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SHORT JUSTIFICATION

Man-made chemicals are part of modern life that allow women and their families in the 
European Union to enjoy a high level of comfort.

Increasingly, however, scientific evidence shows that many chemicals pose a threat to human 
health and the environment, as they are linked to respiratory diseases, allergies and cancer,
often affecting especially women and children. In addition, synthetic chemicals may pollute 
and persist in the environment, spoil our freshwater, make soils unusable and accumulate in 
wildlife. Women are very concerned about the possible effects that toxic chemicals may have 
on their health, that of their families and on the environment. The evidence indicates the need 
for preventive action and for a gradual substitution of dangerous chemicals, especially where 
alternatives are available.

More than 100.000 chemicals are potentially marketed in the EU. About 30.000 of these are 
produced in quantities above one tonne and shall be regulated under REACH. Ninety-five 
percent of these substances are on the market with little or no safety data and several of these 
give rise to very high concern. While exposed to more and more chemicals, we still know 
only very little about their effects. This may particularly affect women in child-bearing age -
even for the high-production volume chemicals, we only know for 32% whether they harm 
the development of the child in the womb or not. 

Effects on women and their families
Women and their families are each affected by synthetic chemicals in their own way due to a 
different physiology. Women have more fat tissue than men, allowing for easier storage of 
bioaccumulative chemicals. The female body also changes more throughout life as women 
undergo biological stages such as pregnancy or menopause. These changes are regulated by 
the hormone system, making women more vulnerable to substances acting as endocrine 
disrupters. 

Some scientists are increasingly worried about the link between exposure to chemicals and the 
development of cancer. Scientists assume that 75 % of cancers are a result of mutations 
induced by environmental factors. 
Another worrying trend relating to chemicals is the decrease in male fertility. During the last 
decades, sperm counts have decreased by up to 50% in men in Europe, the US and Australia, 
a decrease suspected due to endocrine-disrupting chemicals. 

Concerning the health of the most vulnerable population group, children, chemical pollution 
of the body already occurs during the earliest phases of the child’s development. Chemicals 
stored in the female body are passed on to the foetus via the placenta or after birth through 
breast milk. They may disturb its development, resulting in irreversible damage. Chemicals 
may cause adverse health effects in children at much lower levels than in adults, including 
chemicals harming the prenatal development of the child’s central nervous system, the 
immune system and the reproductive system. These effects only become visible once the child 
has reached puberty or adulthood: they can result in learning disabilities, allergies, asthma and 
even childhood cancer.
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Chemicals need to be safe
Alarmed by the situation, a group of well-known scientists organized the The Paris Appeal on 
diseases due to chemical pollution in May 2004. This panel urged lawmakers to take the 
problem of chemicals seriously and engage in preventive action such as enacting legislation 
that will close the current information gap on chemical substances. It recommends the phase 
out of the most hazardous chemicals, some of which are known to cause cancer, accumulate 
in human tissue and cannot naturally degrade, inhibit the perinatal development of the child or 
can change DNA. 

The European Commission’s REACH proposal presents a unique opportunity to provide a 
high level of protection for Europe’s women, their families and the environment. REACH 
allows Europe to take the lead in ending this worldwide uncontrolled experiment with 
synthetic chemicals. It can ensure that precautionary action for the protection of human health 
and the environment is the guiding principle. Therefore, REACH needs to be supported. 
However, the current draft legislation shows considerable shortcomings. This may lead to 
inadequate protection of women, their families and the environment. I am proposing the 
following changes to the draft legislation:

- Use of chemicals of very high concern must be substituted when safer alternatives are 
available

- Data requirements for low-volume chemicals need to increased 
- Imported articles must be made subject to equivalent safety standards as articles made 

in the EU
- Consumers, retailers and other downstream users must have full access to safety 

information on chemicals
- A general duty of care needs to be reintroduced

- Consumer articles containing substances subject to authorization need to be clearly 
labelled.

These changes are necessary if the EU wants to achieve the target adopted at the 2002 World 
Summit for Sustainable Development that “by 2020 chemicals are used and produced in ways 
that lead to the minimization of significant adverse effects on human health and the 
environment”. These changes can contribute to protecting women against the negative effects 
of hazardous chemicals, giving their children a toxic-free start into life

PAKEITIMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą, kaip atsakingą komitetą, į savo pranešimą įtraukti šiuos dalinius 
pakeitimus: 



AD\577715LT.doc 5/36 PE 357.536v03-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
Teisinis pagrindas

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo 
sutartį ir ypač jos 95 straipsnį, 

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo 
sutartį, ypač į jos 95 straipsnį ir 175 
straipsnio 1 dalį ryšium su VII antraštine 
dalimi dėl leidimų suteikimo ir VIII 
antraštine dalimi dėl apribojimų,

Justification
The Regulation is based on Article 95 which concerns the internal market. The primary 
objective of the titles on authorisation and restriction of the Regulation is to protect the 
environment, therefore the appropriate legal base for them is Article 175(1) of the Treaty.

Pakeitimas 2
2a konstatuojamoji dalis (nauja)

(2a) Tačiau tam tikrų Reglamento dalių 
pagrindinis tikslas yra užtikrinti aukšto 
lygio aplinkos apsaugą, o 175 straipsnio 1 
dalis yra jų teisinis pagrindas.

Justification
Article 175 (1) which concerns environmental protection  is added as a legal base and this 
needs to be reflected also in the recitals.

Pakeitimas 3
Konstatuojamoji dalis 2b (nauja)

(2b) Moterų, kaip ir vyrų organizmai, 
gyvendami kaupia sintetinius chemikalus, 
todėl iki tapdama nėščia, moteris jau būna 
sukaupusi nepageidaujamų chemikalų 
rinkinį, kuris veikia negimusį vaiką, nors ir 
prieš moters valią.

Pakeitimas 4

  
1 Dar neskelbta OL.
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4 konstatuojamoji dalis

(4) Norint išsaugoti vidaus rinkos 
vientisumą ir užtikrinti aukšto lygio aplinkos 
ir žmonių, visų pirma darbuotojų, sveikatos 
apsaugą, turi būti užtikrinta, kad Bendrijoje 
pagamintos medžiagos atitiktų Bendrijos 
teisės aktų reikalavimus, net ir tais atvejais, 
kai jos skirtos eksportui.

(4) Norint išsaugoti vidaus rinkos 
vientisumą ir užtikrinti aukšto lygio aplinkos 
ir žmonių, visų pirma darbuotojų ir kitų 
pažeidžiamų gyventojų grupių, sveikatos 
apsaugą, turi būti užtikrinta, kad Bendrijoje 
pagamintos medžiagos atitiktų Bendrijos 
teisės aktų reikalavimus, net ir tais atvejais, 
kai jos skirtos eksportui.

Justification

The European Parliament considered that ´protecting the health of children against 
environment-related diseases is an essential investment with a view to ensuring adequate 
human and economic development´ (Paulsen Report on European Environment and Health 
Strategy) and asked for specific restrictions on chemicals for high-risk sections of the 
population (Ries report on European Environment and Health Action Plan). REACH should 
not just be seen as a special opportunity to protect the health of workers, but also those that 
are most vulnerable to chemical exposure.

Pakeitimas 5
5 konstatuojamoji dalis

(5) Įvertinus keturis pagrindinius 
Bendrijos teisės aktus, 
reglamentuojančius chemines medžiagas 
(1967 m. birželio 27 d. Tarybos 
direktyva 67/548/EEB dėl įstatymų ir 
kitų teisės aktų, reglamentuojančių 
pavojingų medžiagų klasifikavimą, 
pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, 
suderinimo, 1988 m. birželio 7 d. 
Tarybos direktyva 88/379/EEB dėl 
valstybių narių įstatymų, susijusių su 
pavojingų preparatų klasifikavimu, 
pakavimu ir ženklinimu, derinimo (šiuo 
metu pakeista 1999 m. gegužės 31 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
1999/45/EB dėl pavojingų preparatų 
klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą 
reglamentuojančių valstybių narių 
įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų 
derinimo), 1993 m. kovo 23 d. Tarybos 
reglamentas (EEB) Nr. 793/93 dėl 
esančių medžiagų rizikos įvertinimo ir 
kontrolės ir 1976 m. liepos 27 d. Tarybos 

