
- per plaučius

- per odą

Pagrindimas
Duomenys apie ūmų apsinuodijimą yra pagrindinė toksikologinė informacija ir dėl to turi b
ūti įtraukta net ir tada, kai medžiagų kiekis nedidelis. Ji yra pagrindinė informacija įvertinant 
darbuotojo saugos reikalavimus, be to, ji santykinai nebrangi – maždaug 1800 eurų med
žiagai.
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Pakeitimas 277
V priedo punktas – Toksikologinė informacija, 1 skilties 1.1a papunktis (naujas)

7.1.1a. Dumblių augimo inhibicijos tyrimas

Pagrindimas

Remiantis pasiūlymu, privalomi tik dafnijų toksiškumo tikrinimai. Tačiau šie bandymai neleid
žia įvykdyti net rudimentinio aplinkos įvertinimo, nes numato tik medžiagos poveikio gyvūnų
organizmui tyrimą. Siekiant įvertinti ir poveikį augalams, būtina įtraukti  dumblių augimo 
inhibicijos tyrimą. Su tyrimu susijusios išlaidos yra maždaug 5000 eurų.

Pakeitimas 278
V priedo 7a punktas (naujas) – Biodegradacijos laipsnis

7 a. Biodegradacijos laipsnis

7.1 Gautas biodegradacijos laipsnis 

Pagrindimas
Biodegradacijos laipsnio nustatymas yra būtinas ekotoksikologinio įvertinimo elementas. Be 
jo negalima įvertinti medžiagos poveikio aplinkai, net jei yra daug kitos informacijos. Tai ypa
č svarbu nustatant, ar medžiaga atitinka XII priedo kriterijus, t.y., ar priklauso PBT/vPvB 
grupei. Su šiuo bandymu susijusios išlaidos (Vokietijos vyriausybės duomenimis – 4840 eurų
medžiagai) neturėtų kliudyti įtraukti jį į reikalavimų dėl pagrindinių duomenų sąrašą.
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Nuomonės referentė: Paskyrimo data Godelieve Quisthoudt-Rowohl28.7.2004
Svarstymas komitete 31.8.2004 3.2.2005 14.6.2005 29.8.2005
Pakeitimų priėmimo data 12.9.2005
Galutinio balsavimo rezultatai Už:

Prieš:
Susilaikė:

24
4
0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę
nariai

Kader Arif, Enrique Barón Crespo, Jean-Louis Bourlanges, Daniel 
Caspary, Françoise Castex, Giulietto Chiesa, Christofer Fjellner, 
Glyn Ford, Béla Glattfelder, Jacky Henin, Erika Mann, Helmuth 
Markov, David Martin, Javier Moreno Sánchez, Georgios 
Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Peter Š
ťastný, Robert Sturdy, Johan Van Hecke, Zbigniew Zaleski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę
pavaduojantys nariai

Margrietus van den Berg, Reimer Böge, Jorgo Chatzimarkakis, Elisa 
Ferreira, Zuzana Roithová

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę
pavaduojantys nariai (178 straipsnio 2 
dalis)

Marie Anne Isler Béguin, Gérard Onesta

Pastabos


