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1 Dar nepaskelbta OL.

PAKEITIMAi

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos apsaugos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

1 KONSTATUOJAMOJI DALIS

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

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

Pagrindimas

REACH reglamentas neturėtų bereikalingai trukdyti saugiam medžiagos laikymui arba 
pramonės konkurencingumui.

Pakeitimas 2

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

3) Aukšto lygio sveikatos ir aplinkos 
apsaugai užtikrinti reikėtų suderinti chemines 
medžiagas reglamentuojančius teisės aktus, 
kuriais siekiama tolydžios plėtros ir naujovių
diegimo bei konkurencingumo užtikrinimo;
šie teisės aktai turėtų būti taikomi neatsi
žvelgiant į tai, ar cheminėmis medžiagomis 
prekiaujama vidaus rinkoje ar tarptautiniu 
mastu ir laikantis PPO normų.

Pagrindimas

Naujovių diegimo bei konkurencingumo užtikrinimas yra taip pat svarbus tikslas. Akivaizdu, 
kad teisės aktai turi atitikti PPO normas.

Pakeitimas 3

4a konstatuojamoji dalis (nauja)

4a) REACH turėtų būti taip sukurtas ir 
įgyvendintas, kad nenukentėtų Europos 
pramonės konkurencingumas ir nebūtų
pakenkta prekybai su trečiosiomis šalimis.
Turint tai omenyje, labai svarbu riziką
skirstyti pagal prioritetus ir užtikrinti, kad 
mūsų prekybos partneriams taikomi 
nuostatai keltų tik tokius reikalavimus, 
kurie neprieštarauja galiojantiems laisvos 
prekybos principams, nustatytiems pagal 
PPO taisykles.

Pakeitimas 4

8a konstatuojamoji dalis (nauja)



AD\580143LT.doc 5/45 PE 355.467v03-00

LT

8a) Kiekvienas gaminių gamintojas, 
importuotojas ir paskesnis naudotojas, 
vykdantis ar ketinantis vykdyti veiklą, 
susijusią su medžiaga, preparatu arba
gaminiu, kuriame yra tokios medžiagos ar 
preparato, įskaitant jo gamybą, importą ir 
naudojimą, ir žinantis ar galintis protingai 
numatyti, kad ši veikla gali neigiamai 
paveikti žmonių sveikatą ar aplinką, privalo 
dėti visas iš jo pagrįstai reikalaujamas 
pastangas, užkertančias kelią, ribojančias 
ar ištaisančias tokį poveikį.

Pagrindimas

Šis „pareigos rūpintis“ principas turi būti nustatytas labiau kaip bendrasis principas, o ne 
pareiga.

Pakeitimas 5

17 konstatuojamoji dalis

17) Kad medžiagų cheminio saugumo 
vertinimai būtų veiksmingi, medžiagų
gamintojai ir importuotojai turėtų gauti 
informaciją apie šias medžiagas, prireikus 
atlikdami naujus bandymus.

17) Kad medžiagų cheminio saugumo 
vertinimai būtų veiksmingi, medžiagų
gamintojai ir importuotojai turėtų gauti 
informaciją apie šias medžiagas; rizikos 
įvertinimas ir saugus naudojimas turi būti
vertinami pagal faktinį poveikį. Prieš
atliekant naujus bandymus, 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
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34 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (NAUJA)

(34a) Siekdama skatinti, kad nebūtų
atliekami bandymai su gyvūnais, Komisija, 
valstybės narės ir pramonė skiria daugiau l
ėšų bandymų ne su gyvūnais plėtrai ir 
įteisinimui.

Justification

The Explanatory Memorandum lists 'promotion of non-animal testing' as an objective of the 
proposal, but the text does not include any measures to achieve that aim.  Specifically, there 
are no references to increasing funding for projects designed to replace animal tests.

Pakeitimas 7
47A KONSTATUOJAMOJI DALIS (NAUJA)

(47a) Siekiant neleisti bandymų su gyv
ūnais ir taupyti lėšas, tarpininkams 
duodama 90 dienų, per kurias jie pareiškia 
savo nuomonę dėl bandymo pasiūlymų, 
kurie apima bandymus su stuburiniais gyv
ūnais. Kompetentingi valdžios organai atsi
žvelgia į šiuo laikotarpiu gautus 
komentarus.