(5) Įvertinus keturis pagrindinius 
Bendrijos teisės aktus, 
reglamentuojančius chemines medžiagas 
(1967 m. birželio 27 d. Tarybos 
direktyva 67/548/EEB dėl įstatymų ir 
kitų teisės aktų, reglamentuojančių 
pavojingų medžiagų klasifikavimą, 
pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, 
suderinimo, 1988 m. birželio 7 d. 
Tarybos direktyva 88/379/EEB dėl 
valstybių narių įstatymų, susijusių su 
pavojingų preparatų klasifikavimu, 
pakavimu ir ženklinimu, derinimo (šiuo 
metu pakeista 1999 m. gegužės 31 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
1999/45/EB dėl pavojingų preparatų 
klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą 
reglamentuojančių valstybių narių 
įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų 
derinimo), 1993 m. kovo 23 d. Tarybos 
reglamentas (EEB) Nr. 793/93 dėl 
esančių medžiagų rizikos įvertinimo ir 
kontrolės ir 1976 m. liepos 27 d. Tarybos 



AD\577715LT.doc 7/36 PE 357.536v03-00

LT

direktyva 76/769/EEB dėl valstybių 
narių įstatymų ir kitų teisės aktų, 
susijusių su tam tikrų pavojingų 
medžiagų ir preparatų pardavimo ir 
naudojimo apribojimais, suderinimo), 
buvo nustatyta Bendrijos teisės aktų dėl 
cheminių medžiagų taikymo problemų, 
susijusių su valstybių narių įstatymų ir 
kitų teisės aktų neatitikimu, kuris daro 
tiesioginę įtaką vidaus rinkos darbui šioje 
srityje.

direktyva 76/769/EEB dėl valstybių 
narių įstatymų ir kitų teisės aktų, 
susijusių su tam tikrų pavojingų 
medžiagų ir preparatų pardavimo ir 
naudojimo apribojimais, suderinimo), 
buvo nustatyta Bendrijos teisės aktų dėl 
cheminių medžiagų taikymo problemų, 
susijusių su valstybių narių įstatymų ir 
kitų teisės aktų neatitikimu, kuris daro 
tiesioginę įtaką vidaus rinkos darbui šioje 
srityje, ir negebėjimas užtikrinti 
tinkamos visuomenės sveikatos ir 
aplinkos apsaugos.

Justification

The problems found in current legislation are not just such that they result in disparities 
between the national laws, but in particular that current legislation has failed to adequately 
protect public health and the environment against hazardous chemicals.

Pakeitimas 6
20 konstatuojamoji dalis

(20) Kadangi gamintojai ir importuotojai 
turėtų būti atsakingi už savo produktus, turi 
būti priimtas registracijos reikalavimas, 
skirtas medžiagoms, kurios turėtų iš šių 
produktų išsiskirti. Jei medžiagos iš 
produktų gali išsiskirti tokiais kiekiais ir 
tokiu būdu, kad galėtų pakenkti žmonių 
sveikatai ir aplinkai, apie tai turi būti 
informuota Agentūra, kuriai turi būti 
suteikta teisė reikalauti pateikti 
registracijos dokumentus.

(20) Kadangi gamintojai ir importuotojai 
turėtų būti atsakingi už savo produktus, turi 
būti priimtas registracijos reikalavimas, 
skirtas produktuose esančioms 
kenksmingoms medžiagoms.

Justification

Articles represent a primary source of exposure to chemicals. The use of hazardous 
substances in articles should be subject to the registration requirements.

Pakeitimas 7
31 konstatuojamoji dalis

(31) Tam, kad sistema būtų harmonizuota ir 
paprasta, visi registracijos dokumentai turi 
būti siunčiami Agentūrai. Siekdama taikyti 
vienodą procedūrą ir tinkamai naudoti 
resursus, Agentūra turi patikrinti visų 

(31) Tam, kad sistema būtų darni ir paprasta, 
visi registracijos dokumentai turi būti 
siunčiami Agentūrai. Prieš siunčiant 
dokumentaciją Agentūrai, turi būti atliktas 
jos nepriklausomas auditas, kad būtų 
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registracijos bylų užbaigtumą ir atsakyti už 
galutinį registracijos prašymo atmetimą.

užtikrinta, jog pateikta dokumentacija yra 
nuosekli, sukomplektuota ir geros kokybės.
Agentūra turi atsakyti už galutinį 
registracijos prašymo atmetimą.

Justification

There is currently no mandatory evaluation of the quality and content of the registration 
dossiers, as the Agency will only check for completeness (Article 18(2)). Given that a recent 
evaluation by Competent Authorities of Member States found that only 31% of safety data 
sheets were fully accurate, it is vital that an independent audit is performed prior to the 
submission to ease the task of the Agency

Pakeitimas 8
34a konstatuojamoji dalis (nauja)

(34a) Geresnis resursų koordinavimas 
Bendrijos lygmeniu padės ugdyti mokslo 
žinias, būtinas alternatyviems metodams, 
pakeičiantiems bandymus su stuburiniais, 
tobulinti. Todėl būtina, kad Bendrija tęstų 
ir didintų savo pastangas bei imtųsi 
priemonių, būtinų propaguojant mokslinius 
tyrimus ir vystant naujus, 
nereikalaujančius eksperimentuoti su 
gyvūnais, alternatyvius metodus, ypač 
įgyvendindama Septintąją bendrąją 
mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos 
programą.

Pagrindimas
Tai primena Bendrijos pareigą propaguoti alternatyvius metodus, jau pateiktus Direktyvoje 
2003/15/EB dėl kosmetikos priemonių,  pakeičiančius bandymus su gyvūnais.

Pakeitimas 9
41a konstatuojamoji dalis (nauja)

(41a) Sukurta tinkama ir nuosekli 
informavimo sistema teiks vartotojams 
informaciją ir patarimus, įgalinančius 
saugiai ir veiksmingai susidoroti su 
pavojais, susijusiais su cheminių medžiagų, 
preparatų ir iš jų gautų produktų 
naudojimu. Taip pat reikia įvertinti 
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galimybę teikti papildomą informaciją 
interneto tinklalapiuose, siekiant reaguoti į 
vartotojų teisę gauti informaciją apie jų 
naudojamus produktus.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisingą informaciją

Pakeitimas 10
52 konstatuojamoji dalis

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

(52) Kad būtų užtikrinta aukšto lygio
žmonių sveikatos ir aplinkos apsauga, ypač 
lengvai pažeidžiamų žmonių grupių 
apsauga, su medžiagas, kurios turi didelį 
susirūpinimą keliančių savybių, būtina 
pakeisti medžiagomis, nekeliančiomis 
grėsmės žmonių sveikatai ir aplinkai. 
Priešingu atveju leidimas naudoti, 
medžiagas, kurios turi didelį susirūpinimą 
keliančių savybių, suteikiamas tik ribotam
laikui, jei įmonės įrodo, kad visuomenės 
gaunama nauda, naudojant medžiagą, yra 
didesnė nei su naudojimu susijusi rizika, ir 
nesama jokių tinkamų alternatyvių medžiagų 
ar technologijų. Tada leidimą išduodančioji 
institucija, remdamasi įmonių paraiškomis, 
leidimo suteikimo procedūros metu turėtų 
patikrinti, ar šie reikalavimai buvo įvykdyti. 
Kadangi leidimai turėtų užtikrinti aukšto 
lygio apsaugą visoje vidaus rinkoje, būtina, 
kad Komisija būtų toji institucija, kuri 
suteikia leidimą.

Justification

In order to encourage substitution rules should be clear to companies and users.

Pakeitimas 11
79 konstatuojamoji dalis

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

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

Justification

The term 'any party with a legal interest' is broader than 'economic operators'.

Pakeitimas 12
90a konstatuojamoji dalis (nauja)

(90a) REACH turi įgalinti piliečius, 
darbininkus ir vartotojus tikėti, kad visi 
produktai, pateikti Bendrijos rinkoje, yra 
saugūs ir kad nėra rizikos – ypač lengvai 
pažeidžiamų žmonių grupėms – susidurti su 
tokiu chemikalų kiekiu arba mišiniais, 
kurie kelia grėsmę žmonių sveikatai arba 
aplinkai. 

Justification

Products on sale should be safe for consumers. That is the guarantee REACH has to give.

Pakeitimas 13
91a konstatuojamoji dalis (nauja)

(91a) Komisija turi atsižvelgti į tai, kad 
siekiama sukurti Europos kokybės ženklą, 
skirtą nustatyti ir reklamuoti produktus, 
kurie kiekvienu jų gamybos proceso etapu 
buvo gaminami laikantis reikalavimų, 
išplaukiančių iš šio reglamento.

