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SHORT JUSTIFICATION

The REACH proposal is an important step towards creating a healthier and more 
environmentally friendly society in Europe while ensuring the competitiveness of the chemical 
industry and improving the level playing field for chemicals on the internal market.

REACH gives opportunity for a more environmental driven technological development. Today 
the market for environmental technology is growing at a rate of 5 to 20 percent per year. 
REACH will increase the knowledge about all substances and give way to new technologies, 
new substances as well as new companies. In this respect, REACH is important for reaching 
the goals of the Lisbon Agenda.

However, industry always needs to improve its performance, not least on the international 
market. A workable regulatory framework is one of the many factors which influence industry's 
competitiveness and companies´ decisions on how to develop. The simplification of merging 
numerous directives into one and to have Community rules on chemicals is benefitial to 
industry and consumers alike.

In order to simplify and strengthen the proposal, to increase its workability and to alleviate the 
costs on SMEs, your draftswoman suggests the following:

Scope 
For workability reasons the scope should be defined more narrowly:

Exemptions shall be granted for recycled materials, as these are indispensable to sustainable •
development and their use should not be restricted under REACH.
Minerals, ores and other chemically unmodified substances occurring in nature should be •
exempted, in so far as they can not classified as CMRs. Ore and concentrates are 
transported in bulk to authorised facilities already under Community rules, and thus do not 
constitute a danger to human health or the environment. 
Pulps used in paper manufacturing should be exempted, as there is no added value in •
demanding expensive testing and registration of such harmless materials.

Duty of care and information in the supply chain
A very important aspect of REACH is the dissemination of information throughout the supply 
chain to enable companies to take the best actions in order to protect human health and the 
environment.

The right for downstream users and consumers to receive relevant information about chemicals 
should be strengthened. Your draftswoman therefore suggests to introduce a general "duty of 
care" principle into REACH. Further, the consumer should always have the right to know what 
hazardous chemicals are contained in articles.

Registration
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The requirements for registration should be simplified while strengthening the degree of 
environmental protection:

For companies that already have registered a substance for some uses, the procedure for •
registering more uses for the same substance must be simplified.
The amount of required information should be based on the average of the preceding 3 •
years of production instead of on the current calendar year. This will allow the system to 
take fluctuations in production volumes into account.
The mandatory information requirements for product and process oriented R&D (PPORD) •
should be limited. During a PPORD programme, there will be no need for information 
exchange in the supply chain.
Information on acute toxicity, biodegradability and algea growth inhibition should be •
mandatory for all substances.

Substances in articles
Article 6 covers the registration of substances which are intentionally and/or unintentionally 
released from articles. As the provisions in Article 6 cover imported articles also, the phrasing 
has huge implications for trade, and nearly all trade partners have expressed concern over the 
current wording. Here indeed, the Commission proposal is ambiguous as regards awareness of 
release, reasonably foreseeable use, and assumption of adverse effects. Further, there is no 
mechanism by which the authorities can demand information without prior notification by the 
producer/importer.

Therefore, the following simplifications and improvements are suggested:
The Agency shall be empowered to request the registration of a released substance in cases •
of concern.
The conditions under which the Agency can request this registration should be risk based •
to ensure compatibility with WTO provisions.
The conditions should be in line with the conditions in the evaluation part of the proposal.•
The Agency does not need to investigate cases where information is already available at the •
Agency as a result of earlier registration.

One substance one registration (OSOR) and cost sharing 
REACH already makes sharing of animal test data mandatory, and this is warmly welcomed. 
Sharing of test data should as far as possible be the guiding principle in REACH, and steps 
should therefore be taken towards a system of "one substance one registration" where data is 
shared between all companies using the same substance. Such a system will reduce costs and 
bureaucracy and improve the quality of data as more information will be available to all 
companies. The basis could be the following model: First, a voluntary agreement is sought, if 
necessary with the assistance of an arbitration board. If such an agreement can not be found, an 
objective system of cost sharing will be used. This way all registrants will pay an equal part of 
the testing costs involved. Such a system would be transparent and secure the interest of 
parties with smaller market power (mainly SMEs). 
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Prioritisation
For some low-volume substances the costs of REACH could be high, which might result in 
withdrawal of substances from the market on economic rather than environmental grounds.

Needless to say, a solution is not to be found in relaxing the information requirements. 
However, some kind of mechanism should be built into the system in order to ensure that 
specific substances of concern can be readily identified.

Your draftswoman therefore would welcome a revised system for the low-volume substances, 
whereby a more targeted request for information will be based on the actual need. An initial 
period of data collection followed by an assessment by the Agency of the further information 
needs could be a starting point for such a system.

Role of the Agency
The Agency must have responsibility for the decision-making in all phases of REACH. Only 
this will secure a level playing field with equal treatment of all registrants and a common 
standard for protection of human health and the environment within the Community. The 
technical work associated with evaluation should still be carried out by the national competent 
authorities where the expertise exists and will remain, but the coordination and decision-
making must rest solely with the Agency. The Agency should therefore be given responsibility 
for:

Collecting and making generally available existing information on substances, especially •
from new Member States where all chemicals control has so far been carried out by the 
State;
The evaluation of testing proposals made under the registration procedure;•
Dossier and substance evaluations;•
Formulating the rolling programme and delegating tasks to the various Member State •
authorities where the actual work will be carried out.

The influence of the Member States in the decision process will be through their seat in the 
Member State Committee and within the context of the Forum.

Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)
Your draftswoman believes that the costs for SMEs can be reduced in several ways. Firstly, 
SMEs operating in markets with many producers and/or importers will benefit from the 
enhanced sharing of test data under OSOR. Secondly, SMEs operating in markets with only 
few producers and/or importers where sharing of data will not be sufficient, a mechanism for 
prioritisation would avoid unnecessary testing.

Member States could also offer financial help to SMEs in specific situations in order to 
alleviate their registration and testing costs. Under the current "de minimis" clause for State 
Aid, any support not exceeding €100.000 over a period of 3 years is allowed. Furthermore, 
within the "block exemption" for SMEs, state aid for investment (which could also partly cover 
testing costs) is to some extent allowed.
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Finally, in case REACH will prove to cause substantial problems in specific sectors and/or 
regions where many SMEs operate (for example the textiles or leather industry), a possibility 
would be to use the "Growth and Adjustment Fund" which is currently being set up under the 
new Structure and Cohesion Funds.

International aspects of REACH
REACH should constitute the first step towards a global system for testing, evaluation and 
registration of chemicals. REACH must therefore as far as possible be interlinked with other 
international programs such as the "Global HPV Portal" under which hazard information on 
High Production Volume (HPV) chemicals is made publicly available. This will both secure 
WTO compatibility and create a platform for industry, governments and NGOs to exchange 
information.

The EU should also take initiatives to bilateral agreements with third countries about mutual 
recognition of test data. Further, the non-confidential information about substances collected 
under REACH should be shared internationally. For developing countries, the EU must offer 
help to set up chemical regimes, knowledge transfer, and assistance in fulfilling the REACH 
requirements, as it is important that trade with these countries is not limited by their possible 
unability to do so.

Research
The implementation of REACH should be accompanied by a comprehensive framework to 
develop and support research into alternatives to hazardous chemicals. A good example is 
Massachusetts where an institute to conduct such research and offer the results to industry has 
been set up within the context of chemical safety legislation.

A Community program or "virtual institute" for research into sustainable technology should be 
set up, for example under the new public-private partnership "European Technology Platform 
for Sustainable Chemistry". Additional funding for this initiative should be considered in the 
discussion on the next Framework Programme for Research. 

More research is also needed in alternative test methods which can reduce animal testing and 
lower testing costs. Council Directive 86/609 regarding the protection of animals used for 
experimental purposes calls for development and validation of alternative test methods. The 
European Centre for the Validation of Alternative Methods (ECVAM) has been established in 
response to the Directive. Such initiatives need more financial support and their scope should 
be widened to include basic research.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas prašo atsakingą Aplinkos apsaugos, 
visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą įtraukti į savo pranešimą šiuos pakeitimus:
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1 OL C ... /Dar nepaskelbta OL.

Komisijos pasiūlytas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

3a konstatuojamoji dalis (nauja)

(3a) EB teisės aktų dėl cheminių medžiagų
tikslas turėtų būti pajėgumų, kurie u
žtikrintų aukštą sveikatos ir aplinkos 
apsaugos lygį, kūrimas naujosiose valstyb
ėse narėse.

Pakeitimas 2

Konstatuojamoji dalis 8

(8) Atsakomybę už medžiagų rizikos valdym
ą turėtų prisiimti įmonės, gaminančios, 
importuojančios, naudojančios šokias med
žiagas arba jomis prekiaujančios.

(8) Atsakomybę už medžiagų rizikos valdym
ą ir informacijos apie tokią riziką pateikim
ą turėtų prisiimti įmonės, gaminančios, 
importuojančios, naudojančios šokias med
žiagas arba jomis prekiaujančios.

Informacija apie REACH nuosttaų
įgyvendinimą turėtų būti lengvai prieinana, 
ypač mažosioms įmonėms, kurioms 
įgyvendinimo procedūros neturėtų sudaryti 
neproporcingai didelių sunkumų.

Pagrindimas

Įžanga prieš pristatant „rūpestingumo pareigą“, apie kurią kalbama kituose pakeitimuose.

Pakeitimas 3

10 konstatuojamoji dalis 
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(10) Vertinimo nuostatos numato, 
įregistravus medžiagas, imtis paskesnių
priemonių, tikrinant, ar registravimo 
dokumentai atitinka šio reglamento 
reikalavimus, ir renkant daugiau informacijos 
apie medžiagų savybes. Valstybės narės, 
įtraukusios tam tikras medžiagas į savo 
einamuosius planus, turėtų įvertinti tokias 
medžiagas, jei jos turi pagrindo manyti, kad 
tokios medžiagos kelia pavojų sveikatai ar 
aplinkai.

(10) Vertinimo nuostatos numato, 
įregistravus medžiagas, imtis paskesnių
priemonių, tikrinant, ar registravimo 
dokumentai atitinka šio reglamento 
reikalavimus, ir renkant daugiau informacijos 
apie medžiagų savybes. Agentūra privalo 
įvertinti tas medžiagas, jei ji turi pagrindo 
manyti, kad tokios medžiagos kelia pavojų
sveikatai ar aplinkai.

Pagrindimas

Medžiagų įvertinimą turėtų centralizuotai atlikti Agentūra.

Pakeitimas 4

16 konstatuojamoji dalis 

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

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

Tokias priemones sudaro pareiga tinkamai 
ir aiškiai aprašyti, dokumentuoti riziką, 
susijusią su kiekvienos medžiagos gamyba, 
naudojimu ir pardavimais bei informuoti 
apie tokią riziką. Cheminių medžiagų
gamintojai ir paskesni naudotojai turėtų
rinktis, kurias chemines medžiagas gaminti 
ir naudoti pagal tai, kurios iš esamų
cheminių medžiagų kelia mažiausią riziką.

Pagrindimas

„Rūpestingumo pareigos“ principo pristatymas.

Pakeitimas 5
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17 konstatuojamoji dalis 

(17) Siekdami atlikti medžiagų cheminės 
saugos veiksmingą įvertinimą, medžiagų
gamintojai ir importuotojai turėtų pasirūpinti 
informacijos apie tas medžiagas gavimu, 
jeigu reikia, atlikdami naujus testus.

(17) Siekdami atlikti medžiagų cheminės 
saugos veiksmingą įvertinimą, medžiagų
gamintojai ir importuotojai turėtų pasirūpinti 
informacijos apie tas medžiagas gavimu, 
atlikdami faktiniu poveikiu paremtą rizikos ir 
naudojimo saugos įvertinimą. Prieš atliekant 
naujus testus, ypač bandymus su gyvūnais, 
būtina pateikti įmonių turimą informaciją, 
nepažeidžiant įmonių duomenų
konfidencialumo reikalavimų.

Pagrindimas

Esamos informacijos naudojimas paspartina vertinimo procesą ir leidžia išvengti bandymų su 
gyvūnais.

Pakeitimas 6

18 konstatuojamoji dalis 

(18) Kontrolės ir vertinimo tikslui bei 
skaidrumo sumetimais, informacija apie šias 
medžiagas bei su ja susijusi informacija, 
įskaitant informaciją apie rizikos valdymo 
priemones, turėtų būti pateikiama valdžios 
institucijoms, išskyrus tuos atvejus, kuomet 
tokios informacijos pateikimas sudarytų
disproporciją. 