Justification

The High Production Volume (HPV) chemicals programme in the United States has proven 
the positive effect a stakeholder commenting period can have towards preventing animal tests 
and saving costs.

Pakeitimas 8

62 KONSTATUOJAMOJI DALIS

62) Norint parengti apribojimų pasiūlymus ir 
tam, kad tokie teisės aktai būtų veiksmingi, 
tarp valstybių narių, Agentūros, kitų
Bendrijos institucijų, Komisijos ir 
suinteresuotųjų šalių turėtų vykti geras 
bendradarbiavimas, koordinavimas ir 
informavimas.

62) Norint parengti apribojimų pasiūlymus ir 
tam, kad tokie teisės aktai būtų veiksmingi, 
tarp valstybių narių, Agentūros, kitų
Bendrijos institucijų, Komisijos ir 
suinteresuotųjų šalių turėtų vykti geras 
bendradarbiavimas, koordinavimas ir 
informavimas. Už šią procedūrą visiškai 
atsako Cheminių medžiagų agentūra.
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Pakeitimas 9

104A KONSTATUOJAMOJI DALIS (NAUJA)

104a) REACH pasiūlymo poveikis ES 
įsisteigusių įmonių tarptautiniam 
konkurencingumui buvo ištirtas 
nepakankamai. Tai ypač aktualu 
paskesniems cheminių medžiagų
naudotojams, MVĮ, mobiliausiai ir ma
žiausiai apsaugotai gamybinei veiklai.

Pagrindimas

Turbūt pagrindinis REACH poveikio vertinimo studijų trūkumas yra išankstinė prielaida, kad 
pramonė vykdo veiklą uždaroje ekonominėje erdvėje, ignoruodama visus vykstančius 
santykinio ES pramonės (chemijos ir kitokios) konkurencingumo pokyčius, sukeltus importuot
ų gaminių, kuriems netaikomas REACH, pasirodymo rinkoje. Negalima neatsižvelgti į
pasekmes, pramonės investuotojams pasirenkant veiklos vietą, ir jų sukeltą poveikį užimtumui 
ES. Tai, kad pradiniuose Komisijos pasiūlymo metmenyse nereiškiamas šio pobūdžio susir
ūpinimas ir tolesnėse stadijose nėra jokių patikimų vertinimo studijų, yra pats rimčiausias ir
neįmanomas pašalinti šio pasiūlymo trūkumas.

Pakeitimas 10

104B KONSTATUOJAMOJI DALIS (NAUJA)

104b) Komisija turėtų užtikrinti, kad, 
laipsniškai atveriant ES rinkas 
pasauliniam importui, kartu būtų įvesti 
griežtesni reikalavimai, susiję su „są
žininga“ prekyba (taip pat ir PPO 
kontekste); REACH nustatyti reikalavimai 
turi būti kiek įmanoma greičiau įtraukti.

Pagrindimas
Svarbu, kad gamintojai ir importuotojai, jau atlikę registravimą pagal kitų tarptautinių
organizacijų standartus, patirtų kuo mažiau biurokratinių ir finansinių sąnaudų, siekdami 
atitikti REACH reikalavimus. Gyvybiškai svarbu, kad ES gamintojai nesusidurtų su nesą
žininga šalių, kuriose negalioja REACH reikalavimai, konkurencija.
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Pakeitimas 11

104C KONSTATUOJAMOJI DALIS (NAUJA)

104c) 6, 21 ir 26 straipsniai turi būti 
pakeisti, atsižvelgiant į Jungtinės Karalyst
ės, Vengrijos, Maltos ir Slovėnijos pasi
ūlymus bei Pramonės ir prekybos rūmų
pasiūlymus, kad nereikalingos sąnaudos ir 
biurokratiniai reikalavimai būtų sumažinti 
iki minimalaus galimo lygio, užtikrinant 
REACH pasiūlyme nustatytus sveikatos ir 
aplinkos apsaugos tikslus ir sukuriant 
vienodas sąlygas Bendrijos produkcijai ir 
importuotiems gataviems gaminiams.

Pagrindimas

Savaime aiškus.