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

Pakeitimas 14
101a konstatuojamoji dalis (nauja)

(101a) Šis reglamentas taikomas 
nepažeidžiant 1992 m. spalio 19 d. 
bendrosios Tarybos direktyvos 92/85/EEB 
dėl priemonių, skirtų skatinti, kad būtų 
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užtikrinta geresnė nėščių ir neseniai 
pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi 
darbuotojų sauga ir sveikata, 
nustatymo(dešimtoji atskira direktyva, kaip 
numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 
straipsnio 1 dalyje)1 ir 1998 m. balandžio 
7 d. atskiros Tarybos direktyvos dėl 
darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos 
nuo rizikos, susijusios su cheminiais 
veiksniais darbe (keturioliktoji atskira 
direktyva, kaip numatyta 
Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 
dalyje)2. Direktyva 98/24/EB ir toliau yra 
pagrindinė teisinė priemonė, susijusi su 
darbuotojų sauga ir sveikatos apsauga nuo 
rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais 
darbe. Valstybės narės ir socialiniai 
partneriai raginami užtikrinti 
veiksmingiausią Direktyvos 98/24/EB 
įdiegimą ir privertimą ją vykdyti.
_________________

1. OL L 348, 1992 11 28, p. 1.

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

Justification

This Regulation should also take account of the general Directive on  the safety and health at 
work of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding.

Pakeitimas 15
1 straipsnio 3 punktas

Šis reglamentas remiasi principu, kad 
gamintojai, eksportuotojai ir antriniai 
naudotojai turi užtikrinti, jog jie gamina, 
pateikia į rinką, importuoja arba naudoja 
medžiagas, nekenkiančias žmogaus 
sveikatai ir aplinkai. Jame apibrėžtos 
nuostatos remiasi prevencijos principu.

Šis reglamentas remiasi prevencijos 
principu.

Justification

Linked to the introduction of a new article on the "Duty of Care" (to be voted as a block).

Since up to 70,000 chemicals are potentially excluded from REACH it is important for the 
protection of human health and the environment to place a general Duty of Care on chemical 
manufacturers and downstream users to document safe use. This had been suggested in the 
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draft legislative proposal submitted to the internet consultation, but has been downgraded in 
the legislative text from a legal obligation to an unenforceable principle. This Pakeitimas 
seeks to delete the mere principle, as the provision is to be reintroduced as a legally binding 
provision.

Pakeitimas 16
3a straipsnis (naujas)

3a straipsnis 
Atsargumo priemonė

1. Gamintojai, eksportuotojai ir paskesnieji 
naudotojai turi užtikrinti, kad būtų 
paruošta atitinkama reikalinga informacija 
ir imtasi reikiamų priemonių, kad būtų 
išvengta žalos žmogaus sveikatai arba 
aplinkai, tinkamu iš anksto numatomu 
būdu ir sąlygomis, atskirai, dedant į 
preparatus arba gaminius, pateikiant į 
rinką, importuojant arba naudojant šias 
medžiagas.

2. Gamintojai, eksportuotojai ir paskesnieji 
naudotojai saugo šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytą dokumentaciją. Pareikalavus ši 
dokumentacija turi būti pateikta 
kompetentingoms institucijoms ir 
agentūrai.

Justification

Linked to the Pakeitimas deleting the principle of "Duty of Care" from art. 1 (to be voted as a 
block).

Since up to 70,000 chemicals are potentially excluded from REACH it is important for the 
protection of human health and the environment to place a general Duty of Care on chemical 
manufacturers and downstream users to document safe use. This had been foreseen in the 
draft submitted to the internet consultation, in line with what was foreseen in the White 
Paper, but has been downgraded in the legislative text from what was initially a legal 
obligation to an unenforceable principle. This Pakeitimas seeks to restore the legally binding 
provision.

Pakeitimas 17
1 straipsnis 3a dalis (nauja)

3a. Šio dokumento tikslas yra užtikrinti 
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aukšto lygio apsaugą įgyvendinant 
principą, kad turi būti imamasi prevencijos 
priemonių, pagal kurias žalą aplinkai 
pirmiausia turi atitaisyti jos sukėlėjas ir kad 
teršėjas turi sumokėti. 

Justification
This text is similar to that found in the Treaty establishing the European Community, Article 
174.2 which lays down the basic principles of environmental legislation. REACH is an 
important part of this legislation.

Pakeitimas 18
2 straipsnio 2 dalies da punktas (naujas)

(da) Bendrijos aplinkos apsaugos įstatymai

Justification

REACH does not aim to harmonise the provisions concerning the protection of workers (see 
points (a), (b) and (c)) and community legislation on the transportation of dangerous 
substances. REACH provides information on substances that will support the operation of 
worker protection and transport legislation, which operate unchanged. The same is true for 
environmental legislation which should therefore be added.

Pakeitimas 19
2 straipsnio 2a dalis (nauja)

2 a. Šis reglamentas vienodai taikomas ir 
medžiagoms, preparatams bei produktams, 
įvežtiems į Europos Sąjungos teritoriją. 
Šis reglamentas jokiu būdu neturi skatinti 
skirtingai traktuoti medžiagų, preparatų ir 
produktų, pagamintų Europos Sąjungoje, ir 
medžiagų, preparatų ir produktų, 
pagamintų trečiosiose šalyse, bet įvežtų į 
Europos Sąjungos teritoriją.

Justification

The REACH system as proposed by the Commission offers a low level of protection for 
European production against unfair competition from countries outside Europe. The existing 
EU rules lay down much more strict parameters for European producers of chemical  
substances. Importers of articles into the European Union should be subject to the same rules 
as European producers. The proposed amendment calls for the establishment of a balanced 
legislative framework for both European and non-European producers.
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Pakeitimas 20
3 straipsnio 29a dalis (nauja)

29a. Lengvai pažeidžiamų žmonių 
grupėmis vadinamos jautrių žmonių 
grupės, įskaitant naujagimius, kūdikius, 
vaikus, nėščias moteris, žindančias moteris, 
ligotus žmones ir žmones, kurių imunitetas 
pažeistas, vyresnio amžiaus asmenis, 
atskirus genetiškai jautrius žmones bei 
kitas nustatytas žmonių grupes, 
reikalaujančias ypatingos priežiūros.

Justification

A definition of vulnerable population is essential to ensure that susceptible populations are 
identified and that measures can be taken accordingly to reduce the risks and exposures to 
these populations.

Pakeitimas 21
3 straipsnio 29a punktas (naujas)

29a. Mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms 
taikomas apibrėžimas, pateiktas 2003 m. 
gegužės 6 d. Komisijos rekomendacijoje 
2003/361/EB 1.
_______________
1 OL L 124, 2003 5 20, p. 36.

Justification

In the interests of correct application of the legislation it is considered necessary to insert the 
definition of ‘small and medium-sized enterprise’, since they are particularly affected by the 
procedure. This amendment is linked to the other amendments tabled to the articles contained 
in Title I: General Issues.

Pakeitimas 22
5 straipsnio 4a dalis (naujas)

Tam, kad sistema būtų darni ir paprasta, 
visi registracijos dokumentai turi būti 
siunčiami Agentūrai. Prieš siunčiant 
registracijos dokumentus Agentūrai, turi 
būti atliktas jų nepriklausomas auditas, kad 
būtų užtikrinta, jog pateikta dokumentacija 
yra nuosekli, sukomplektuota ir geros 
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kokybės. Agentūra turi atsakyti už galutinį 
registracijos prašymo atmetimą.

Justification

There is currently no mandatory evaluation of the quality and content of the registration 
dossiers, as the Agency will only check for completeness (Article 18(2)). Given that a recent 
evaluation by Competent Authorities of Member States found that only 31% of safety data 
sheets were fully accurate, we consider it vital that an independent audit is required prior to 
submission of the documents in order to ensure the accuracy of registration dossiers.

Pakeitimas 23
5a straipsnis (naujas)

5a straipsnis
Pranešimas apie medžiagas, kurių 
koncentracija maža
1. Bet kuris medžiagos gamintojas arba 
importuotojas praneša Agentūrai apie šią 
medžiagą, jei per metus jos pagamina nuo 
10 kg iki 1 tonos.
2. Pranešimas apie medžiagą, kurios 
pagaminama nuo 10 kg iki 1 tonos per 
metus, apima visą reikiamą informaciją, 
pateikiamą Agentūros nurodytu formatu ir 
pagal 108 straipsnį. Informacijos 
pateikiama tiek, kad norėdamas ją gauti, 
gamintojas neturėtų atlikti jokių papildomų 
tyrimų:
a) gamintojo arba importuotojo tapatybė, 
kaip apibrėžta IV priedo 1 skirsnyje;

b) medžiagos tapatybė, kaip apibrėžta IV 
priedo 2.1 skirsnyje;
c) medžiagos klasifikacija;
d) kita prieinama turima informacija apie 
medžiagos psichochemines savybes ir 
poveikį žmogaus sveikatai bei aplinkai.