Kontrolės ir vertinimo tikslui bei skaidrumo 
sumetimais, informacija apie šias medžiagas 
bei su ja susijusi informacija, įskaitant 
informaciją apie rizikos valdymo priemones, 
turėtų būti pateikiama Agentūrai, išskyrus 
tuos atvejus, kuomet tokios informacijos 
pateikimas sudarytų disproporciją.

Pagrindimas

Susijęs pakeitimas. Medžiagų įvertinimą turėtų centralizuotai atlikti Agentūra.

Pakeitimas 7

23 konstatuojamoji dalis 
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(23) Keleto įregistruotų asmenų grupės 
vienam atstovui turėtų būti leista pateikti 
informaciją kitų grupės narių vardu pagal 
taisykles, kurios užtikrina, kad bus pateikta 
visa reikalinga informacija ir leidžia dalintis s
ąnaudų naštą.

(23) ) Keleto įregistruotų asmenų grupės 
vienam atstovui turėtų būti leista pateikti 
informaciją kitų grupės narių vardu pagal 
taisykles, kurios užtikrina, kad bus pateikta 
visa reikalinga informacija ir leidžia dalintis s
ąnaudų naštą. Tačiau būtina patvirtinti 
atitinkamas gaires, siekiant užtikrinti, kad 
tokiame konsorciume galės dalyvauti MVĮ ir 
bus atstovaujama jų interesams.

Pagrindimas

Norint suteikti galimybę MVĮ dalyvauti tokiuose konsorciumuose, būtina imtis atitinkamų
priemonių, siekiant užtikrinti jų atstovavimą ir interesų gynimą.

Pakeitimas 8
28a konstatuojamoji dalis (nauja)

(28a) Tobulinant šį procesą, atliekų ir med
žiagų, kurios naudojamos kaip antrinės 
žaliavos arba energijos šaltinis, perdirbimui 
daromos išimtys. Perdirbant atliekas ir med
žiagas, kurios naudojamos kaip antrinės 
žaliavos arba kaip energijos šaltinis, 
kuriama vertė (valorizacija) ir prisidedama 
prie ES propaguojamos darnios plėtros. 
Todėl šiame reglamente neturi būti 
priemonių, kurios trukdytų tokioms 
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 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 9

28 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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(28b) Sistemos veiksmingumo, vienodumo
ir nešališkumo sumetimais techninių ir 
mokslinių ekspertų grupė turėtų nagrinėti 
II ir III prieduose pateikiamus medžiagų s
ąrašus (medžiagos, kurioms netaikomas
reikalavimas registruoti), siekdama
nustatyti kriterijus, pagal kuriuos į minėtus 
sąrašus būtų įtraukiamos naujos med
žiagos. Nustačius tokius kriterijus, priedų
turinys galėtų būti atnaujinamas, atsi
žvelgiant į galiojančius principus, 
įtraukiant naujas medžiagas, atitinkančias
šių priedų reikalavimus.

Pagrindimas

II ir III priedai, kuriuose kalbama apie medžiagas, kurioms netaikomas registravimo 
reikalavimas, buvo parengti septintajame aštuntajame dešimtmetyje ir nuo to laiko 
nebuvo atnaujinami, todėl ES naujosios valstybės narės neturėjo progos keisti jų
turinio. Neatnaujinus II ir III priedų, jų turinys gali sukelti sumaištį tarp įmonių. 
Atnaujinus jų turinį, pasiūlymo dėl REACH taptų praktiškesnis, nuoseklesnis ir 
ekonomiškesnis, nedarant jokios neigiamos įtakos galimybei siekti tikslų, susijusių su 
žmonių sveikatos ir aplinkos apsauga.

Pakeitimas 10

29a konstatuojamoji dalis (naujas)

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

Pagrindimas

Dauguma įmonių, kurioms skirtas REACH, yra mažos ir vidutinės įmones (MVĮ). Būtina 
ypatingai 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 11

31a konstatuojamoji dalis (nauja) 
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(31a) Agentūra atsako už registravimą ir 
vertinimą pagal šį reglamentą. Agentūra 
naudojasi nacionalinių institucijų technine 
pagalba ir visą laiką glaudžiai su jomis 
bendradarbiauja.

Pakeitimas 12

31b konstatuojamoji dalis (nauja) 

(31b) The Agency shall develop guidelines 
in Accordance with Annex I on how to 
apply use and exposure categories in the 
information requirements under this 
Regulation;

Pakeitimas 13

32 konstatuojamoji dalis 

(32) Siekiant užtikrinti, kad institucijų turima 
informacija yra nuolat atnaujinama, reikia 
nustatyti įsipareigojimą informuoti Agentūrą
apie tam tikrus informacijos pasikeitimus.

(32) Siekiant užtikrinti, kad institucijų turima 
informacija yra nuolat atnaujinama, reikia 
nustatyti abipusį įsipareigojimą, pagal kurį
Agentūrą informuoti nacionalines 
institucijas apie tam tikrus pasikeitimus ir, 
atitinkamai, nacionalinės agentūros 
informuotų Agentūrą, kuriai tenkta 
bendroji atsakomybė.

Pagrindimas

Apsikeitimas informacija palengvintų tiek nacionalinių institucijų, tiek Agentūros darbą..

Pakeitimas 14

33 konstatuojamoji dalis 

33) Derėtų skatinti bendros informacijos 
pateikimą, siekiant padidinti šio reglamento
galiojimo efektyvumą Bendrijoje.

33) Derėtų skatinti bendros informacijos 
pateikimą, siekiant padidinti šio reglamento 
galiojimo efektyvumą Bendrijoje. Tačiau, 
siekiant užtikrinti, kad toks konsorciumas b
ūtų naudingas MVĮ ir joms būtų
atstovaujama jame, derėtų nustatyti 
atitinkamas gaires.
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Pagrindimas

Norint suteikti galimybę MVĮ dalyvauti tokiuose konsorciumuose, būtina imtis atitinkamų
priemonių, siekiant užtikrinti jų atstovavimą ir interesų gynimą.

Pakeitimas 15

40 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(33a) The Agency shall develop guidelines 
to be used for establishing the sharing of 
costs in cases where the parties can not 
establish an agreement internally. Such 
guidelines must be fair and transparent, 
and must reflect both the number of parties 
involved and their respective production 
volumes.ir nustatyti registravimo tvarką ir 
laiką.

Or. de

Pagrindimas

Medžiagų aprašas leis greitai ir visapusiškai apžvelgti visas šiuo metu rinkoje esančias med
žiagas. Be to, toks aprašas suteikia galimybę iš anksto sudaryti konsorciumą ir registravimo 
bei įvertinimo etapo metu dirbti patiriant priimtinas sąnaudas.

Pakeitimas 16

41 konstatuojamoji dalis 

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

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

Pagrindimas

Susijęs su 16 konstatuojamosios dalies pakeitimu. Tinkama ir nuosekli informacijos apie rizik
ą pateikimo sistema leis suteiks vartotojams reikiamos informacijos ir patarimų, kaip saugiai 
ir veiksmingai valdyti riziką, susijusią su medžiaga ar preparatu, kuriame yra chemikalų.
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Pakeitimas 17

42 konstatuojamoji dalis 

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

(42) Jei saugos duomenų lapas jau buvo 
naudojamas kaip informavimo priemonė med
žiagų ir preparatų tiekimo grandinėje, jį b
ūtina išplėsti ir paversti neatsiejama šiuo 
reglamentu įkuriamos sistemos dalimi. Vis d
ėlto turi būti apsvarstyti ir kiti informacijos 
apie riziką ir saugų medžiagų ir preparatų
naudojimą teikimo vartotojams būdai.

Pagrindimas

Susijęs su 16 konstatuojamosios dalies pakeitimu. 

Pakeitimas 18

43 konstatuojamoji dalis 

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

(43) Tam, kad susidarytų atsakomybės seka, 
visi paskesni naudotojai turėtų būti atsakingi 
už rizikos, kurią kelia jų naudojamos med
žiagos, įvertinimą, jei šie naudojimo atvejai 
nenurodyti tiekėjų pateiktame saugos 
duomenų lape, nebent paskesnis naudotojas 
imasi didesnių saugos priemonių, nei 
rekomenduoja tiekėjas, arba tiekėjas neprival
ėjo įvertinti medžiagų riziką ar pateikti 
informaciją apie ją; dėl tos pačios priežasties 
paskesni naudotojai turėtų valdyti riziką, kuri 
kyla jiems naudojant šias medžiagas. Be to, 
paskesni naudotojai privalo teikti 
informaciją apie jų medžiagų ir preparatų
naudojimo saugumą per visą tiekimo 
grandinę iki galutinio naudotojo –
vartotojo.

Pagrindimas

Susijęs su 16 konstatuojamosios dalies pakeitimu. 
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Pakeitimas 19

46a konstatuojamoji dalis (nauja)

(46 a) Jeigu tiek atskiros medžiagos, tiek į
preparato sudėtį įeinančios medžiagos 
gamintojas ar importuotojas neketina 
pateikti paraiškos užregistruoti medžiagą, 
jis privalo apie tai atitinkamai informuoti 
Agentūrą ir paskesnius naudotojus.

Pagrindimas

Šiuo metu galiojančios REACH nuostatos sukėlė nuogastavimus tarp paskesnių naudotojų, 
kad medžiagos gali būti neregistruojamos dėl ekonominių priežasčių. Tai gali turėti didelės 
įtakos jį verslui. Todėl gamintojai ir importuotojai privalo iš anksto perspėti paskesnius 
naudotojus, suteikdami jiems galimybę pradedėti derybas su gamintojais ir importuotojais, 
siekiant išvengti svarbių medžiagų išėmimo iš apyvartos arba surasti tinkamas alternatyvias 
medžiagas.

Pakeitimas 20

48 konstatuojamoji dalis 

(48) Be to, būtina skatinti pasitikėjimą
bendra registravimo kokybe bei užtikrinti, 
kad plačioji visuomenė bei chemijos 
pramonės suinteresuotieji asmenys pasitik
ės tuo, kad įmonės vykdo prisiimtus 
įsipareigojimus; atitinkamai, ta pati valstyb
ė narė turėtų tikrinti tam tikslui pateiktų
registravimo pažymėjimų atitiktį.

(48) Pasitikėjimą bendra registravimo kokybe 
galima gerinti tik suteikiant Agentūrai visi
šką atsakomybę už naujų cheminių med
žiagų politikos valdymą. Tam tikslui, visos 
valstybės narės privalo vienodai įgyvendinti 
ir kontroliuoti reglamentą dėl cheminių
medžiagų ir tiek vartotojams, tiek chemijos 
pramonei privalo būti suteikta galimybė
pasitikėti tuo, kad taisyklių yra laikomasi ir 
kad toks laikymasis yra kontroliuojamas. 
Vertindamos registravimo pažymėjimų
atitikį taisyklių reikalavimams, valstybių
narių institucijos privalo glaudžiai 
bendradarbiauti su Agentūra.

Pagrindimas

Pakeitimas 21
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49 konstatuojamoji dalis 

(49) Agentūrą reikėtų įgalioti reikalauti iš
gamintojų, importuotojų ar paskesnių
naudotojų daugiau informacijos apie med
žiagas, kurios, remiantis valstybės narės
kompetentingųjų institucijų atliktais 
vertinimais, gali kelti riziką sveikatai ar 
aplinkai, taip pat ir dėl to, kad jų kiekis 
vidaus rinkoje yra didelis. Valstybės narės, 
kurdamos einamuosius planus, turėtų
numatyti ir skirti išteklius šiam tikslui. Jei 
naudojant gamybos vietoje izoliuotus 
tarpinius produktus, kyla rizika, kuri atitinka 
registruotinų medžiagų sąlygojamą susir
ūpinimą keliantį rizikos lygį, valstybėms nar
ėms turėtų būti leista reikalauti daugiau 
informacijos, jei toks reikalavimas 
motyvuotas.

(49) Agentūrą reikėtų įgalioti reikalauti iš
gamintojų, importuotojų ar paskesnių
naudotojų daugiau informacijos apie med
žiagas, kurios, remiantis jos atliktais 
vertinimais, gali kelti riziką sveikatai ar 
aplinkai, taip pat ir dėl to, kad jų kiekis 
vidaus rinkoje yra didelis. Agentūra turėtų
numatyti ir skirti išteklius šiam tikslui. Jei 
naudojant gamybos vietoje izoliuotus 
tarpinius produktus, kyla rizika, kuri atitinka 
registruotinų medžiagų sąlygojamą susir
ūpinimą keliantį rizikos lygį, valstybėms nar
ėms turėtų būti leista reikalauti daugiau 
informacijos, jei toks reikalavimas 
motyvuotas.