Justification

A simple notification requirement for substances between 10 kg and 1 tonne per year should 
be added to REACH so as to finally have an understanding about the total of existing 
substances that are actually being produced and the knowledge available on them. Under 
REACH in its current form, we would only know about ca. 30,000 substances that are 
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produced in quantities above 1 tonne. However, EINECS lists more than 100,000 existing 
substances.

Pakeitimas 24
6 straipsnio 1 dalis

Bet kuris produktų gamintojas arba 
importuotojas siunčia Agentūrai visų 
medžiagų, esančių šiuose produktuose, 
registracijos dokumentaciją, jei išpildomos 
šios sąlygos:

Bet kuris produktų gamintojas arba 
importuotojas siunčia Agentūrai medžiagų, 
esančių šiuose produktuose, registracijos 
dokumentaciją, jei tenkinamos šios 
sąlygos:

(a) bendras medžiagos kiekis šiuose 
produktuose viršija 1 toną per metus 
vienam gamintojui arba importuotojui;
kiekvienas produktas įvertinamas 
atskirai;

(a) bendras medžiagos kiekis šiuose 
produktuose viršija 1 toną per metus 
vienam gamintojui arba importuotojui;

(b)medžiaga atitinka pavojingų medžiagų 
klasifikavimo kriterijus, nustatytus 
Direktyva 67/548/EEB;

(b) medžiaga atitinka pavojingų 
medžiagų klasifikavimo kriterijus, 
nustatytus Direktyva 67/548/EEB;

medžiaga turėtų išsiskirti įprastomis iš 
anksto numatomomis naudojimo 
sąlygomis.

medžiagos koncentracija šiuose 
produktuose arba tos pačios rūšies šių 
produktų medžiagose viršija 0,1%.

Justification

Articles represent a primary source of exposure to chemicals. The reference to 'article type' is 
not acceptable, as it is completely unclear (e.g. chair with arms versus chair without arms - is 
it one article type or two?). The total mass of imported articles represents the only clear 
reference, a basis also chosen for substances and preparations. To require only registration 
of hazardous substances in articles intended to be released is far too limited, as hardly any 
articles qualify for this. All hazardous substances present in articles above a certain 
concentration should be subject to registration.

Pakeitimas 25
6 straipsnio 2 dalis

Bet kuris produktų gamintojas arba 
importuotojas 3 straipsnio dalyje nustatyta 
tvarka praneša Agentūrai apie bet kokią 
šiuose produktuose esančią medžiagą, jei 
išpildomos šios sąlygos:
(a) bendras medžiagos kiekis šiuose 
produktuose viršija 1 toną per metus 

Išbraukta.
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vienam gamintojui arba importuotoju,;
(b) medžiaga atitinka pavojingų 
medžiagų klasifikacijos kriterijus, 
nustatytus Direktyva 67/548/EEB;
(c) gamintojas arba importuotojas žino 
arba buvo informuotas, kad medžiaga gali 
išsiskirti įprastomis iš anksto numatomomis 
naudojimo sąlygomis, net jei šis 
išsiskyrimas nėra planuota produkto 
funkcija;
išsiskyręs medžiagos kiekis gali neigiamai 
paveikti žmogaus sveikatą arba aplinką.

Justification

Many articles are likely to release hazardous chemicals. However, the current REACH 
provisions on such articles are very weak - they are tantamount to saying: "if there are strong 
reasons for a restriction, then please notify us". This does not ensure adequate protection of 
human health or the environment. The condition of potential adverse affect is far too 
subjective and controversial to be useful. Articles represent a primary source of exposure to 
chemicals. The use of hazardous substances in articles should be subject to the registration 
requirements as given in the Pakeitimas to Article 6(1).

Pakeitimas 26
6 straipsnio 3 dalis

Jei laikomasi 2 straipsnio dalies sąlygų, 
108 straipsnyje nustatyta tvarka 
Agentūrai nurodytu formatu pateikiama 
ši informacija:
(a) gamintojo arba importuotojo tapatybė 
ir kontaktiniai duomenys;
(b) jei yra, registracijos numeris(-iai), 
nurodyti 18 straipsnio 1 dalyje;
(c) medžiagos(-ų) tapatybė, kaip apibrėžta 
IV priedo 2 skirsnyje;
(d) medžiagos klasifikacija;
(e) trumpas produkto naudojimo 
aprašymas;
(f) medžiagos kiekis tonomis, pavyzdžiui, 1 
– 10 tonų, 10 – 100 tonų ir t.t.

Išbraukta.
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Justification

As the use of hazardous substances in articles should be subject to the registration 
requirements as given in the Pakeitimas to Article 6(1), there is no more need for a 
notification.

Pakeitimas 27
6 straipsnio 4 dalis

Agentūra gali nuspręsti, kad produktų 
gamintojai arba importuotojai II 
antraštinėje dalyje nustatyta tvarka 
registruotų bet kurią medžiagą, kuri yra 
šiuose produktuose ir apie kurią buvo 
pranešta remiantis 3 straipsnio dalimi.

Išbraukta.

Justification

As the use of hazardous substances in articles should be subject to the registration 
requirements as given in the Pakeitimas to Article 6(1), there is no more need for this 
provision.

Pakeitimas 28
6 straipsnio 5 dalis

1 – 4 straipsnio dalys netaikomos 
medžiagoms, kurias jau užregistravo bet 
kuris rinkos dalyvis, einantis prieš tiekėjų 
grandinę.

1 straipsnio dalis netaikoma medžiagoms, 
kurias jau užregistravo bet kuris rinkos 
dalyvis, einantis prieš tiekėjų grandinę.

Justification

This ensures consistency with the Pakeitimass suggesting to delete paragraphs 2, 3, and 4.

Pakeitimas 29
6 straipsnio 6 dalis

1 – 4 straipsnio dalys taikomos 3 mėnesius 
pasibaigus terminui, nurodytam 21 
straipsnio 3 dalyje.

1 straipsnio dalis taikoma 3 mėnesius 
pasibaigus terminui, nurodytam 21 
straipsnio 3 dalyje.

Justification

This ensures consistency with the Pakeitimass suggesting to delete paragraphs 2, 3, and 4.
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Pakeitimas 30
6 straipsnio 7 dalis

Bet kokios priemonės, skirtos 1 – 6
straipsniams įgyvendinti, priimamos 130 
straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

Bet kokios priemonės, skirtos 1 – 3 
straipsniams įgyvendinti, priimamos 130 
straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

Justification

This ensures consistency with the amendments suggesting to delete paragraphs 2, 3, and 4.

Pakeitimas 31
6b straipsnis (naujas)

6b straipsnis
Europos kokybės ženklas

Iki .... * Komisija pristato Europos 
Parlamentui ir Tarybai pranešimą, ir, jei 
taikytina, teisinį pasiūlymą sukurti Europos 
kokybės ženklą, skirtą nustatyti ir 
reklamuoti produktus, kurie kiekvienu jų 
gamybos proceso etapu buvo gaminami 
laikantis reikalavimų, išplaukiančių iš šio 
reglamento. 

______________
* Praėjus dvejiems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo datos.

Justification

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

Pakeitimas 32
10 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

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

Jei medžiagą Bendrijoje ketina gaminti du 
arba daugiau gamintojų ir (arba) į Bendriją 
ją ketina įvežti du arba daugiau 
importuotojų, registracijos tikslams jie gali 
sudaryti konsorciumą. Būtina kaupti ne tik 
duomenis, gautus atliekant bandymus su 
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arba importuotojas, pagal susitarimą 
veikiantis kitų gamintojų ir (arba) 
importuotojų vardu, kaip numatyta antroje, 
trečioje ir ketvirtoje pastraipose.
.

stuburiniais gyvūnais, bet ir registracijai 
reikalingus kitų tyrimų duomenis.

Justification

This amendment is justified by the need to simplify the registration process, especially in 
order to reduce and rationalise the costs incurred by SMEs, and aims to ensure access to 
consortia for them and their associations, not least in order to prevent the abuse of dominant  
positions.

Pakeitimas 33
10 straipsnio 2 dalis

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

2. Kiekvienas konsorciumui priklausantis 
registruotojas moka tik atitinkamą
registracijos mokesčio dalį, pagrįstą 
Agentūros nustatytais kriterijais.

Justification

The Agency should establish the criteria of proportionality for the registration fee, not least in 
order to make things easier for SMEs hard hit by the impact of the new legislation, and the 
amount of the registration fee should also be based on the size of the registrants and the 
quantities produced/imported.

Pakeitimas 34
17 straipsnio 2 dalis

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

2. Kiekvienas konsorciumui priklausantis 
registruotojas moka tik atitinkamą
registracijos mokesčio dalį.

Mokesčio dalis turi būti proporcinga ir 
pagrįsta Agentūros, kuri taip pat atsižvelgia 
į importuojamo produkto kiekius, 
nustatytais kriterijais.

Justification

In order to make things easier for SMEs the Agency should also take account of the size of the 
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registrants and the quantities produced/imported when setting the amount of the registration 
fee.

Pakeitimas 35
21 straipsnio 1 dalies a punktas

(a) phase-in medžiagos, pagal Direktyvą 
67/548/EEB klasifikuojamos kaip 1 ir 2
kategorijų kancerogeninės, mutageninės arba 
toksiškos reprodukcijai medžiagos, kurios, 
įsigaliojus šiam reglamentui, bent kartą buvo 
pagamintos Bendrijoje arba importuotos 
kiekiu, siekiančiu 1 toną arba daugiau per 
metus gamintojui arba importuotojui;

(a) phase-in medžiagos, pagal Direktyvą 
67/548/EEB klasifikuojamos kaip 1 ir 2 
kategorijų kancerogeninės, mutageninės arba 
toksiškos reprodukcijai medžiagos arba 
atitinka kriterijus, nurodytus 54 straipsnio 
d, e ir f punktuose, kurios, įsigaliojus šiam 
reglamentui, bent kartą buvo pagamintos 
Bendrijoje arba importuotos kiekiu, 
siekiančiu 1 toną arba daugiau per metus 
gamintojui arba importuotojui;

Justification

The first deadline for registration of phase-in substances as suggested under REACH applies 
to chemicals produced in quantities over 1000 tonnes and CMR substances in categories 1 
and 2. This first stage should also cover substances that are PBT or vPvB, as they are 
particularly dangerous (they are passed on to the developing embryo and can cause adverse 
health effects). As substances that are PBT or vPvB are given priority under authorisation 
(see Article 55(3), they also need to be phased into REACH early on to ensure coherence with 
authorisation.

Pakeitimas 36
31a straipsnis (naujas)

31a straipsnis 
Įpareigojimas pateikti informaciją apie 
produktuose esančias medžiagas
Paskesnieji naudotojai, į kurių gaminamo 
produkto sudėtį įeina medžiagos arba 
preparatai, kurių saugos duomenų lapai 
turi būti paruošti, ir asmenys, kurie vėliau 
naudoja arba papildomai apdoroja šį 
produktą, pateikia saugos duomenų lapą 
produkto arba jo darinių gavėjui.
Visuomenė nelaikoma gavėja.

Visuomenė turi teisę iš gamintojo arba 
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importuotojo reikalauti informacijos apie 
jo gaminamuose arba importuojamuose 
produktuose esančias medžiagas.
Gamintojas arba eksportuotojas pateikia 
atsakymą per 15 darbo dienų

Justification

Producers of articles, retailers and the public should be able to find out whether specific 
substances are present in the final article and look for safer alternatives if necessary. A time 
limit of fifteen days is set by reference to the standard response time in Regulation 1049/2001, 
which provides for access to documents of the Community institutions.

Pakeitimas 37
53 straipsnio 2a dalis (nauja)

(2a) Produkto, į kurio sudėtį įtraukta į XIII 
priedą įrašyta medžiaga, importas ir 
pateikimas į rinką laikomas šios medžiagos 
naudojimu.

Justification

The REACH proposal does not specify provisions for imported articles containing substances, 
which require authorisation. Importers of articles must have the same obligations as other 
EU producers in order to effectively protect human health and especially that of women and 
their families. A failure to rectify this would present a serious threat to health and 
environment protection and to the competitiveness of specific industry sectors.

Pakeitimas 38
55 straipsnio 1 dalies e punktas

(e) jei yra, naudojimas arba naudojimo 
kategorijos, kurioms netaikoma 
registracijos nuostata, ir, jei yra, sąlygos, 
dėl kurių ji netaikoma.

Išbraukta.

Justification

There should be no blanket exemptions to ensure full implementation of the substitution 
principle.

Pakeitimas 39
55 straipsnio 2 dalis

Naudojimui arba naudojimo kategorijoms Išbraukta.
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registracijos reikalavimas gali būti 
netaikoma. Nustatant šias išimtis, dėmesys 
visų pirma turėtų būti atkreiptas į:

(a) Galiojančius Bendrijos teisės aktus, 
apibrėžiančius minimalius medžiagos 
naudojimo reikalavimus, susijusius su 
sveikatos arba aplinkos apsauga, 
pavyzdžiui, didžiausia leistina medžiagos 
koncentracija darbo vietoje, didžiausios 
leistinos taršos ribos ir pan.;
(b) Galiojančių teisės aktų reikalavimus 
imtis atitinkamų techninių ir 
administracinių priemonių, kad būtų 
laikomasi atitinkamų sveikatos, saugos ir 
aplinkosaugos standartų reikalavimų, 
susijusių su medžiagos naudojimu.
Išimtims gali būti nustatytos sąlygos.

Justification

There should be no blanket exemptions to ensure full implementation of the substitution 
principle.

Pakeitimas 40
55 straipsnio 4 dalies b punktas

(b) naudojimas, kuriam neturi būti 
taikomas registracijos reikalavimas.

Išbraukta.

Justification

There should be no blanket exemptions to ensure full implementation of the substitution 
principle.

Pakeitimas 41
57 straipsnio 2 dalies

Leidimas išduodamas, jei medžiagos 
naudojimo pavojus žmogaus sveikatai arba 
aplinkai, kylantis dėl esminių savybių, 
apibrėžtų XIII priede, yra tinkamai 
kontroliuojamas I priedo 6 skirsnyje 
nustatyta tvarka, ir tai nurodyta paraiškos 
teikėjo cheminės saugos ataskaitoje.

Išbraukta.
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Komisija neatsižvelgia į:
(a) pavojų žmogaus sveikatai ir aplinkai 
dėl medžiagų taršos iš įrenginio, kurį 
leista naudoti Tarybos direktyvoje 
96/61/EB nustatyta tvarka;
(b) pavojų vandens aplinkai ir iš jos 
kylantį pavojų dėl medžiagos išmetimo iš 
taškinio šaltinio, kuriam taikomi 
ankstesnio reglamento 11 straipsnio 3 
dalies reikalavimai, bei teisės aktų, 
priimtų remiantis Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2000/60/EB 16 
straipsniu, reikalavimai;
(c) pavojų žmogaus sveikatai ir aplinkai 
naudojant medžiagą medicinos įtaisuose 
Tarybos direktyvoje 90/385/EEB, Tarybos 
direktyvoje 93/42/EEB arba Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
98/79/EB nustatyta tvarka.

Justification

The authorisation requirement can only provide the high level of protection by replacing 
substances of very high concern with suitable alternative substances or technologies wherever 
possible. The alternative aim of “adequate control” of risks would allow continued use and 
release of substances of very high concern, although safer alternatives might be available.
This would significantly compromise the effectiveness of REACH regarding health and 
environmental protection.

Regulation by emission limit values is not a suitable means for dealing with chemicals of very 
high concern and cannot ensure a high degree of protection.

Pakeitimas 42
57 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa, įvadinė dalis

Jei leidimas negali būti išduotas remiantis 
2 straipsnio dalimi, leidimas gali būti 
išduotas, jei įrodoma, kad medžiagos 
panaudojimo socialinė ekonominė nauda 
nusveria pavojų žmonių sveikatai arba 
aplinkai, susijusį su jos naudojimu, ir kad 
nėra tinkamų pakaitalų arba technologijų.
Šis sprendimas priimamas išnagrinėjus visus 
toliau pateiktus elementus:

Leidimas gali būti išduotas, jei įrodoma, kad 
medžiagos panaudojimo socialinė 
ekonominė nauda nusveria pavojų žmonių, 
įskaitant darbuotojų ir pažeidžiamų 
gyventojų grupių, sveikatai arba aplinkai, 
susijusį su jos naudojimu, ir kad nėra 
tinkamų pakaitalų arba technologijų, taip pat
kad laikomasi tinkamų priemonių siekiant 
kuo labiau sumažinti išmetamų teršalų 
kiekį ir jų žalingą poveikį aplinkai. Šis 
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sprendimas priimamas išnagrinėjus visus 
toliau pateiktus elementus:

Justification

Linked to the deletion of Article 57(2). Once it is clear that authorisations always consider the 
socio-economic justification and the availability of safer alternatives, the granting of such 
authorisations can become mandatory. Authorisations should only be granted when there is 
no safer alternative, a clear societal need for the use of the substance, and when measures to 
minimise exposure and losses to the environment are in place. The consideration of the risks 
should include the risk to workers and vulnerable populations.

Pakeitimas 43
57 straipsnio 6 dalis

Leidimai gali būti išduodami nustatant tam 
tikras sąlygas, įskaitant patikrinimo 
laikotarpius ir (arba) ilgalaikius stebėjimus.
Leidimai, suteikti 3 straipsnio dalyje 
nustatyta tvarka, paprastai yra terminuoti.
Leidimams nustatomi patikrinimo 
laikotarpiai.