Pagrindimas

Susijęs su 38 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 22

62 konstatuojamoji dalis 

(63) Siekiant suteikti valstybėms narėms 
galimybę pateikti pasiūlymus įvertinti vienoki
ą ar kitokią riziką žmonių sveikatai ir 
aplinkai, jos turėtų parengti išsamius 
reikalavimus atitinkantį dokumentų rinkinį. 
Dokumentų rinkinyje turėtų būti išdėstytas 
visos Bendrijos veiksmo pagrindimas.

(63) Siekiant suteikti valstybėms narėms 
galimybę pateikti pasiūlymus įvertinti vienoki
ą ar kitokią riziką žmonių sveikatai ir 
aplinkai, jos turėtų parengti išsamius 
reikalavimus atitinkantį dokumentų rinkinį. 
Dokumentų rinkinyje turėtų būti išdėstytas 
visos Bendrijos veiksmo pagrindimas. Už šią
procedūra bendrai atsako Cheminių med
žiagų agentūra.

Pagrindimas

Susijęs pakeitimas.

Pakeitimas 23

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

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

Šiuo atveju Agentūroje turi būti įkurtas 
kokybiškas informacijos centras, kuris teikt
ų informaciją apie konkrečių medžiagų ir 
preparatų keliamą riziką.

Pagrindimas

Susijęs su 69 konstatuojamosios dalies pakeitimu.

Pakeitimas 24

73 konstatuojamoji dalis 

(73) Valdančiajai tarybai reikėtų suteikti 
reikiamus įgaliojimus sudaryti biudžetą, 
tikrinti jo vykdymą, nustatyti mokesčių strukt
ūrą ir dydį, sukurti vidaus tvarkos taisykles, 
priimti finansinius reglamentus ir paskirti 
vykdomąjį direktorių.

(73) Valdančiajai tarybai reikėtų suteikti 
reikiamus įgaliojimus sudaryti biudžetą, 
tikrinti jo vykdymą, nustatyti mokesčių strukt
ūrą ir dydį, sukurti vidaus tvarkos taisykles, 
priimti finansinius reglamentus ir paskirti 
vykdomąjį direktorių. Remiantis tikslu 
skatinti bandymų ne su gyvūnais metodus, 
Mokslo tyrimų pagrindų programoje turi b
ūti numatytas tinkamas finansavimas 
alternatyviems metodams plėtoti.

Pagrindimas

Remiantis tikslu skatinti bandymų ne su gyvūnais metodus, Mokslo tyrimų pagrindų
programoje turi būti numatytas tinkamas finansavimas siekiant plėtoti alternatyvius metodus, 
kurie gali būti naudojami atsižvelgiant į šiame reglamente išdėstytą informavimo reikalavimą.

Pakeitimas 25

90 konstatuojamoji dalis 
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(90) Valstybių narių ir Agentūros įprastinės 
ataskaitos apie šio reglamento taikymą yra 
nepamainoma priemonė, leidžianti 
kontroliuoti chemikalus reglamentuojančių
teisės aktų įgyvendinimą ir šioje srityje 
vyraujančias tendencijas; išvados, daromos 
ataskaitose pateikiamų pastebėjimų pagrindu, 
yra naudinga ir praktinė reglamento ap
žvalgos ir, jeigu reikia, pasiūlymų dėl 
pakeitimų formulavimo priemonė.

(90) Valstybių narių ir Agentūros įprastinės 
ataskaitos apie šio reglamento taikymą yra 
nepamainoma priemonė, leidžianti 
kontroliuoti chemikalus reglamentuojančių
teisės aktų įgyvendinimą ir šioje srityje 
vyraujančias tendencijas; išvados, daromos 
ataskaitose pateikiamų pastebėjimų pagrindu, 
yra naudinga ir praktinė reglamento ap
žvalgos ir, jeigu reikia, pasiūlymų dėl 
pakeitimų formulavimo priemonė. Tam 
tikslui, praėjus penkeriems metams po 
reglamento įgyvendinimo, Komisija atlieka 
reglamento poveikio įvertinimą, siekdama 
nustatyti, ar reglamentas atitiko pradinius 
tikslus ir ar buvo išsaugota vidaus rinkos 
veikla ir joje esanti konkurencija.

Pagrindimas

Turint omenyje REACH sukuriamą kontrolės sistemą, būtina įvertinti rezultatus, pasiektus 
pirmaisiais įgyvendinimo metais, kad patikrinti, ar gali būti pasiekti pradiniai tikslai ir jeigu 
ne, kad atlikti reikiamus koregavimus. 

Pakeitimas 26

93 konstatuojamoji dalis 

(93) Siekiant, kad šiuo reglamentu įsteigta 
systema būtų veiksminga, valstybės narės, 
Agentūra ir Komisija privalo tinkamai 
koordinuoti savo veiksmus reglamento 
įgyvendinimo priežiūros požiūriu.

(93) Siekiant, kad šiuo reglamentu įsteigta 
systema būtų veiksminga, valstybės narės, 
Agentūra ir Komisija privalo tinkamai 
koordinuoti savo veiksmus reglamento 
įgyvendinimo priežiūros požiūriu.

Tačiau Agentūra yra centrinė institucija, 
atsakinga už reglamento dėl cheminių med
žiagų valdymą.

Pagrindimas

Susijęs pakeitimas. Medžiagų įvertinimą turėtų centralizuotai atlikti Agentūra.

Pakeitimas 27

104 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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(104a) Vertės kūrimas (valorizacija) iš
atliekų ir (arba) medžiagų, naudojamų
kaip antrinė žaliava ar energijos šaltinis, 
naudojimo procese prisideda prie ES 
tvarios plėtros tikslo. REACH neturėtų
numatyti tokių reikalavimų, kurie trukdytų
perdirbimą ir panaudojimą ir taip didintų
neatsinaujinančių išteklių poreikį.

Pagrindimas

REACH nuostatos neturėtų būti taikomos atliekoms ir medžiagoms, kurios naudojamos kaip 
antrinės žaliavos arba energijos šaltiniai atliekant regeneravimo operacijas, kurias apibrėžia 
Atliekų pamatinė direktyva arba Europos standartai, kadangi jas reglamentuoja atitinkami 
ES teisės aktai. Direktyva 91/156/EEB apibrėžia „antrines žaliavas, gaunamas iš atliekų“, o 
31 straipsnio b dalis konstatuoja, kad valstybės narės privalo imtis atitinkamų priemonių, 
skatindamos „atliekų regeneravimą taikant perdirbimo, utilizacijos ar bet kokį kitą procesą
siekiant išgauti antrines žaliavas, arba atliekų naudojimą energijai gaminti“.

Pakeitimas 28

2 straipsnis, 1  pastraipa, c a punktai (naujas)

(ca) substances, preparations or articles 
which are waste as defined in Council 
Directive 91/156/EEC of 18 March 1991 
amending Directive 75/442/EEC on waste*.
__________
* OJ L 78, 26.3.1991, p. 32.

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 double legislation is avoided and that 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 29

2 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)
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(cb) natūraliai atsirandančios žaliavos, 
kuriomis nėra prekiaujama viešai ir yra i
šimtinai skirtos profesiniam naudojimui 
įrenginiuose, kaip apibrėžta Direktyvoje 
96/61/EB.

Pagrindimas

Daugumą natūralios būklės organinių ir neorganinių žaliavų sudaro CMR medžiagos, kurių
kiekis atitinka klasifikavimo reikalavimus. Tokios pirminės žaliavos naudojamos metalo 
gamyklose, kurioms be išimčių taikomos teisės aktų dėl taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės (direktyva 96/61/EB) bei kitų ES teisės aktų dėl darbuotojų ir aplinkos apsaugos 
nuostatos. Šis pakeitimas nesumažina darbuotojų ir aplinkos apsaugos lygio, tačiau sumažina 
pramonėje esančių biurokratinių procedūrų krūvį.

Pakeitimas 31

2 straipsnio 1 dalies c c punktas (naujas)

 (cc) tabako produktuose, kurie priklauso 
Europos Parlamento ir Tarybos 2001 m. 
birželio 5 d. direktyvai 2001/37/EB dėl 
valstybių narių įstatymų, reglamentų ir 
administracinių nuostatų dėl tabako 
produktų gamybos, pristatymo ir 
pardavimo taikymo sričiai;

Pagrindimas

2001/37/EB direktyva ir taip reglamentuoja medžiagų naudojimą tabako produktuose: būtent, 
2001/37/EB 3 ir 6 straipsniuose kalbama apie ingridientų ribinius dydžius ir informacijos 
apie juos pateikimą. Tam tikslui būtina pateikti informaciją tiek apie ingridiento funkciją, tiek 
apie jo kategoriją bei toksiškumą.

Pakeitimas 32

2 straipsnio 1 dalies c d punktas (naujas)

 (cd) akumuliatoriuose, kurie priklauso 
direktyvos 91/157/EEB, kurią pakeičią
direktyvos 91/89/EB ir 98/01/EB, taikymo 
sričiai;

Justification

More than ten years ago, the directive on batteries created the preconditions for regulating 
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the whole life cycle of batteries, from the selection of the individual substances, via use to 
recycling. As the directive on batteries is intended to remain in force, batteries can be 
excluded from the scope of REACH.

Pakeitimas 33

2 straipsnio 2 dalis

2.This Regulation shall apply without 
prejudice to: prejudice to:

2.This Regulation shall apply without 
prejudice to: prejudice to:

(a) Council Directive 89/391/EEC (a) Community legislation on health and 
safety at the workplace;

(b) Directive 90/394/EEC; deleted
(c) Council Directive 98/24/EC; deleted

Pakeitimas 33

2 straipsnio 2a, 2b ir 2c punktai (nauji)

2a. II, III, V ir VI skyriaus nuostatos nėra 
taikomos, jei medžiaga yra pagaminta ar 
įvežta naudoti arba yra šių gatavų produktų
sudėtyje:
a) žmonėms skirtuose medicininiuose ir 
veterinariniuose produktuose, kurie 
priklauso Reglamento (EB) Nr. 726/2004, 
Direktyvos 2001/82/EB ir Direktyvos 
2001/83/EB taikymo sričiai;
b) maisto produktuose, kaip numatyta 
Reglamente (EB) Nr. 178/2002, tarp jų: 
i) maisto produktuose kaip maisto priedas, 
kuris priklauso Direktyvos 89/107/EEB 
taikymo sričiai,
ii) maisto produktuose kaip kvapioji med
žiaga, kuri priklauso Komisijos sprendimo 
88/388/EB taikymo sričiai;
(iii) as a sweetener for use in foodstuffs 
within the scope of Council Directive 
94/35/EC;
(iv) as an additive other than as a 
colouring or sweetener for use in foodstuffs 
within the scope of Council Directive 
95/2/EC;
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c) gyvūnų pašaruose, tarp jų:
i) pašaruose kaip priedas, kuris priklauso 
Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, 
naudojamų gyvulių pašarams, taikymo sri
čiai,
ii) gyvūnų pašaruose, kurie priklauso 
Direktyvos 82/471/EEB taikymo sričiai;
d) su maistu besiliečiančiose medžiagose, 
kurios priklauso Reglamente (EB) 
2004/1935 taikymo sričiai; 
e) medicinos prietaisuose, kurie priklauso
Direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB arba 
98/79/EBB taikymo sričiai;
f) augalų apsaugos produktuose, kurie 
priklauso Direktyvos 91/414/EE taikymo sri
čiai;
g) biocidiniuose produktuose, kurie 
priklauso Direktyvos 98/8/EB taikymo sri
čiai; 
2b. VII skyriaus nuostatos netaikomos 2a 
(naujame) punkte nurodytoms medžiagoms 
ir medžiagoms, kurios yra naudojamos:
a) kaip gamybos vietoje izoliuoti tarpiniai 
produktai arba vežiojamieji izoliuoti 
tarpiniai produktai,
b) kaip varikliams skirti degalai, kuriems 
taikoma Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 98/70/EB,
c) kaip kuras vežiojamuose arba 
stacionariuose mineralinės alyvos deginimo 
įrenginiuose ir kaip kuras uždarosiose 
sistemose;
(d) special uses of registered substances 
which are intended solely for export to 
third countries;
2c. IV ir X dalies nuostatos netaikomos 
preparatams, kurie yra išvardyti 2a punkto 
a-f papunkčiuose, arba medžiagoms, kurios 
yra minėtų preparatų sudėtyje. 