Leidimams nustatomi patikrinimo
laikotarpiai ir planuojamo pakeitimo 
reikalavimai, be to, gali būti nustatytos 
kitos sąlygos, įskaitant ilgalaikių stebėjimų 
reikalavimus. Leidimai yra terminuoti ir 
išduodami ne ilgesniam kaip 5 metų 
laikotarpiui.

Justification

All authorisations should be time-limited, because periodic review will allow (and encourage) 
adaptation to technical progress (e.g. consideration of new information on hazards, exposure, 
socio-economic benefits and availability of alternatives). This is in line with current 
legislation on biocides and pesticides. Without regular review periods, the momentum for the 
innovation of safer alternatives will be lost. A substitution plan should be part of every 
authorisation.

Pakeitimas 44
57 straipsnio 7 dalis

Leidime nurodomi šie duomenys:
(a) asmuo(-ys), kuriam(-iems) leidimas 
išduotas;
(b) medžiagos(-ų) tapatybė;

(c) naudojimo būdas, dėl kurio leidimas 
suteiktas;

Leidime nurodomi šie duomenys:
(a) asmuo(-ys), kuriam(-iems) leidimas 
išduotas;
(b) medžiagos(-ų) tapatybė;

(c) naudojimo būdas, dėl kurio leidimas 
suteiktas;

(ca) leidimo galiojimo laikas;
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(d) visos sąlygos, iškeltos išduodant leidimą; (d) visos sąlygos, iškeltos išduodant leidimą;
(e) bet koks patikrinimo laikotarpis; (e) patikrinimo laikotarpis;

(f) bet kokia ilgalaikių stebėjimų programa. (f) bet kokia ilgalaikių stebėjimų programa.
(g) medžiagos pakeitimo planas.

Justification

All authorisations should be time-limited, because periodic review will allow (and encourage) 
adaptation to technical progress (e.g. consideration of new information on hazards, exposure, 
socio-economic benefits and availability of alternatives). Without regular review periods, the 
momentum for the innovation of safer alternatives will be lost. A substitution plan should be 
part of every authorisation.

Pakeitimas 45
58 straipsnio 1 dalis

Terminuoti leidimai, suteikti 57 straipsnio 3 
dalyje nustatyta tvarka, laikomi 
galiojančiais tol, kol Komisija priima 
sprendimą dėl naujos paraiškos, su sąlyga, 
kad leidimo turėtojas pateikia naują paraišką 
ne vėliau kaip prieš 18 mėnesių iki 
pasibaigiant leidimui. Vietoje visų paraiškos 
originalo elementų paraiškos teikėjui 
paraiškoje naujam leidimui gauti užtenka 
nurodyti galiojančio leidimo numerį kaip 
apibrėžta antroje, trečioje ir ketvirtoje 
pastraipose. Jei paraiškos teikėjas negali 
įrodyti, kad pavojus yra tinkamai 
kontroliuojamas, jis pateikia atnaujintą 
paraiškos originale išdėstytą socialinę 
ekonominę analizę, alternatyvų analizę ir 
pakeitimo planą.

Leidimai laikomi galiojančiais tol, kol 
Komisija priima sprendimą dėl naujos 
paraiškos, su sąlyga, kad leidimo 
turėtojas pateikia naują paraišką ne 
vėliau kaip prieš 18 mėnesių iki 
pasibaigiant leidimui. Vietoje visų 
paraiškos originalo elementų paraiškos 
teikėjui paraiškoje naujam leidimui gauti 
užtenka nurodyti galiojančio leidimo 
numerį kaip apibrėžta antroje, trečioje ir 
ketvirtoje pastraipose. Jis pateikia 
atnaujintą paraiškos originale išdėstytą 
socialinę ekonominę analizę, alternatyvų 
analizę ir pakeitimo planą.

Jei dabar jis gali įrodyti, kad pavojus yra 
tinkamai kontroliuojamas, jis pateikia 
atnaujintą cheminės saugos ataskaitą.

Justification

To achieve consistency with the objective to make the authorisations time-limited and to 
implement the substitution principle.
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Pakeitimas 46
58 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Tais atvejais, kai kyla rimtas ir tiesioginis 
pavojus žmonių sveikatai arba aplinkai, 
Komisija, laikydamasi proporcingumo 
principo, gali sustabdyti leidimo galiojimą, 
kol vyks peržiūra.

Tais atvejais, kai kyla rimtas ir tiesioginis 
pavojus žmonių sveikatai arba aplinkai, 
Komisija, laikydamasi proporcingumo
principo, gali sustabdyti leidimo galiojimą, 
kol vyks peržiūra.

Justification

There are no criteria for determining a serious and immediate risk and it is therefore 
appropriate that it should be the Commission that establishes, on the basis of criteria 
commensurate with the actual circumstances, when to suspend, modify or revoke 
authorisation during the review.

Pakeitimas 47
59 straipsnio 4 dalis

4. Paraiškoje leidimui gauti nurodoma ši 
informacija:

4. Paraiškoje leidimui gauti nurodoma ši 
informacija:

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

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

(b) pateikusio(-ių) paraišką asmens arba 
asmenų pavardė(-s) ir kontaktiniai 
duomenys;

(b) pateikusio(-ių) paraišką asmens arba 
asmenų pavardė(-s) ir kontaktiniai 
duomenys;

(c) paraiška leidimui gauti, kurioje 
nurodoma, kokiam naudojimo būdui 
prašomas leidimas, ir, jei reikia, pateikiama 
informacija apie medžiagos naudojimą 
preparatuose ir (arba) jos perdirbimą į 
produktus;

(c) paraiška leidimui gauti, kurioje 
nurodoma, kokiam naudojimo būdui 
prašomas leidimas, ir, jei reikia, pateikiama
informacija apie medžiagos naudojimą 
preparatuose ir (arba) jos perdirbimą į 
produktus;

(d) jei dar nepateikta kaip dalis registracijos 
dokumentacijos, cheminės saugos ataskaita, 
sudaryta I priede nustatyta tvarka, apimanti 
informaciją apie pavojų žmogaus sveikatai ir 
(arba) aplinkai, susijusį su medžiagos(-ų) 
esminėmis savybėmis, apibrėžtomis XIII 
priede.

(d) jei dar nepateikta kaip dalis registracijos 
dokumentacijos, cheminės saugos ataskaita, 
sudaryta I priede nustatyta tvarka, apimanti 
informaciją apie pavojų žmogaus sveikatai ir 
(arba) aplinkai, susijusį su medžiagos(-ų) 
esminėmis savybėmis, apibrėžtomis XIII 
priede, be to, apie pavojaus kontrolės 
priemones;
(da) socialinė ekonominė analizė, atlikta 
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XV priede nustatyta tvarka;
(db) alternatyvų analizė, apimanti jų 
pavojaus įvertinimą, ir ekonominis 
techninis pakeitimo galimybių 
pagrindimas, įskaitant pakeitimo planą, 
apimantį tyrimų ir vystymo planą ir 
paraiškos teikėjo pasiūlytų veiksmų 
tvarkaraštį.

Justification

To achieve consistency with the objective to make the authorisations subject to a socio-
economic analysis and the availability of alternatives. A substitution plan should be part of 
every authorisation. An application for authorisation should explicitly include the risk 
management measures.

Pakeitimas 48
59 straipsnio 5 dalis

Paraiškoje gali būti nurodyta:
(a) socialinė ekonominė analizė, atlikta XV 
priede nustatyta tvarka;
(b) alternatyvų analizė, apimanti jų 
pavojaus įvertinimą, ir ekonominis 
techninis pakeitimo galimybių 
pagrindimas, įskaitant pakeitimo planą, 
apimantį tyrimų ir vystymo planą ir 
paraiškos teikėjo pasiūlytų veiksmų 
tvarkaraštį.

Išbraukta.

Justification

Linked to the Pakeitimas to Article 59(4) which makes these provisions compulsory.

Pakeitimas 49
59 straipsnio 6 dalis

Paraiškoje nenurodoma informacija apie:
(a) pavojus žmogaus sveikatai ir aplinkai 
dėl medžiagų taršos iš įrenginio, kurį 
leista naudoti Tarybos direktyvoje 
96/61/EB nustatyta tvarka;
(b) pavojus vandens aplinkai ir iš jų 
kylantį pavojų dėl medžiagos išmetimo iš 

Išbraukta.
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taškinio šaltinio, kuriam taikomi 
ankstesnio reglamento 11 straipsnio 3 
dalies reikalavimai ir teisės aktų, priimtų 
remiantis Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2000/60/EB 16 straipsniu, 
reikalavimai;
(c) pavojus žmogaus sveikatai ir aplinkai 
naudojant medžiagą medicinos įtaisuose 
Tarybos direktyvoje 90/385/EEB, Tarybos 
direktyvoje 93/42/EEB arba Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
98/79/EB nustatyta tvarka.

Justification

It is important to consider a wide range of uses of the chemicals concerned, in particular 
covering those pieces of legislation that do not examine the environmental impacts of 
substances, but also covering other possible sources of release and exposure. Regulation by 
emission limit values is not a suitable means for dealing with chemicals of very high concern 
and cannot ensure a high degree of protection for human health and the environment, 
particularly PBT and vPvB substances. It is important that authorisation applications do 
consider the risks in full to human health and the environment, even where emission limits 
exist

Pakeitimas 50
62 straipsnis

Leidimo turėtojų pareigos Įpareigojimas informuoti apie tai, kaip 
naudojamos medžiagos, kurias naudoti 
buvo išduotas leidimas

Leidimo turėtojai, prieš pateikdami 
medžiagą į rinką naudojimui, jos etiketėje 
nurodo leidimo numerį.

Leidimo turėtojai, prieš pateikdami 
medžiagą į rinką naudojimui, jos etiketėje 
nurodo leidimo numerį.

Visos medžiagos, kurias naudoti buvo 
išduotas leidimas, visi preparatai ir visi 
produktai, turintys medžiagų, kurias 
naudoti šiuose preparatuose ir 
produktuose buvo išduotas leidimas, 
žymimi etiketėmis. Etiketėje nurodoma:
a) medžiagos pavadinimas, 
b) medžiagos klasifikacija, atitinkamas 
simbolis ir perspėjimas apie pavojų kaip 
apibrėžta Direktyvoje 67/548/EEB,
c) faktas, kad naudoti medžiagą turi būti
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suteiktas leidimas, 
d) atitinkami medžiagos naudojimo būdai, 
kuriuos taikyti suteiktas leidimas.

Justification

The proposed obligations of holders of authorisations are not sufficient to raise the necessary 
awareness. It is essential that the many users of chemicals in the manufacturing and the 
supply chain, the general public and the waste management sector is able to obtain 
information on the use of chemicals of very high concern that are subject to authorisation.

Pakeitimas 51
65 straipsnio 1 punktas

Jei medžiagų gamyba, naudojimas arba 
pateikimas į rinką žmogaus sveikatai arba
aplinkai kelia nepriimtiną pavojų, prieš kurį 
turi būti imtasi priemonių Bendrijos mastu, 
XVI priedas iš dalies pakeičiamas 130 
straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka 
patvirtinant naujus šių medžiagų, preparatų 
arba produktų gamybos, naudojimo arba 
pateikimo į rinką apribojimus arba 66 – 70 
straipsniuose nustatyta tvarka iš dalies 
pakeičiant galiojančius XVI priede 
nurodytus apribojimus.

Jei medžiagų gamyba, naudojimas arba 
pateikimas į rinką aplinkai arba žmogaus 
sveikatai, įskaitant pažeidžiamas gyventojų 
grupes, kelia nepriimtiną pavojų, prieš kurį 
turi būti imtasi priemonių Bendrijos mastu, 
XVI priedas iš dalies pakeičiamas 130 
straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka 
patvirtinant naujus šių medžiagų, preparatų 
arba produktų gamybos, naudojimo arba 
pateikimo į rinką apribojimus arba 66 – 70 
straipsniuose nustatyta tvarka iš dalies 
pakeičiant galiojančius XVI priede 
nurodytus apribojimus.

Justification

The adoption of restrictions under REACH should explicitly include consideration of the risk 
to vulnerable populations.

Pakeitimas 52
70 straipsnio 3 dalis (nauja)

3. Jei medžiagos naudojimas jau 
reguliuojamas pagal XVI priedą ir jei 
atvejis atitinka 65 straipsnio sąlygas, 
Komisija paruošia XVI priedo pakeitimo 
projektą per tris mėnesius nuo tos datos, 
kai Socialinės ekonominės analizės 
komitetas pateikia nuomonę arba nuo 
paskutinio termino, nustatyto pagal 68 
straipsnį, jei minėtasis komitetas nepateikia 
nuomonės. Komisija taiko anksčiau 
sukankančią datą.
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Jei pakeitimo projektas nesutampa su kuria 
nors Agentūros nuomone, Komisija prideda 
išsamų priežasčių, kodėl radosi skirtumų, 
skirtumų, paaiškinimą.

Jei medžiagos naudojimas anksčiau nebuvo 
reguliuojamas pagal XVI priedą, Komisija 
per nurodytą laikotarpį pateikia pasiūlymą 
Europos Parlamentui ir Tarybai dėl XVI 
priedo pakeitimo.

Justification

In the current Directive 76/769/EEC the European Parliament and the Council have a role in 
decisions on certain restrictions of chemicals such as prohibiting the use of phthalates in 
certain toys. This amendment aims to keep this procedure and not further increase the role of 
the Commission.

Pakeitimas 53
72 straipsnio 1 dalies, c punktas

(c) Pavojaus įvertinimo komiteto, kurio 
pareiga ruošti Agentūros nuomones, 
susijusias su paraiškomis leidimams, 
apribojimų pasiūlymais ir spręsti bet kokius 
kitus klausimus, kylančius taikant šį 
reglamentą ir susijusius su pavojumi 
žmogaus sveikatai arba aplinkai;

(c) Pavojaus ir alternatyvų įvertinimo 
komiteto, kurio pareiga ruošti Agentūros 
nuomones, susijusias su paraiškomis 
leidimams, apribojimų pasiūlymais, 
nagrinėti alternatyvų tinkamumą ir spręsti 
bet kokius kitus klausimus, kylančius taikant 
šį reglamentą ir susijusius su pavojumi 
žmogaus sveikatai arba aplinkai;

Justification

Horizontal amendment - if the name and scope of the committee is changed, this needs to be 
changed throughout the whole text. This amendment reinforces the intention that decision-
making under the authorisation provisions shall always take into account the availability of 
safer alternatives.

Pakeitimas 54
75 straipsnio 1 dalis

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

1. Valdančiąją tarybą sudaro keturi 
Komisijos paskirti atstovai ir dešimt 
pasitarus su Europos Parlamentu Tarybos 
paskirtų atstovų, iš kurių keturi išrenkami 
remiantis jų patirtimi tiek vartotojams, tiek 
pažeidžiamų žmonių grupėms, tiek 
pramonei ir mažoms bei vidutinio dydžio 
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įmonėm atstovaujančiuose 
susivienijimuose. 

Justification

The composition of the Management Board should be carefully balanced. Involvement of all 
the institutions should be guaranteed, including consultation of the European Parliament, and 
there should also definitely be members chosen on a basis of equality from among consumer 
organisations, those representing the interests of vulnerable sections of the population, 
industry (large-scale industry) and SMEs: in other words all the entities concerned by the 
impact of the legislation. The reference to vulnerable sections of the population takes its lead 
from the amendments tabled by Hiltrud Breyer, and identifies groups particularly exposed, 
such as: babies, small children, pregnant women, nursing mothers and the elderly.

Pakeitimas 55
115 straipsnio 1 dalis

Leidimas susipažinti su nekonfidencialia
informacija, pateikta šiame reglamente 
nustatyta tvarka, suteikiamas dokumentams, 
kuriuos Agentūra saugo Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento Nr. 1049/2001 
nustatyta tvarka. Agentūra pateikia šią 
informaciją pateikus prašymą 73 straipsnio 
2 dalies d punkte nustatyta tvarka.

Leidimas susipažinti su 116 straipsnyje 
nenurodyta informacija, pateikta šiame 
reglamente nustatyta tvarka, suteikiamas 
dokumentams, kuriuos Agentūra saugo 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
Nr. 1049/2001 nustatyta tvarka. Agentūra 
internete viešai pateikia šią informaciją 
pateikus prašymą 73 straipsnio 2 dalies d 
punkte nustatyta tvarka.

Justification

It needs to be clarified that Article 115 is only relevant for the "grey zone" information, the 
information which is not specifically listed in Article 116 (always non-confidential or always 
confidential). Once access is granted, this should be made publicly available in the same way 
as information that is always non-confidential.

Pakeitimas 56
122 straipsnio 1a papunktis (naujas)

Valstybės narės suteikia Agentūrai leidimą 
paskatinti valdymo mechanizmus ir imtis 
veiklos bei nustatyti gaires, skirtas valdymo 
sistemai suderinti ir padaryti ją 
veiksmingesnę. 