Pagrindimas

Jeigu šio reglamento taikymo sritis bus išdėstyta teksto pradžioje, tai bus žymiai patogiau 
subjektams, kuriems nebūtina įgyvendinti REACH programą, tada jiems nereikės skaityti viso 
reglamento teksto. Taigi šiame pakeitime sujungtos visos pagrindinės nuostatos, išsibars
čiusios tekste.
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Pakeitimas 34

2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 2a. Šis reglamentas neliečia draudimų ir 
apribojimų, numatytų Tarybos direktyvoje 
76/768/EEB su pakeitimais, susijusių su:
a) draudimu naudoti gyvūnus bandymams 
su galutiniais kosmetikos produktais, jų
ingredientais arba šių ingredientų
deriniais; 
b) prekyba kosmetikos produktais, kuriuose 
esantys ingredientai arba jų dalis arba 
galutinė formulė buvo bandoma su gyv
ūnais.

Tiek, kiek medžiagoms, naudojamoms kaip 
kosmetikos ingredientai yra taikomi šio 
reglamento reikalavimai, neleistini jokie 
bandymai su gyvūnais, siekiant įgyvendinti 
šio reglamento reikalavimą dėl tokių med
žiagų vertinimo.

Pagrindimas

Šis pakeitimas skirtas apsaugoti direktyvos dėl kosmetikos 7 pakeitimą; ši direktyva draudžia 
atlikti bandymus su gyvūnais ir prekiauti produktais, kurie buvo pagaminti atliekant 
bandymus su gyvūnais.

Pakeitimas 35

3 straipsnio 1 dalis

1. Cheminės medžiagos – gamtiniai arba 
gamybos proceso metu gauti cheminiai 
elementai ir jų junginiai, įskaitant priedus,
kurie būtini jų stabilumui palaikyti, ir visas 
priemaišas, susidariusias proceso metu, i
šskyrus tirpiklius, kuriuos galima atskirti, 
nepaveikiant medžiagos stabilumo arba 
nepakeičiant jos sudėties;

1. Cheminės medžiagos – gamtiniai arba 
gamybos proceso metu gauti cheminiai 
elementai ir jų junginiai, įskaitant priedus, 
kurie būtini jų stabilumui palaikyti, ir visas 
priemaišas, susidariusias po proceso arba 
esančias gamtoje ir gaunamas kartu su 
medžiaga, išskyrus tirpiklius, kuriuos galima 
atskirti, nepaveikiant medžiagos stabilumo 
arba nepakeičiant jos sudėties;

Pagrindimas

Natūralios celiuliozės skaidulos yra polimerai, gaunami iš medienos, kurioje yra natūralių
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priemaišų (kurios smarkiai skiriasi prieklausomai nuo medienos rūšies, klimato sąlygų ir met
ų laiko), kurie gali likti popieriuje ir popieriaus audinyje net po celiuliozės skaidulų
apdorojimo. Kai kurios iš šių natūralių priemaišų jau gali būti chemiškai modifikuotos 
gamybos proceso metu. REACH reikalavimai netaikomi priemaišoms, susidariusioms 
„proceso metu“. Turėtų būti aiškiai nustatyta, kad šis reikalavimas netaikomas ir gamtoje 
esančioms priemaišoms.

Pakeitimas 36

3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 1a. Botaniškai gauta medžiaga –
kompleksinė medžiaga, gauta fiziškai 
apdorojus augalą ar jo dalis, pavyzdžiui, 
pritaikius pašalinimo, distiliavimo, i
šspaudimo, frakcionavimo, gryninimo, 
koncentravimo ar fermentavimo metodą, 
kurios sudėtis priklauso nuo šaltinio geno, 
rūšies, augimo sąlygų bei apdorojimo 
proceso.

Pagrindimas

Į REACH būtina įtraukti natūralių medžiagų, gautų iš augalų konkretų apibrėžimą, siekiant 
patikslinti išimtis, kurios taikomos natūralioms medžiagoms pagal III priedo sąlygas bei u
žtikrinti REACH nuostatų įgyvendinimo juridinį aiškumą.

Ši natūralių medžiagų kategorija apima didelį medžiagų įvairovę. Šios medžiagos – tai 
tinkamai neapibrėžti cheminiai elementai, kuriuos Bendrijos pasiūlyme vienyja „medžiagos“
apibrėžimas. Todėl botaniškai gautos medžiagos turėtų būti atskirtos nuo kitų REACH 
reglamentuojamų medžiagų.

Pakeitimas 37

3 straipsnio 2 dalis

2. Preparatai – dviejų ar daugiau medžiagų
mišiniai arba tirpalai;

2. Preparatai – dviejų ar daugiau medžiagų
homogeniniai arba nehomogeniniai mi
šiniai arba tirpalai, priklausomai nuo 
kiekvienos sudėtinės dalies, mišinio ar 
tirpalo būvio;

Pagrindimas

Tikslumas, siekiant atsižvelgti į didelę preparatų įvairovę, kurią neretai sudaro skirtingo 
(dujinio, skysto, kieto) būvio sudėtinės dalys.
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Pakeitimas 38

3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 2a. Metalų lydinys – ypatinga preparatų
forma, kuri makroskopinėje skalėje yra 
homogeniška, sudaryta iš dviejų ar daugiau 
elementų, kurių negalima atskirti 
mechaniniu būdu, vertinama atsižvelgiant į
jos konkrečias savybes;

Pagrindimas

Nors I priedo a punktas metalo lydinius apibrėžia kaip „ypatinguosius preparatus“, 
reglamento tekste lydiniai neminimi ir į jų ypatingąsias savybes neatsižvelgiama. Lydinius 
sudaro dvi ar daugiau medžiagų (metalų), kurios susilydo, suformuodamos naują, netirpstan
čią kristalų struktūrą. Dėl to lydinius derėtų registruoti kaip preparatus, tačiau būtina ištirti 
metalų ir lydinių naudojimo saugą, kaip yra nurodyta direktyvoje 1999/45/EB dėl pavojingų
preparatų.

Šis apibrėžimas, kurį JT patvirtino kaip metalo lydinių apibrėžimą pasaulinės cheminių med
žiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistemos (GHS) kontekste, turėtų būti įtrauktas į REACH. 
Šio apibrėžimo naudojimas REACH reglamente turėtų suderinti apibrėžimus ir reikalavimus, 
išdėstytus direktyvoje dėl pavojingų preparatų (1999/45/EB)

Pakeitimas 39
3 straipsnio 3 dalis

3. Gaminiai – daiktai, sudaryti iš vienos ar 
daugiau medžiagų arba preparatų, kurie 
gamybos proceso metu įgijo konkrečią form
ą, struktūrą ar pavidalą, labiau nulemiantį
galutinę jų naudojimo paskirtį nei jų chemin
ė sudėtis.

3. Gaminiai – žmogaus pagaminti daiktai, 
kurių sudėtyje yra tokia medžiaga (-os) / 
preparatas (-ai) arba kurie yra sudaryti iš
tokios medžiagos (-ų) / preparato (-ų), kurie 
gamybos proceso metu įgijo konkrečią form
ą, struktūrą ar pavidalą, svarbų galutinei jų
naudojimo paskirčiai;

Pagrindimas

Skiriasi komisijos pasiūlymo 3 straipsnio 3 dalies, 6 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies gaminiuose 
naudojamų medžiagų apibrėžimų formuluotė panašūs skirtumai egzistuoja Vokietijos teisės 
aktuose, sukeldami didelių teisinių neaiškumų. Pasiūlymai dėl 3 straipsnio 3 dalies ir 6 
straipsnio 1-7 dalių pakeitimų harmonizuoja šią formuluotę.
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Pakeitimas 40

3 straipsnio 12 dalis

12. Naudojimas – perdirbimas, 
suformavimas, suvartojimas, laikymas, 
saugojimas, apdorojimas, sudėjimas ar 
supylimas į talpyklas, perdėjimas ar 
perpylimas iš vienos talpyklos į kitą, sumai
šymas, gaminio pagaminimas arba kitoks 
panaudojimas;

12. Naudojimas – perdirbimas, 
suformavimas, suvartojimas, laikymas, 
saugojimas, apdorojimas, sudėjimas ar 
supylimas į talpyklas, perdėjimas ar 
perpylimas iš vienos talpyklos į kitą, sumai
šymas, gaminio pagaminimas arba kitoks 
atitinkamai apibrėžtas panaudojimas;

Pagrindimas

Naudojimas turi būti apibrėžtas taip, kad, kartu su poveikio kategorijų apibrėžimu leistų
sukurti įgyvendinamą REACH sistemą.

Pakeitimas 41

3 straipsnio 12 a dalis (nauja)

12a. Use categories means a classification 
of uses distinguishing between: industrial 
use, professional use and use by 
consumers.

Pakeitimas 42

3 straipsnio 12b dalis (nauja)

12b. Exposure categories means a 
classification of exposures in relation to the
relevant routes of exposure of people, the 
routes of emission into the environment 
and the duration and frequency of 
exposure.

Pakeitimas 43

3 straipsnio 14 dalis
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14. Tarpinis produktas – medžiaga, 
pagaminta specialiai cheminiam perdirbimui 
(toliau vadinamam sinteze), suvartota jo 
metu arba jam naudojama, kad virstų kita 
medžiaga:

14. Tarpinis produktas – medžiaga arba 
preparatas, pagamintas specialiai cheminiam 
perdirbimui (toliau vadinamam sinteze), 
suvartota jo metu arba jam naudojama, kad 
virstų kita medžiaga:

Pagrindimas

Ši išimtis turėtų būti taikoma ir medžiagoms, kurios yra naudojamos ne tik kaip tarpiniai 
produktai.

Pakeitimas 44

3 straipsnio 14 dalies c a punktas (naujas)

14a. Chemiškai nemodifikuota medžiaga –
medžiaga, kurios cheminė struktūra nėra 
pakitusi ir po cheminio proceso, pavyzdžiui, 
po cheminio medžiagos apdorojimo 
šalinant priemaišas.

Pagrindimas
Pasiūlymas leidžia neregistruoti medžiagas, kurios „egzistuoja gamtoje, jeigu jos nėra chemi
škai modifikuotos gamybos metu“. Popieriui ir kartonui gaminti naudojama bazinė žaliava yra 
celiuliozės masė, gaunama iš gamtos. Tam tikra celiuliozės masės dalis gali būti gaunama 
tirpinant arba minkštinant tarp pluoštų esančią dervingą medžiagą, tokiu būdu lengvinant 
celiuliozės atskyrimą. REACH turėtų aiškiai nustatyti, kad toks cheminis procesas chemiškai 
nemodifikuoja 

Pakeitimas 2
I antraštinės dalies 1 skyriaus 2 straipsnio ca punktas (naujas)

ca) medžiagos, preparatai arba produktai, 
kurie yra apibūdinami kaip atliekos pagal 
1991 m. kovo 18 d. Tarybos direktyvą
91/156/EEB, iš dalies keičiančią Bendrąją
atliekų direktyvą 75/442/EEB*.
__________

* OL L 78, 1991 3 26, p. 32.

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 avoided, b) recycling is in no way discouraged by REACH. 
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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 3
I antraštinės dalies 1 skyriaus 2 straipsnio 2 dalies a, b ir c punktai

2. Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant: 2. Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant:

a) Tarybos direktyvos 89/391/EEB 
reikalavimų;

a) Bendrijos įstatymų dėl sveikatos 
apsaugos ir saugos darbe reikalavimų; 

b) Direktyvos 90/394/EEB reikalavimų; išbraukta
c) Tarybos direktyvos 98/24/EB reikalavim
ų;

išbraukta

Justification
If the intention is to clarify that both REACH and workplace legislation shall apply, the 
suggested amendment is sufficient.