Justification

Management of the REACH system depends on harmonised implementation of its provisions 
throughout the common market and on an efficient system of controls. For this reason the 
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Agency should be in a position to ask Member States to carry out controls or other activities.

Pakeitimas 57
123 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės numato nuobaudų 
skyrimo tvarką už šio reglamento nuostatų 
pažeidimus ir imasi visų priemonių, būtinų 
jų vykdymui užtikrinti. Numatytos 
nuobaudos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios. Valstybės 
narės ne vėliau kaip per aštuoniolika 
mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo 
praneša apie šias nuostatas Komisijai ir 
nedelsdamos informuoja ją apie reikšmingus 
jų pakeitimus. 

1. Agentūros nubrėžtų gairių pagrindu
valstybės narės numato nuobaudų skyrimo 
tvarką už šio reglamento nuostatų 
pažeidimus ir imasi visų priemonių, būtinų 
jų vykdymui užtikrinti. Numatytos 
nuobaudos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios. Valstybės 
narės ne vėliau kaip per aštuoniolika 
mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo 
praneša apie šias nuostatas Komisijai ir 
Agentūrai ir nedelsdamos informuoja šias 
institucijas apie reikšmingus jų pakeitimus. 

Justification

Leaving the system of sanctions to the discretion of the Member States would lead to a series 
of differing sanction systems within the EU. Only harmonised sanction systems and their 
implementation will help to attain the objectives of REACH and guarantee that the sanctions 
are effective.

Pakeitimas 58
I priedo 0.5 punkto 4 dalis

Jei atlikęs į 1 – 4 žingsnius gamintojas arba 
importuotojas nusprendžia, kad medžiaga 
arba preparatas atitinka pavojingumo 
kriterijus, apibrėžtus Direktyvoje 
67/548/EEB arba Direktyvoje 1999/45/EB, 
arba nustačius, kad jie yra PBT arba vPvB, 
įvertinant cheminę saugą atsižvelgiama į 
šiuos žingsnius:

Jei atlikęs į 1–4 žingsnius gamintojas arba 
importuotojas nusprendžia, kad medžiaga 
arba preparatas atitinka pavojingumo 
kriterijus, apibrėžtus Direktyvoje 
67/548/EEB arba Direktyvoje 1999/45/EB, 
arba nustačius, kad jie yra PBT arba vPvB, 
arba esant kitų nerimą keliančių 
priežasčių, įvertinant cheminę saugą 
atsižvelgiama į šiuos žingsnius:

Justification

It is not reasonable to automatically eliminate exposure assessment and risk characterisation 
for substances, which are not classified as dangerous or which are not PBT/vPvB. For 
example exposure to high volume substances that are used locally in larger quantities may 
lead to effects in the local environment even though the substance does not meet the 
requirements for environmental classification.
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Pakeitimas 59
I priedo 1.4.1 punktas

1.4.1. Remiantis 1 – 3 žingsnių išvadomis, 
medžiagai nustatoma ribinė(-s) vertė(-s), 
žemiau kurios medžiaga nedaro jokio 
poveikio (Derived No-Effect Level(s)), 
apibrėžiant tikėtiną(-us) poveikio kelią(-ius), 
trukmę ir dažnumą. Gali būti pateiktas 
vienas DNEL, jei tai priimtina, remiantis 
poveikio scenarijumi(-ais). Vis dėlto, 
atsižvelgiant į turimus duomenis ir poveikio 
scenarijų(-us), pateiktus Cheminės saugos 
ataskaitos 5 skirsnyje, gali kilti būtinybė 
nustatyti skirtingus DNEL, atitinkamai 
skirtus kiekvienai susijusiai žmonių grupei 
(pvz., darbuotojai, vartotojai ir netiesiogiai 
per aplinką veikiami žmonės) ir galbūt tam 
tikriems pogrupiams (pvz., vaikai, nėščios 
moterys), be to, skirtingiems poveikio 
keliams. Pateikiamas pagrindas, 
apibrėžiantis inter alia, kodėl buvo pasirinkti 
atitinkami duomenys, be to, informacija apie 
medžiagos, kuriai buvo nustatytas DNEL, 
poveikio kelią (per burną, per odą, per 
kvėpavimo takus), trukmę ir dažnumą. Jei 
tikėtina, kad poveikio kelių bus keletas, 
DNEL nustatoma kiekvienam poveikio 
keliui atskirai ir visų kelių kombinuotam 
poveikiui. Nustatant DNEL inter alia,
atsižvelgiama į šiuos faktorius:

1.4.1. Remiantis 1 – 3 žingsnių išvadomis, 
medžiagai nustatoma ribinė(-s) vertė(-s), 
žemiau kurios medžiaga nedaro jokio 
poveikio (Derived No-Effect Level(s)), 
apibrėžiant tikėtiną(-us) poveikio kelią(-ius), 
trukmę ir dažnumą. Gali būti pateiktas 
vienas DNEL, jei tai priimtina, remiantis 
poveikio scenarijumi(-ais). Vis dėlto, 
atsižvelgiant į turimus duomenis ir poveikio 
scenarijų(-us), pateiktus Cheminės saugos 
ataskaitos 5 skirsnyje, gali kilti būtinybė 
nustatyti skirtingus DNEL, atitinkamai 
skirtus kiekvienai susijusiai žmonių grupei 
(pvz., darbuotojai, vartotojai ir netiesiogiai 
per aplinką veikiami žmonės) ir 
pažeidžiamoms grupėms, be to, skirtingiems 
poveikio keliams. Pateikiama pagrindas, 
nusakantis inter alia, kodėl buvo pasirinkti 
atitinkami duomenys, be to, informacija apie 
medžiagos, kuriai buvo nustatytas DNEL, 
poveikio kelią (per burną, per odą, per 
kvėpavimo takus), trukmę ir dažnumą. Jei 
tikėtina, kad poveikio kelių bus keletas, 
DNEL nustatoma kiekvienam poveikio 
keliui atskirai ir visų kelių kombinuotam 
poveikiui. Nustatant DNEL inter alia
atsižvelgiama į šiuos faktorius:

(i) neapibrėžtumą, kylantį, be kitų faktorių, 
dėl eksperimentinių duomenų kintamumo 
ir dėl rūšies ir rūšių kintamumo;

(i) neapibrėžtumą, kylantį, be kitų faktorių, 
dėl eksperimentinių duomenų kintamumo 
ir dėl rūšies ir rūšių kintamumo;

(ii) poveikio pobūdį ir sunkumą; (ii) poveikio pobūdį ir sunkumą;

(iii) žmonių grupę, kurią liečia pateikta 
kiekybinė ir (arba) kokybinė informacija 
apie poveikį.

(iii) žmonių grupę, kurią liečia pateikta 
kiekybinė ir (arba) kokybinė informacija 
apie poveikį;

(iv) ypatingą pažeidžiamų grupių 
jautrumą;
(v) nurodymą apie nestandartinį poveikį, 
ypač jei vis dar nežinomas arba 
nepakankamai apibrėžtas poveikio būdas;
(vi) galimą kitų cheminių medžiagų 
poveikį;
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Justification

The European Parliament considered that ´protecting the health of children against 
environment-related diseases is an essential investment with a view to ensuring adequate 
human and economic development´ (Paulsen Report on European Environment and Health 
Strategy) and asked for specific restrictions on chemicals for high-risk sections of the 
population (Ries report on European Environment and Health Action Plan). REACH should 
always consider vulnerable populations.

Pakeitimas 60
V priedo 7.1.1 a punktas (naujas)

1 STULPELIS
7.1.a Irimas
7.1a.1. Biotinis irimas
7.1a.1.1. Mikroorganizmai gerai suskaido

2 STULPELIS
7.1a. Atlikti imituojamuosius tyrimus (VII 
priedas
7.2.1.2 to 7.2.1.4.) pasiūlo norintis 
registruoti
medžiagą subjektas arba jų gali 
pareikalauti
vertinančios valstybės narės
kompetentinga valdžios institucija pagal
39, 40 arba 44 straipsnius, jei cheminio 
saugumo
įvertinimo pagal I priedą rezultatai rodo,
kad reikia toliau tirti
medžiagos irimą. Tinkamo(-ų) testo(-ų)
pasirinkimas priklauso nuo
saugumo įvertinimo rezultatų.
7.1a.1.1. Tyrimų nereikia atlikti,
jei medžiaga neorganinė.

Justification

Reintroduction of a test on biodegradability for substances between 1-10 tonnes per year in 
line with what the Commission had foreseen in its draft proposal. If this test is not 
reintroduced, a key property of very high concern would not be assessed for two thirds of the 
substances under REACH. The wording is taken directly from Annex VI. If this amendment is 
adopted, the corresponding part in Annex VI needs to be deleted.
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