Pakeitimas 4
I dalies 1 skyriaus 2 straipsnio 2a, 2b ir 2c punktai (nauji)

2a. II, III, V ir VI skyriaus nuostatos nėra 
taikomos, jei medžiaga yra pagaminta arba 
importuota naudoti arba yra šių gatavų
produktų sudėtyje:
a) medicininiuose produktuose, kurie yra 
skirti žmonių ir gyvūnų gydymui pagal 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004, Direktyvos 
2001/82/EB ir Direktyvos 2001/83/EB 
reikalavimus;
b) maisto produktuose, kaip numatyta 
Reglamente (EB) Nr. 178/2002, tarp jų: 
i) kaip maisto produktų priedai pagal 
Direktyvos 89/107/EEB reikalavimus,
ii) kaip maisto produktų prieskoniai pagal 
Komisijos sprendimo 1999/217/EB 
reikalavimus;
c) gyvulių pašaruose, tarp jų:
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i) kaip pašarų priedai, kaip numatyta 
Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, 
naudojamų gyvulių pašarams,
ii) gyvulių šėrimui pagal Direktyvos 
82/471/EEB reikalavimus;
d) su maistu tiesiogiai kontaktuojančiose 
medžiagose, kaip numatyta Reglamente 
(EB) 2004/1935; 
e) kosmetikos produktuose, kaip numatyta 
Direktyvoje 76/768/EEB; 
f) medicinos prietaisuose pagal Direktyvos 
90/385/EEB ir 93/42/EEB arba 98/79/EBB 
reikalavimus;
g) augalų apsaugos produktuose pagal 
Direktyvos 91/414/EE reikalavimus;
h) biocidiniuose produktuose pagal 
Direktyvos  98/8/EB reikalavimus; 
2b. VII skyriaus nuostatos netaikomos 2a 
(naujame) skirsnyje apibūdintoms med
žiagoms ir medžiagoms, kurios yra 
naudojamos:
a) kaip izoliuotos tarpinės medžiagos, 
naudojamos vietoje arba transportuojamos,
b) kaip variklių kuras pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/70/EB 
reikalavimus,

c) kaip kuras stacionariose ar mobiliose 
mineralinių naftos produktų deginimo 
gamyklose ir kaip kuras uždarose 
sistemose;

2c. IV ir X dalies nuostatos netaikomos 
preparatams, kurie yra išvardyti 2a punkto 
a-f papunkčiuose arba medžiagoms, kurios 
yra minėtų preparatų sudėtyje. 

Justification
If the scope of the whole Regulation is clarified in the beginning of the text, companies who 
will not have to apply REACH are able to check this more easily, without having to read the 
whole text of the Regulation. This amendment therefore collects all scope provisions spread 
throughout the proposal in one place. Cosmetic products, food contact materials,, biocidal 
products and plant protection products and medical devices are already regulated in specific 
Community legislation and therefore should be exempted from the obligation to register.
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Pakeitimas 5
I antraštinės dalies 1 skyriaus 3 straipsnio 22 dalis

22. Į produktus ir procesus orientuoti 
moksliniai tyrimai ir technologijų vystymas
– tai bet kokie moksliniai tyrimai, susiję su 
produktų kūrimu ir tolimesniais medžiagos 
moksliniais tyrimais, kurių metu naudojama 
bandomoji įranga arba atliekami gamybiniai 
bandymai tam, kad būtų galima sukurti 
gamybos procesą ir / arba patikrinti med
žiagos taikymo sritis;

22. Į produktus ir procesus orientuoti 
moksliniai tyrimai ir technologijų vystymas
– tai bet kokie moksliniai tyrimai, susiję su 
produktų kūrimu ir tolimesniais medžiagos 
pačios savaime, preparato arba produkto 
sudėtyje moksliniais tyrimais, kurių metu 
naudojama bandomoji įranga arba atliekami 
gamybiniai bandymai tam, kad būtų galima 
sukurti gamybos procesą ir / arba patikrinti 
medžiagos taikymo sritis;

Justification
It should be made clear that a product development process can involve all aspects of a 
production process, and that companies are allowed to test prototypes of articles as part of a 
Ppord process.

Pakeitimas 6
I antraštinės dalies 1 skyriaus 3 straipsnio 28 dalis

28. Per metus – reiškia per kalendorinius 
metus, jei nėra nurodyta priešingai;

28. Per metus – reiškia per kalendorinius 
metus. Išskyrus naujas medžiagas, kiekis 
per metus skaičiuojamas remiantis trejų
paskutinių kalendorinių metų vidurkiu, jei 
nėra nurodyta priešingai;

Justification
This allows flexibility in the REACH system by taking fluctuations in production volumes into 
account. Furthermore, it eliminates the risk that a company would suddenly have to comply 
with higher or lower data requirements due to such fluctuations in demand. For substances 
not produced before, only the current year should be taken into account.

Pakeitimas 7
I antraštinės dalies 2 skyriaus 13 straipsnio 7a ir 7b dalys (naujos)
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7a. Kiekvienas medžiagos arba preparato 
gamintojas arba importuotojas, tiekiantis ši
ą medžiagą arba preparatą tolimesniam 
naudotojiui, naudotojui parašius, 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.

7b. Kiekvienas tolimesnis naudotojas tiek
ėjui paprašius, 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 panaudojimu.

Justification
For a workable REACH the information must be distributed through the supply chain 
(upwards and downwards) to enable the companies to take appropriate actions and to make 
informed decisions. The downstream users rights to get information is crucial in order to 
rebuild consumer confidence and to regain goodwill.

Pakeitimas 8
I antraštinės dalies 2a skyrius. Įsipareigojimas rūpintis saugumu (naujas)

2a skyrius

Įsipareigojimas rūpintis saugumu
1 straipsnis

1. Kiekvienas gamintojas, importuotojas 
arba tolimesnis naudotojas, gaminantis, 
naudojantis arba importuojantis medžiagą, 
preparatą arba produktą, kurio sudėtyje yra 
tokia medžiaga arba preparatas, ir turintis 
informacijos arba pagrindą manyti, kad 
veiksmai su šia medžiaga gali turėti 
neigiamos įtakos žmonių sveikatai arba 
aplinkai, imasi atitinkamų priemonių i
švengti, sumažinti arba ištaisyti tokios 
veiklos pasekmes.

2 straipsnis
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2. Kiekvienas gamintojas, importuotojas 
arba tolimesnis naudotojas, kuris teikia 
medžiagą arba preparatą dar tolimesniam 
naudotojui, užtikrina atitinkamą ryšį ir 
informacijos mainus, siekdamas išvengti 
neigiamo poveikio žmonių sveikatai arba 
aplinkai, jį sumažinti arba ištaisyti sukeltas 
pasekmes.

Justification
Irrespective of production volume there needs to be a clarification that industry should be 
responsible for taking measures to ensure the safety of chemicals.

Pakeitimas 9
II dalies 1 skyriaus 4 straipsnio 1 dalis

1. Šios antraštinės dalies nuostatos 
netaikomos, jei medžiaga yra naudojama:

išbraukta

a) medicininiuose produktuose, skirtuose 
žmonėms ir gyvūnams pagal Reglamente 
(EEB) Nr. 2309/93, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2001/82/EB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2001/83/EB numatytus reikalavimus;

b) kaip maisto priedas maisto produktuose 
pagal Tarybos direktyvos 89/107/EEB 
reikalavimus;

c) kaip prieskonis maisto produktuose, kaip 
numatyta Tarybos sprendime 1999/217/EB;
d) kaip priedas pašarams pagal Tarybos 
direktyvos 70/524/EEB reikalavimus;

e) gyvulių šėrimui pagal Tarybos direktyvos 
82/471/EEB reikalavimus.

Justification
These provisions are now included in Article 2.2 a (new) further to the amendment to this 
Article.

Pakeitimas 10
II antraštinės dalies 1 skyriaus 4 straipsnio 2 dalies ca punktas (naujas))
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ca) atskiroms arba preparato sudėtyje esan
čioms medžiagoms, kurias gamintojas ar 
importuotojas registravo, kaip yra 
numatyta šioje antraštinėje dalyje, ir kurios 
yra tos pačios tiekimo grandinės 
perdirbimo proceso rezultatas, jei perdirb
ėjas gali įrodyti, kad: 
i) medžiaga, kuri gaunama perdirbimo 
proceso metu, yra jau registruota med
žiaga,

ii) jam buvo pateikti privalomi saugos 
duomenų lapai arba suteikta reikalinga 
informacija dėl medžiagų perdirbimo, kaip 
tai numatyta 29 ir 30 straipsnyje.

Justification

The additional subparagraph is proposed to avoid that substances resulting from a recycling 
process have to be registered in cases where the recycler is just re-purifying already 
registered substances. If the recycling process takes place outside the Community, 
subparagraph (c) enables the same exemption.

Pakeitimas 11
II antraštinės dalies 2 skyriaus 6 straipsnio 1 dalies a, b, c ir ca (naujas) punktai

1. Kiekvienas produktų gamintojas arba 
importuotojas registruoja Agentūroje med
žiagas, kurios įeina į produktų sudėtį, jei jos 
atitinka šias sąlygas:

1. Kiekvienas produktų gamintojas arba 
importuotojas registruoja Agentūroje med
žiagas produktų sudėtyje, jei jos atitinka šias 
sąlygas:

a) medžiagos, esančios produktų sudėtyje, 
kiekis sudaro daugiau kaip 1 toną vienam 
gamintojui arba importuotojui per metus, 
skaičiuojant kiekvieną produkto rūšį
atskirai;

a) medžiagos, esančios produktų sudėtyje, 
kiekis sudaro daugiau kaip 1 toną vienam 
gamintojui arba importuotojui per metus;

b) medžiaga atitinka pavojingos medžiagos 
klasifikavimo kriterijus pagal Direktyvos 
67/548/EEB reikalavimus;

b) medžiaga atitinka pavojingos medžiagos 
klasifikavimo kriterijus pagal Direktyvos 
67/548/EEB reikalavimus;

c) medžiaga išsiskiria įprastomis ir pagrįstai 
tikėtinomis produkto naudojimo sąlygomis.

c) medžiaga išsiskiria įprastomis ir pagrįstai 
tikėtinomis produkto naudojimo sąlygoms;
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ca) tiekimo grandinės aukštesnės grandies 
dalyvis neregistravo šios medžiagos tokiam 
nuadojimui.

Justification
The proposal wording is unclear as regards when an article is said to "contain"a given 
substance or the substance "is present" in the article. Such wording should be consistent, and 
the deletion of the word "contained" thus constitutes a clarification. The term "article type" is 
not defined in the proposal and should be deleted to avoid legal uncertainty. The addition to 
Article 6.1 clarifies that information on substances in articles is communicated down the 
supply chain if the production of an article is an intended use. This should be specified in 
Article 6.1 rather than in Article 6.5.

Pakeitimas 12
II antraštinės dalies 2 skyriaus 6 straipsnio 2 dalis

2. Visi produktų gamintojai arba 
importuotojai pagal 3 dalies reikalavimus 
praneša Agentūrai apie visas medžiagas, 
kurios yra produkto sudėtyje, jei:

2. Agentūra sprendžia, ar produktų
gamintojai ir importuotojai privalo 
registruoti šių produktų sudėtyje esančias 
medžiagas, kaip numatyta šioje antraštiėje 
dalyje, jei:

a) produkto sudėtyje esančios medžiagos 
kiekis viršija 1 toną per metus vienam 
gamintojui arba importuotojui;

a) produktų sudėtyje esančios medžiagos 
kiekis viršija 1 toną per metus vienam 
gamintojui arba importuotojui;

b) medžiaga atitinka pavojingos medžiagos 
klasifikacijos kriterijus, kaip numatyta 
Direktyvoje 67/548/EEB;

b) Agentūra turi pagrindo įtarti, kad:

i) medžiaga išsiskiria,
ii) medžiagos išsiskyrimas iš produkto yra 
pavojingas žmogaus sveikatai arba 
aplinkai;

c) gamintojui arba importuotojui žinoma 
arba jam yra suteikta informacija apie tai, 
kad medžiaga gali išsiskirti įprastomis arba 
pagrįstai tikėtinomis naudojimo sąlygomis, 
net jei produktas naudojamas ne tam, kad i
šsiskirtų ta medžiaga;

c) medžiaga nebuvo registruota tokiam 
naudojimui.

d) išsiskyrusios medžiagos kiekis gali 
neigiamai paveikti žmogaus sveikatą arba 
aplinką.

išbraukta
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Justification
Article 6.2 deals with substances which are unintentionally released from articles. The 
Commission proposal makes the Agency’s decision to request a registration, thus to clarify a 
case of concern, dependent on a “ self-complaint” by the producer or importer of the articles 
under Article 6.2. The Agency should be empowered to demand this information on suspicion 
of risk (this also ensures compatibility with WTO provisions). The notification step is 
superfluous in such situations.

Pakeitimas 13
II antraštinės dalies 2 skyriaus 6 straipsnio 3 dalis

3. Jei medžiaga atitinka 2 dalyje numatytas 
sąlygas, informacijoje, kurią privaloma 
pateikti pagal 108 straipsnio reikalavimus, 
Agentūros nurodytu formatu turi būti 
nurodyta:

išbraukta

a) produkto gamintojo arba importuotojo 
tapatybė ir kontaktinė informacija;

b) jei yra, 18 straipsnio 1 dalyje numatytas 
registracijos numeris(-iai);

c) medžiagos(-ų) identifikacija, kaip tai 
numatyta IV priedo 2 dalyje;

d) medžiagos klasifikacija;
e) trumpas produkto paskirties aprašymas;

f) medžiagos tonažas, pvz., 1-10 tonų, 10-
100 tonų ir t. t. 

Justification
This follows from the previous amendment on Article 6(2). The information requested will be 
the same as for all registrations.

Pakeitimas 14
II antraštinės dalies 2 skyriaus 6 straipsnio 4 dalis
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Agentūra gali reikalauti iš produktų
gamintojų ir importuotojų pagal šioje antra
štinėje dalyje numatytus reikalavimus 
registruoti ir pranešti apie visas medžiagas, 
kurios yra produkto sudėtyje, kaip 
numatyta 3 dalyje.

išbraukta

Justification
This follows from the previous amendment on Article 6 (2).

Pakeitimas 15
II antraštinės dalies 2 skyriaus 6 straipsnio 5 dalis

1-4 dalis netaikoma medžiagoms, kurias 
tokiam naudojimui užregistravo tiekimo 
grandinės aukštesnės grandies dalyvis.

išbraukta

Justification
This provision is included in the previous amendments on Article 6.1 and Article 6.2.

Pakeitimas 16
II antraštinės dalies 2 skyriaus 6 straipsnio 6 dalis

6. 1-4 dalies reikalavimai taikomi 3 mėnesius 
po 21 straipsnio 3 dalyje nurodytos galutinės 
datos.

6. 1 ir 2 dalies reikalavimai taikomi 3 m
ėnesius po 21 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
galutinės datos.

Justification

Follows from the above amendments to Articles 6.2 to 6.4.

Pakeitimas 17
II antraštinės dalies 2 skyriaus 6 straipsnio 7 dalis

Visos 1-6 dalyje numatytos priemonės yra 
taikomos pagal 130 straipsnio 3 dalyje 
numatytą tvarką.

išbraukta

Justification
The previous amendments on Article 6, 1 and Article 6, 2 make this paragraph superfluous.
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Pakeitimas 18
II antraštinės dalies 2 skyriaus 7 straipsnio 2 dalies f punktas

f) pakankama informacija apie mokslinių
tyrimų ir technologijų vystymo programas, 
kuri leidžia Agentūrai priimti 
kompetentingus sprendimus pagal 4 ir 7 
dalyje numatytus reikalavimus.

išbraukta

Justification
In the majority of cases, the Agency has no need for this highly confidential information. 
During a Ppord programme, there will be no exposure of humans and/or the environment to 
the substance, preparation or article in question, and the Agency can always formulate 
safeguard conditions under Articles 7.4 and 7.6 on the basis of the identity of the substance. 
Detailed information on the R&D activity should therefore not be a standard requirement.

Pakeitimas 19
II antraštinės dalies 2 skyriaus 7 straipsnio 8 dalies 2 pastraipa

Priimdama sprendimus, kaip numatyta 4 ir 7 
dalyje, Agentūra atsižvelgia į tokių
kompetentingų institucijų pastabas.

Priimdama sprendimus, kaip numatyta 4 ir 7 
dalyje, Agentūra atsižvelgia į valstybių nari
ų, kuriose vyksta gamyba, importas arba į
produktą arba procesą orientuoti 
moksliniai tyrimai, kompetentingų institucij
ų pastabas.

Justification
There is only need for the authorities of the relevant Member States to be involved in the 
notification and consultation of the Agency.

Pakeitimas 20
II antraštinės dalies 2 skyriaus 13 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Atliekant poveikio vertinimą ir rizikos apib
ūdinimą, atsižvelgiama į visas gamintojo 
arba importuotojo įvardytas medžiagos 
panaudojimo sritis.

Atliekant poveikio vertinimą ir rizikos apib
ūdinimą, atsižvelgiama į visas gamintojo 
arba importuotojo įvardytas medžiagos 
panaudojimo sritis, jei jos kiekis per metus 
yra 1 arba daugiau tonos.

Justification
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It should be specified that only the identified uses of one tonne or more of the substance are 
included.

Pakeitimas 21
II antraštinės dalies 5 skyriaus 19 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Registruojanti įmonė praėjus trims savaitėms 
po registracijos dienos, nepažeisdama 25 
straipsnio 4 dalies ketvirtos pastraipos, gali 
pradėti medžiagos gamybą arba importą, jei 
Agentūra tam neprieštarauja pagal 18 
straipsnio 2 dalies reikalavimus.

Registruojanti įmonė praėjus trims savaitėms 
po registracijos dienos, nepažeisdama 25 
straipsnio 8 dalies, gali pradėti medžiagos 
gamybą arba importą, jei Agentūra tam 
neprieštarauja pagal 18 straipsnio 2 dalies 
reikalavimus.

Justification
Correction of an editorial mistake.

Pakeitimas 22
II antraštinės dalies 5 skyriaus 19 straipsnio 2 dalis

2. Jei Agentūra informavo registruojančią
įmonę, kad ji turi pateikti papildomos 
informacijos pagal 18 straipsnio 2 dalies 
reikalavimus, registruojanti įmonė gali prad
ėti gamybą arba importą, nepažeisdama 25 
straipsnio 4 dalies ketvirtos pastraipos, pra
ėjus trims savaitėms po tos dienos, kai iš
Agentūros buvo gautas pranešimas, kad 
registracijai užbaigti reikalinga papildoma 
informacija, jei Agentūra tam neprieštarauja. 

2. Jei Agentūra informavo registruojančią
įmonę, kad ji turi pateikti papildomos 
informacijos pagal 18 straipsnio 2 dalies 
reikalavimus, registruojanti įmonė gali prad
ėti gamybą arba importą, nepažeisdama 25 
straipsnio 8 dalies, praėjus trims savaitėms 
po tos dienos, kai iš Agentūros buvo gautas 
pranešimas, kad registracijai užbaigti 
reikalinga papildoma informacija, jei Agent
ūra tam neprieštarauja.

Justification
Correction of an editorial mistake.

Pakeitimas 23
III antraštinės dalies 2 skyriaus 23 straipsnio 4a dalis (nauja)

4a. Kiekvienas gamintojas, importuotojas 
arba tolesnis naudotojas visais šioje antra
štinėje dalyje apibūdintais atvejais sau 
atstovauti gali paskirti trečiąjį asmenį.
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Justification
Companies should always have the possibility to be represented by a third party for reasons 
of confidentiality and/or for practical reasons.

Pakeitimas 24
III antraštinės dalies 2 skyriaus 25 straipsnio 5 dalis

5. Anksčiau medžiagą užregistravusi įmonė (-
ės) per 1 mėnesį nuo tos dienos, kai iš Agent
ūros buvo gauta informacija, kaip numatyta 4 
dalyje, turi informuoti Agentūrą ir 
registruojančią įmonę apie atliktų tyrimų s
ąnaudas. Registruojančiai įmonei paprašius 
Agentūra sprendžia, ar galima suteikti pra
šomą santrauką, tyrimų santrauką arba jų
rezultatus registruojančiai įmonei, gavusi 
įrodymą, kad pastaroji sumokėjo anksčiau 
medžiagą užregistravusiai įmonei (-ėms) 50 
proc. jos patirtų sąnaudų. 

5. Anksčiau medžiagą užregistravusi įmonė (-
ės) per 1 mėnesį nuo tos dienos, kai iš Agent
ūros buvo gauta informacija, kaip numatyta 4 
dalyje, turi informuoti Agentūrą ir 
registruojančią įmonę apie atliktų tyrimų s
ąnaudas. Registruojančiai įmonei paprašius 
Agentūra sprendžia, ar galima suteikti pra
šomą santrauką, tyrimų santrauką arba jų
rezultatus registruojančiai įmonei, gavusi 
įrodymą, kad pastaroji sumokėjo anksčiau 
medžiagą užregistravusiai įmonei (-ėms) 25 
straipsnio 8a dalyje nurodytą sumą.

Justification
It seems strange that every potential registrant pay 50% of the original testing costs 
irrespective of both the produced volume and the number of potential or previous registrants. 
Article 25.8 a (new) sets out a mechanism for more evenly sharing the original costs of a 
study.

Pakeitimas 25
III antraštinės dalies 2 skyriaus 25 straipsnio 6 dalis

6. Jei anksčiau medžiagą užregistravusi įmon
ė (-ės) neinformuoja registruojančios įmonės 
ir Agentūros apie patirtas sąnaudas iki 5 
dalyje nurodyto termino, Agentūra sprendžia, 
ar suteikti registruojančiai įmonei santrauką
arba tyrimų santrauką, kurios ji reikalauja. 
Anksčiau medžiagą užregistravusi įmonė (-
ės) gali iškelti ieškinį registruojančiai įmonei 
dėl 50 proc. patirtų sąnaudų atlyginimo, kuris 
gali būti sprendžiamas valstybės teismuose.

6. Jei anksčiau medžiagą užregistravusi įmon
ė (-ės) neinformuoja registruojančios įmonės 
ir Agentūros apie patirtas sąnaudas iki 5 
dalyje nurodyto termino, Agentūra sprendžia, 
ar suteikti registruojančiai įmonei santrauką
arba tyrimų santrauką, kurios ji reikalauja. 
Anksčiau medžiagą užregistravusi įmonė (-
ės) gali iškelti ieškinį registruojančiai įmonei 
dėl 25 straipsnio 8a dalyje numatytos 
sumos, kuris gali būti sprendžiamas valstybės 
teismuose.

Justification
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This follows from the previous amendment on Article 25.5.

Pakeitimas 26
III antraštinės dalies 2 skyriaus 25 straipsnio 8a dalis (nauja)

1. Kiekvienai dalyvaujančiai šaliai kaina 
nustatoma dalyjant bendras pirmos med
žiagą užregistravusios įmonės atliktų tyrim
ų sąnaudas iš registruojančių įmonių skai
čiaus. Kiekviena kita registruojanti įmonė
moka anksčiau registravusiai įmonei (-
ėms) sumą, kuri gaunama padalijus pradin
ę išlaidų sumą iš naujo registruojančių
įmonių skaičiaus.
2. Jei pradinės sąnaudos jau yra padalytos 
dviem arba daugiau registruojančių įmoni
ų, nauja registruojanti įmonė sumoka po 
lygią dalį kiekvienai registruojančiai 
įmonei.

Justification
Establishes a mechanism for sharing equally the original costs of tests irrespective of the 
number of registrants and the timing for subsequent registrations.

Pakeitimas27
IV antraštinės dalies 31a straipsnis (naujas)

31 a straipsnis

Pareiga suteikti informaciją apie produktą
sudarančias medžiagas

1. Medžiagų ir preparatų tiekimo grandinės 
dalyviai, kurie produkto gamyboje naudoja 
atitinkamas medžiagas, apibūdintas 54 
straipsnio a–f punktuose, informuoja apie 
tai visus tolesnius naudotojus ir platintojus.

2.Vartotojui paprašius, produkto platintojas 
suteikia informaciją apie visas produkto 
sudėtyje esančias medžiagas, kurios yra 
apibūdintos 54 straipsnio a–f punktuose.
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Justification
The supply chain information flow from the producer to the downstream users demanded by 
REACH stops when a chemical enters an article. This amendment ensures that actors further 
down the supply chain for articles receive information on the presence of hazardous 
chemicals in these articles. This information is further necessary for producers/users of 
articles in order to comply with other EC legislation (e.g. product safety directive, toys 
directive), to avoid using hazardous chemicals and, more importantly, to provide such 
information to consumers.

Pakeitimas 28
V antraštinės dalies 34 straipsnio 2 dalis

2. Kiekvienas tolesnis naudotojas privalo ra
štu informuoti jam medžiagą tiekiantį gamitoj
ą, importuotoją arba tolesnį naudotoją apie 
medžiagos panaudojimą, kad būtų žinoma, 
kam ji naudojama. Šitaip suteikiama 
informacija, reikalinga tiekėjui parengti 
cheminio poveikio scenarijų cheminei saugai 
įvertinti.

2. Kiekvienas tolesnis naudotojas privalo ra
štu informuoti jam medžiagą tiekiantį gamitoj
ą, importuotoją arba tolesnį naudotoją apie 
vienos tonos arba didesnio kiekio per metus
medžiagos panaudojimą, kad būtų žinoma, 
kam ji naudojama. Šitaip suteikiama 
informaciją, reikalinga tiekėjui parengti 
cheminio poveikio scenarijų cheminei saugai 
įvertinti.

Justification
It should be specified that only the uses where one tonne or more of the substance is involved 
are included.

Pakeitimas 29
V antraštinės dalies 34 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Tolesnis medžiagos arba preparato sudėtyje 
esančios medžiagos naudotojas parengia 
cheminės saugos ataskaitą pagal XI priede 
numatytus reikalavimus minėtos medžiagos 
naudojimui, kuris nėra numatytas pagal jam 
pateiktuose saugumo duomenų lapuose apra
šytas poveikio scenarijaus sąlygas.

Tolesnis medžiagos arba preparato sudėtyje 
esančios medžiagos naudotojas, jei jos 
sunaudoja vieną toną per metus arba 
daugiau, parengia cheminės saugos ataskaitą
pagal XI priede numatytus reikalavimus min
ėtos medžiagos naudojimui, kuris nėra 
numatytas pagal jam pateiktuose saugumo 
duomenų lapuose aprašytas poveikio 
scenarijaus sąlygas.

Justification
It should be specified that only the uses where one tonne or more of the substance is involved 
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are included.

Pakeitimas 30
VI antraštinės dalise 2 skyriaus 38 straipsnio 1 dalis

1. 39 - 43 straipsniuose nurodyta 
kompetentinga institucija yra valstybės nar
ės, kurioje vyksta gamyba arba yra įsisteig
ęs importuotojas, kompetentinga 
institucija.

1. 39 - 43 straipsniuose nurodyta 
kompetentinga institucija yra Agentūra.

Justification
In order to create a true level playing field, the Agency must be given a broader mandate and 
responsibility. Hence, the Agency should be responsible for Evaluation on the Community 
level, assisted and advised by Member State authorities and the Member State Committee 
which is the technical advisory body under the REACH system.

Pakeitimas 31
VI antraštinės dalies 2 skyriaus 38 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Įgyvendinant 39 - 43 straipsnį, gali būti 
klausiama Valstybių narių komiteto 
nuomonės.

Justification
The Agency shall work under the advise of and in cooperation with the Member State
Committee, but shall retain the full responsibility for any decision taken. However, in order to 
avoid a heavy consultation procedure for all matters, it should be optional when or if the 
Member State Committee should be consulted.

</Amend>

Pakeitimas 32
VI antraštinės dalies 2 skyriaus 38 straipsnio 2 dalis
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2. Jei keletas gamintojų arba importuotojų
sudarė konsorciumą, kaip numatyta 10 
arba 17 straipsnyje, kompetentinga 
institucija yra vieno gamintojo arba 
importuotojo, teikiančio Agentūrai 
duomenis kitų vardu, kaip numatyta 10 
arba 17 straipsnyje, kompetentinga 
institucija.

išbraukta

Justification
The above amendment to Article 38.1 makes this procedure superfluous.

Pakeitimas 33
VI antraštinės dalies 2 skyriaus 42 straipsno 1 dalis

1. Kompetentinga institucija, kuri vertina 
pasiūlymą dėl bandymų pagal 39 straipsnio 
reikalavimus, atitinkamai apie tai 
informuoja Agentūrą.

išbraukta

Justification
The above amendment to Article 38.1 makes this procedure superfluous.

Pakeitimas 34
VI antraštinės dalies 2 skyriaus 42 straipsnio 2 dalis

2. Kompetentinga institucija parengia 
sprendimo projektą pagal 39 straipsnio 2 
dalies reikalavimus per 120 dienų po to, kai 
gauna registraciją arba pranešimą iš tolesnio 
naudotojo su testavimo pasiūlymu iš Agent
ūros.

2. Agentūra parengia sprendimo projektą
pagal 39 straipsnio 2 dalies reikalavimus per 
120 dienų po to, kai gauna registraciją arba 
pranešimą iš tolesnio naudotojo su testavimo 
pasiūlymu.

Justification
Brings Article 42.2 in line with the above amendment to Article 38.1.

Pakeitimas 35
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VI antraštinės dalies 2 skyriaus 42 straipsnio 4 dalis

4. Kai kompetentinga valstybės narės 
institucija baigia palaipsniui įvedamos med
žiagos įvertinimą pagal 39 straipsnio 
reikalavimus, ji atitinkamai apie tai 
informuoja Agentūrą.

išbraukta

Justification
The above amendment to Article 38.1 makes this procedure superfluous.

Pakeitimas 36
VI antraštinės dalies 3 skyriaus 43a straipsnio 1 dalis

1. Valstybė narė įtraukia medžiagą į žiniara
štį, kad taptų kompetentinga institucija 
pagal 44, 45 ir 46 straipsnį, jeigu ta valstybė
narė, atsižvelgdama į savo kompetentingos 
institucijos atliktą dosjė įvertinimą, kaip 
numatyta 38 straipsnyje, arba į kito 
atitinkamo šaltinio, pvz., registracijos 
dokumentuose pateiktą informaciją, turi
priežasčių manyti, kad medžiaga kelia riziką
sveikatai arba aplinkai, ypač remiantis viena i
š šių priežasčių:

1. Agentūra sudaro Bendrijos žiniaraštį med
žiagoms įvertinti. Medžiaga įtraukiama į
žiniaraštį, kai arba dėl dosjė įvertinimo, 
kaip numatyta 38 straipsnyje, arba dėl kito 
atitinkamo šaltinio yra priežasčių manyti, 
kad medžiaga kelia riziką sveikatai arba 
aplinkai, ypač remiantis viena iš šių priežasči
ų:

a) struktūrinis medžiagos panašumas į
žinomas pavojingas medžiagas arba med
žiagas, kurios yra sunkiai yrančios arba 
linkusios biologiškai kauptis, kas rodo, kad 
medžiaga arba vienas ar daugiau jos virsmo 
produktų turi pavojingų savybių arba yra 
sunkiai yrantys ir linkę biologiškai kauptis;

a) struktūrinis medžiagos panašumas į
žinomas pavojingas medžiagas arba med
žiagas, kurios yra sunkiai yrančios arba 
linkusios biologiškai kauptis, kas rodo, kad 
medžiaga arba vienas ar daugiau jos virsmo 
produktų turi pavojingų savybių arba yra 
sunkiai yrantys ir linkę biologiškai kauptis;

b) yra sukauptas didelis tonažas, kaip rodo 
kelių registruojančių įmonių pateikti 
registracijos dokumentai.

b) yra sukauptas didelis tonažas, kaip rodo 
kelių registruojančių įmonių pateikti 
registracijos dokumentai.

Justification
The Agency should be responsible for drawing up Community rolling plans for substance 
evaluations. The actual evaluations will subsequently be distributed to national authorities on 
the basis of know-how. This will ensure the best use of the available ressources on the 
Community level.
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Pakeitimas 37
VI antraštinės dalies 3 skyriaus 43a straipsnio 2 dalis

2. Žiniaraštis, kuris, kaip numatyta 1 dalyje, 
apima trejų metų laikotarpį, yra kasmet 
atnaujinamas ir nustato medžiagas, kurias 
valstybė narė planuoja įvertinti kiekvienais 
metais. Valstybė narė kasmet iki vasario 28 
d. pateikia žiniaraštį Agentūrai ir kitoms 
valstybėms narėms. Kasmet iki kovo 31 d.
Agentūra gali teikti savo siūlymus, ir 
valstybės narės gali siųsti savo siūlymus 
Agentūrai arba pareikšti savo susidomėjimą, 
norėdamos įvertinti medžiagą.

2. Bendrijos žiniaraštis, kuris, kaip numatyta 
1 dalyje, apima trejų metų laikotarpį, yra 
kasmet atnaujinamas ir nustato medžiagas, 
kurias kiekviena valstybė narė bus paprašyta 
įvertinti kiekvienais metais. Agentūra kasmet 
iki vasario 28 d. pateikia Bendrijos žiniaraštį
valstybių narių institucijoms. Kasmet iki 
kovo 31 d. valstybės narės gali siųsti savo 
komentarus Agentūrai arba pareikšti savo 
susidomėjimą, norėdamos įvertinti medžiagą.

Justification
The Agency should be responsible for drawing up Community rolling plans for substance 
evaluations. The actual evaluations will subsequently be distributed to national authorities on 
the basis of know-how. This will ensure the best use of the available ressources on the 
Community level.

Pakeitimas 38
VI antraštinės dalies 3 skyriaus 43a straipsnio 3 dalis 

3. Tais atvejais, kai negaunama jokių
komentarų dėl žiniaraščio arba kai nė viena 
valstybė narė neišreiškia susidomėjimo 
kokia nors medžiaga, kurią norėtų įvertinti, 
valstybė narė patvirtina šį žiniaraštį.
Kompetentinga institucija yra laikoma tos 
valstybės narės, kuri įtraukė medžiagą į savo 
galutinį žiniaraštį, kompetentinga institucija.

3. Tais atvejais, kai negaunama jokių
komentarų dėl Bendrijos žiniaraščio, šis 
žiniaraštis yra laikomas priimtu.
Kompetentinga institucija yra laikoma tos 
valstybės narės kompetentinga institucija, 
kuriai Agentūra galutiniame Bendrijos
žiniaraštyje paskyrė įvertinti medžiagą.

Justification
After establishing the Community rolling plan for substance evaluation, the Agency will 
distribute the substance evaluations to Member State authorities on the basis of know-how.

Pakeitimas 39
VI antraštinės dalies 3 skyriaus 43a straipsnio 4 dalis
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4. Tais atvejais, kai dvi arba daugiau valstybi
ų narių įtraukia tą pačią medžiagą į savo 
preliminarių žiniaraščius arba pateikusios 
žiniaraščius išreiškia susidomėjimą tos pa
čios medžiagos įvertinimu, kompetentinga 
institucija, kaip numatyta 44, 45 ir 46 
straipsniuose, yra nustatoma pagal tvarką, 
numatytą antroje, trečioje ir ketvirtoje 
pastraipoje.

4. Tais atvejais, kai dvi arba daugiau valstybi
ų narių išreiškia susidomėjimą tos pačios med
žiagos įvertinimu, kompetentinga institucija, 
kaip numatyta 44, 45 ir 46 straipsniuose, yra 
nustatoma pagal tvarką, numatytą antroje, tre
čioje ir ketvirtoje pastraipoje.

Agentūra paveda klausimą Valstybių narių
komitetui, kaip numatyta 72 straipsnio 1 
dalies e punkte, kad šis nuspręstų, kuri 
institucija bus kompetentinga institucija, atsi
žvelgiant į principą, kad medžiagų
paskirstymas tarp valstybių narių
proporcingai atitiktų jų indėlio į Bendrijos 
bendrąjį vidaus produktą dydį. Esant 
galimybei, pirmenybė suteikiama tai valstybei 
narei, kuri jau atliko nagrinėjamų medžiagų
dosjė įvertinimus pagal 39–43 straipsnių
reikalavimus;

Agentūra paveda klausimą Valstybių narių
komitetui, kaip numatyta 72 straipsnio 1 
dalies e punkte, kad šis nuspręstų, kuri
institucija bus kompetentinga institucija, atsi
žvelgiant į principą, kad medžiagų
paskirstymas tarp valstybių narių
proporcingai atitiktų jų indėlio į Bendrijos 
bendrąjį vidaus produktą dydį. Esant 
galimybei, pirmenybė suteikiama tai valstybei 
narei, kuri jau atliko nagrinėjamų medžiagų
dosjė įvertinimus pagal 39–43 straipsnių
reikalavimus;

Jeigu per 60 dienų nuo pavedimo Valstybių
narių komitetas prieina prie vieningo 
susitarimo, valstybė narės patvirtina 
kiekviena savo galutinius žiniaraščius. 
Kompetentinga institucija yra valstybės nar
ės, kuri įtraukė medžiagą į savo galutinį
žiniaraštį, kompetentinga institucija.

Jeigu per 60 dienų nuo pavedimo Valstybių
narių komitetas prieina prie vieningo 
susitarimo, Agentūra atitinkamai priima 
galutinį Bendrijos žiniaraštį. 

Jeigu Valstybių narių komitetui nepavyksta 
pasiekti vieningo susitarimo, Agentūra 
pateikia prieštaringas nuomones Komisijai, 
kuri sprendžia, kuri iš institucijų bus paskirta 
kompetentinga institucija pagal tvarką, kuri 
numatyta 130 straipsnio 3 dalyje, ir valstybė
narės atitinkamai patvirtina savo galutinius 
žiniaraščius.

Jeigu Valstybių narių komitetui nepavyksta 
pasiekti vieningo susitarimo, Agentūra 
pateikia prieštaringas nuomones Komisijai, 
kuri sprendžia, kuri iš institucijų bus paskirta 
kompetentinga institucija pagal tvarką, kuri 
numatyta 130 straipsnio 3 dalyje, ir Agent
ūra atitinkamai patvirtina galutinį Bendrijos 
žiniaraštį.

Justification
Self-evident when the Agency is given responsibility for establishing the Community rolling 
plan.

Pakeitimas 40
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VI antraštinės dalies 3 skyriaus 43a straipsnio 6 dalis

6. Kompetentinga institucija, nustatyta pagal 
1-4 dalyse numatytus reikalavimus, įvertina 
visas savo žiniaraštyje esančias medžiagas,
kaip numatyta šiame skyriuje.

6. Kompetentinga institucija, nustatyta pagal 
3 skirsnyje numatytus reikalavimus, įvertina 
visas jai skirtas medžiagas, kaip numatyta 
šiame skyriuje.

Justification
Self-explanatory.

Pakeitimas 41
VI antraštinės dalies 5 skyriaus 50 straipsnio 1 dalis

1. Jei registruojanti įmonė arba tolesnis 
naudotojas atlieka bandymą kitų vardu, jie 
visi turi po lygiai pasidalinti tokio tyrimo i
šlaidas.

1 Jei registruojanti įmonė arba tolesnis 
naudotojas atlieka bandymą kitų vardu, jie 
visi turi pasidalinti išlaidas pagal 25 
straipsnio 8a dalyje numatytą tvarką.

Justification
Brings Article 50 in accordance with the above amendment for Article 25(8 a) (new).

Pakeitimas 42
VII antraštinės dalies 1 skyriaus 53 straipsnio 3 dalis

3. 1 ir 2 dalis netaikomos medžiagoms, 
kurios yra laikomos atliekomis ir kurias 
leidžiama apdoroti atliekų perdirbimo 
įrenginiuose, suteikiant tam leidimus pagal 
Tarybos direktyvos 75/442/EEB arba 
Tarybos direktyvos 91//689/EEB 
reikalavimus, nepažeidžiant Reglamento 
(EB) Nr. …/…{ PoPs}.

išbraukta

Justification
These provisions are now included in Article 2.1 (ca)(new) further to the amendment to this 
article.

Pakeitimas 43
VII antraštinės dalies 1 skyriaus 53 straipsnio 5 ir 6 dalis
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5. 1 ir 2 dalis netaikoma, jei medžiaga 
naudojama:

išbraukta

a) augalų apsaugos produktuose, kaip 
numatyta pagal Direktyvos 91/414/EEB 
reikalavimus;

b) biocidiniuose produktuose, kaip 
numatyta pagal Direktyvos 98/8/EB 
reikalavimus;

c) žmonių arba gyvūnų gydymui skirtiems 
medicinos produktams, kaip numatyta 
Reglamente (EEB) Nr. 2309/93 ir 
Direktyvoje 2001/82/EB bei 2001/83/EB;

d) maisto priedams pagal Direktyvos 
89/107/EEB reikalavimus;

e) pašarų priedams pagal Direktyvos 
70/524/EEB reikalavimus;

f) maisto produktams paskaninti pagal 
Sprendimo 1999/217/EB reikalavimus; 

g) gamyboje kaip izoliuotos tarpinės med
žiagos arba transportuojamos izoliuotos 
tarpinės medžiagos;

h) kaip variklių kuras, kaip apibūdinama 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
98/70/EB;
i) kaip kuras stacionariose arba mobiliose 
mineralinių naftos produktų degimo 
gamyklose ir kaip kuras uždarose 
sistemose.

6. Medžiagų, kurių naudojimui reikalingi 
leidimai tik todėl, kad jos atitinka 54 
straipsnio a, b ir c punktuose paminėtus 
kriterijus arba kad pagal 54 straipsnio f 
punktą jos yra pavojingos žmogaus 
sveikatai, šio straipsnio 1 ir 2 dalys 
netaikomos medžiagas naudojant:

a) kosmetikos produktuose pagal 
Direktyvos 76/768/EEB reikalavimus;

b) su maistu kontaktuojančiose med
žiagose, kaip numatyta pagal Direktyvos 
89/109/EEB reikalavimus.
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Justification
These provisions are now included in Article 2.2b (new) further to the amendment to this 
article.

Pakeitimas 44
X antraštinės dalies 109 straipsnis

Taikymo sritis išbraukta

Šios antraštinės dalies reikalavimai taikomi 
medžiagoms, kurios:
a) gamintojų arba importuotojų turi būti b
ūtinai registruojamos;
b) atitinka Direktyvos 67/548/EEB 1 
straipsnyje nurodytus kriterijus ir laikomos 
pavojingomis, kurios teikiamos į rinką kaip 
tokios arba preparatų sudėtyje viršijant 
Direktyvoje Nr. 1999/45/EB numatytą
koncentracijos limitą, dėl ko preparatas 
laikomas pavojingu.

Justification
This has been moved to Article 2.2c(new).

Pakeitimas 45
X antraštinės dalies 110.1 straipsnio 1 dalis

1. Bet kuris importuotojas arba gamintojas 
arba importuotojų ar gamintojų grupė, kurie 
teikia į rinką medžiagą, kaip numatyta pagal 
109 straipsnio reikalavimus, informuoja 
Agentūrą, kad ji įtrauktų informaciją į aprašą
pagal 111 straipsnio reikalavimus, jei ji nėra 
pateikiama kaip registravimo dalis:

1. Bet kuris importuotojas arba gamintojas 
arba importuotojų ar gamintojų grupė, kurie 
teikia į rinką medžiagą, atitinkančią
Direktyvoje 67/548/EEB nurodytus 
kriterijus ir dėl to laikomą pavojinga, 
kurios koncentracija savaime arba preparat
ų sudėtyje viršija Direktyvoje 1999/45/EB 
leistiną ribą ir dėl to ji laikoma pavojinga,
informuoja Agentūrą, kad ji įtrauktų
informaciją į aprašą pagal 111 straipsnio 
reikalavimus, jei ji nėra pateikiama kaip 
registravimo dalis:

Justification
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Follows from the above amendments to Article 2.2c (new) and the deletion of Article 109.

Pakeitimas 46

XIV antraštinės dalies 128 straipsnis

Priedai gali būti keičiami pagal 130 straipsnio 
3 dalyje numatytą tvarką.

Priedai gali būti keičiami pagal 130 straipsnio 
3 dalyje numatytą tvarką.

Ne vėliau, kaip praėjus 18 mėnesių po šio 
reglamento įsigaliojimo pradžios, į II 
priedo pradžią įterpiamas skirsnis, apra
šantis objektyvius kriterijus, kurie yra 
taikomi numatant išimtis ir lengvatas, 
taikomas tam tikroms medžiagoms ir / arba 
medžiagų grupėms.

Justification
The current Annex II is based on "historical precedent". As such it is inconsistent and builds 
on unclear criteria, leading to absurdities where one of two similar substances is excluded 
while the other is not (i.e. succrose and fructose). The Commission should be given a deadline 
within which it shall develop clear objective criteria for granting the exemptions contained in 
Annex II, so that a logical and comprehensive list of exempted substances can be developed.

Pakeitimas 47
III priedo 8 dalis 

8. Mineralai, rūdos arba medžiagos, 
randamos gamtoje, jei jos nėra chemiškai 
modifikuojamos gamybos metu, nebent jos 
atitinka Direktyvoje 67/548/EEB nurodytus 
kriterijus ir yra laikomos pavojingomis;

8. Mineralai, rūdos arba medžiagos, 
randamos gamtoje, jei jos nėra chemiškai 
modifikuojamos gamybos metu;

Justification
Point 8 is superfluous in its current form, as all minerals, ores or substances occurring in 
nature are classified as dangerous according to Directive 67/548. However, minerals, ores 
and similar substances are already subject to the existing EU workplace protection regulation 
and all other instances are covered by the Directive on Integrated Pollution Prevention and 
Control. There is no risk of exposure to humans or the environment and hence no need to 
register these substances under REACH.
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Pakeitimas 48
III priedo 8a dalis (nauja)

8a. Popieriaus gamyboje naudojama plau
šiena.

Justification
Pulps used for paper manufacturing are chemically inactive and as such completely harmless 
to human health and the environment. They should not be subject to registration under 
REACH.

Pakeitimas 49
V priedo 5.1.1 skirsnis

5.1.1. Gamybos poveikio scenarijai kuriami 
Bendrijos, gamintojo ir importuotojo 
asmeniniam naudojimui ir visiems 
identifikuotiems naudojimo tikslams. 
Gamybos poveikio scenarijus yra sąlygų
rinkinys, kuris apibūdina, kaip medžiaga yra 
gaminama arba naudojama jos gyvavimo 
ciklo metu arba kaip gamintojas arba 
importuotojas kontroliuoja arba 
rekomenduoja tolesniems naudotojams 
kontroliuoti gamybos poveikį žmonėms ir 
aplinkai. Tokie gamybos poveikio scenarijai 
gali būti plačios apimties arba specifiniai, jei 
reikia. Gamybos poveikio scenarijus 
pateikiamas atitinkamoje cheminės saugos 
pranešimo dalyje ir apibendrinamas saugos 
duomenų lapo priede. Tam naudojama 
trumpa tinkama antraštinė dalis, glaustai apra
šanti naudojimą. Ypač gamybos poveikio 
scenarijuje, jei reikia, turi būti pateikta:

5.1.1. Gamybos poveikio scenarijai kuriami 
Bendrijos, gamintojo ir importuotojo 
asmeniniam naudojimui ir visiems 
identifikuotiems naudojimo tikslams, kai per 
metus sunaudojama viena tona ar daugiau. 
Gamybos poveikio scenarijus yra sąlygų
rinkinys, kuris apibūdina, kaip medžiaga yra 
gaminama arba naudojama jos gyvavimo 
ciklo metu arba kaip gamintojas arba 
importuotojas kontroliuoja arba 
rekomenduoja tolesniems naudotojams 
kontroliuoti gamybos poveikį žmonėms ir 
aplinkai. Tokie gamybos poveikio scenarijai 
gali būti plačios apimties arba specifiniai, jei 
reikia. Gamybos poveikio scenarijus 
pateikiamas atitinkamoje cheminės saugos 
pranešimo dalyje ir apibendrinamas saugos 
duomenų lapo priede. Tam naudojama 
trumpa tinkama antraštinė dalis, glaustai apra
šanti naudojimą. Ypač, gamybos poveikio 
scenarijuje, jei tinka, turi būti pateikta:

Justification
It should be specified that only the uses where one tonne or more of the substance is involved 
are included.

Pakeitimas 50
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V priedo 6 punktas. Toksikologinė informacija, 1 stulpelio 6 punkto 1 papunktis (naujas)

-1. Ūmus toksiškumas

- prarijus
- įkvėpus

- per odą

(Ši eilutė turi būti įterpta prieš 6.1 punktą)

Justification
Data on acute toxicity constitutes THE basic toxicological information and should hence be 
included even for the low-volume substances. It plays a central role for the evaluation of 
worker safety requirements, and further it is relatively inexpensive at app. € 1.800 per 
substance.

Pakeitimas 51
V priedo 7 punktas. Ekotoksikologinė informacija, 1 stulpelis, 1.1 a papunktis (naujas)

7.1.1a. Augimo inhibitorių tyrimai su 
dumbliais

(Ši eilutė turi būti įterpta po 7.1.1 punkto)

Justification
The proposal only makes daphnia toxicity tests compulsory. However, this test does not allow 
even a rudimentary environmental assessment, as it provides only for studying the impacts of 
a substance on animal organisms. For assessing the impact on plant organisms as well, the 
inclusion of an algae growth inhibition test is indispensable. The cost of the test is app. €
5.000 per substance.

Pakeitimas 52
V priedo 7a punktas. Biologinis suirimas (naujas)

7a. Biologinis suirimas

7.1. Greitas biologinis suirimas

(Nauja lentelė po 7 lentelės)

Justification
Biodegradability is indispensable for ecotoxicological assessment. Without it the impact of a 
substance on the environment cannot be assessed even if a lot of other information is 
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available. It is especially important for determining whether a substance fulfills the criteria of 
Annex XII, i.e. can be said to belong to the PBT/vPvB group. The cost of such a test (€ 4.840 
per substance according to the German government) should not be prohibitive to its inclusion 
in the basic data requirements.