Pakeitimas 12

1 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. Šis reglamentas grindžiamas principu, 
pagal kurį gamintojų, importuotojų ir 
paskesnių naudotojų pareiga – gaminti, 
pateikti į rinką, įvežti ar naudoti tokias med
žiagas, kurios neturi neigiamo poveikio 
žmonių sveikatai arba aplinkai. Jo 
nuostatos grindžiamos atsargumo principu.

išbraukta

Pagrindimas

Šis „pareigos rūpintis“ principas turi būti nustatytas labiau kaip bendrasis principas, o ne 
pareiga.

Pakeitimas 13
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6 STRAIPSNIO 1 DALIS

6 straipsnis

1. Kiekvienas gaminių gamintojas ar 
importuotojas privalo pateikti Agentūrai 
paraišką įregistruoti tuose gaminiuose esanči
ą cheminę medžiagą, jei įvykdyti visi šie 
reikalavimai:

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

b) cheminė medžiaga atitinka pavojingosios 
medžiagos kriterijus pagal Direktyvos 
67/548/EEB nuostatas;

c) medžiagą ketinama išleisti į apyvartą
įprastinėmis ir protingai numatomomis 
naudojimo sąlygomis.

išbraukta

1. Kiekvienas gaminių gamintojas ar 
importuotojas privalo pateikti Agentūrai 
paraišką įregistruoti tuose gaminiuose esanči
ą cheminę medžiagą, jei įvykdyti visi šie 
reikalavimai:

a) tuose gaminiuose esanti medžiaga per 
metus sudaro ne mažiau kaip 1 toną
kiekvienam gamintojui ar importuotojui;

b) cheminė medžiaga atitinka pavojingosios 
medžiagos kriterijus pagal Direktyvos 
67/548/EEB nuostatas;

c) medžiagos išskyrimas yra specialiai 
numatyta gaminio funkcija įprastinėmis ir 
protingai numatomomis naudojimo s
ąlygomis;

ca) jei išsiskirianti medžiaga sudaro 
preparato dalį, gaminio į aplinką išleid
žiamame (-uose) preparate(-uose) esančios 
medžiagos kiekis yra lygus arba didesnis 
nei mažiausia iš nurodytų verčių:

- Direktyvos 67/548/EB I priede nurodyta 
koncentracija, arba

- Direktyvos 1999/45/EB II priedo A ir B 
dalyse numatyta koncentracija, jei 
preparatuose esančiai medžiagai 
netaikomos Direktyvos 67/548/EB I priede 
pateiktos koncentracijos ribos;

- 0,1%, jei cheminė medžiaga atitinka XII 
priede pateiktus kriterijus;

cb) tiekimo grandinės dalyvis neįregistravo 
medžiagos tokiam naudojimo atvejui; ir

cc) medžiagai taikomas įregistravimo  
reikalavimas pagal II ir III priedų
nuostatas.
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Justification
Deleting the word "contain" ensures consistent wording of the proposal. Similarly, the term 

"article type" is not defined in the proposal and creates legal uncertainty unless deleted. The 
concentration limits added to Art. 6.1 (ca) are taken from the current Directive on 
preparations (1999/45/EC) which considers that substances in preparations are no longer 
dangerous if they are under these limits. Article 6.1 (cb) clarifies that information on 
substances in articles is communicated down the supply chain if the production of an article 
is an intended use..

Pakeitimas 14
6 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Kiekvienas tokių gaminių gamintojas 
privalo pagal 3 dalies reikalavimus pranešti 
Agentūrai apie jo gaminiuose esančias 
chemines medžiagas, jei įvykdytos visos šios 
sąlygos:

2. Agentūra priima sprendimą, kuriuo 
reikalaujama, kad gaminių gamintojas 
arba importuotojas pateiktų paraišką
įregistruoti visas tuose gaminiuose esančias
medžiagas pagal šios antraštinės dalies 
nuostatas, jei įvykdytos visos šios sąlygos:

a) tuose gaminiuose esanti medžiaga per 
metus sudaro daugiau kaip 1 toną
kiekvienam gamintojui ar importuotojui;

a) tuose gaminiuose esanti medžiaga per 
metus sudaro daugiau kaip 1 toną
kiekvienam gamintojui ar importuotojui;

b) cheminė medžiaga atitinka 
pavojingosios medžiagos kriterijus pagal 
Direktyvos 67/548/EEB nuostatas;

b) Agentūra turi pagrindą įtarti, kad:

i) medžiaga iš gaminio išleidžiama į
apyvartą, ir

ii) išleidžiama į apyvartą medžiaga kelia 
pavojų žmonių sveikatai arba aplinkai;

c) gamintojas ar importuotojas žino arba 
gamintojui ar importuotojui buvo pranešta, 
kad medžiaga gali būti išleista į apyvartą
įprastinėmis ar protingai numatomomis 
naudojimo sąlygomis, net jei toks i
šleidimas ir nėra numatytoji gaminio 
paskirtis;

c) medžiaga nebuvo įregistruota gaminio 
gamybai.
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d) išleidžiamos į apyvartą medžiagos kiekis 
gali neigiamai paveikti žmonių sveikatą ar 
aplinką.

išbraukta

Justification
Article 6.2 concerns substances which are unintentionally released from articles. The 

Commission proposal makes self-reporting by the manufacturer/importer a prerequisite for 
the Agency to request a registration in such cases, thus depriving the Agency of any right of 
initiative. Further, the conditions under which this self-reporting is required are equally 
unclear.

The proposed amendment empowers the Agency to demand additional information from the 
manufacturer/importer if the Agency has grounds for suspecting a risk (this provision also 
ensures WTO compatibility).

.

Pakeitimas 15
6 STRAIPSNIO 2 DALIS
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3. Jei 2 dalies sąlygos įvykdytos, Agentūrai, 
naudojantis jos pagal 108 straipsnį
nustatytu šablonu, pateikiama tokia 
informacija:

a) gamintojo ar importuotojo tapatybė ir 
kontaktinė informacija;

b) registracijos numeris, minimas 18 
straipsnio 1 dalyje, jei toks yra;

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

d) cheminės medžiagos klasifikacija;

e) trumpas cheminės medžiagos naudojimo 
(naudojimo atvejų) aprašymas;

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

išbraukta

Justification
This follows from the previous amendment on Article 6(2). The information requested will 

be the same as fro all registrations.

Pakeitimas 16
6 STRAIPSNIO 4 DALIS

4. Agentūrai gali priimti sprendimus, pagal 
kuriuos gaminių gamintojai ar 
importuotojai privalo pagal šios antraštinės 
dalies nuostatas registruoti jų gaminiuose 
esančią medžiagą ir pranešti apie tai pagal 
3 dalies nuostatas.

Išbraukta.

Justification

This follows from the previous amendment on Article 6(2).
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Pakeitimas 17
6 STRAIPSNIO 5 DALIS

5. 1–4 dalių nuostatos netaikomos chemin
ėms medžiagoms, kurias tiekimo grandinės 
dalyvis jau buvo įregistravęs tam 
naudojimo atvejui.

išbraukta.

Justification

This provision is included in the previous amendments on Article 6(1) and 6(2).

Pakeitimas 18
6 STRAIPSNIO 6 DALIS

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

6. Pasibaigus 21 straipsnio 3 dalyje 
nustatytam terminui, 1 ir 2 dalių nuostatos 
taikomos dar tris mėnesius.

Justification

Follows from the above amendments to Articles 6(2) to 6(4).

Pakeitimas 19

6 STRAIPSNIO 7 DALIS

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

7. Registravimui pagal 1 dalies nuostatas 
galioja gryno pavidalo arba preparatuose 
esančioms medžiagoms numatyti terminai.

Pagrindimas
Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad preparatuose esančioms medžiagoms galiotų tokie pat 
registravimo terminai, kokie yra taikomi ir Europos gamintojams. Šiuo atžvilgiu bent jau būtų
užbėgta už akių konkurencijos iškraipymui.

Pakeitimas 20
6 B STRAIPSNIS (NAUJAS)
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6 b straipsnis

Europinis kokybės ženklas
Turi būti sukurtas specialus ženklas su u
žrašu „atitinka REACH reikalavimus“, kad 
vartotojai galėtų rinktis. Šiuo ženklu būtų
žymimi REACH reikalavimus atitinkantys 
ES pagaminti arba importuoti gaminiai. 

Justification

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

Pakeitimas 21

6B STRAIPSNIO (NAUJO) ANTRAŠTĖ

Registravimo teisės perdavimas ir 
padalijimas, „Grupės registravimas“

Pagrindimas

Jei registruotojas nenori toliau naudotis savo registracija, jam turi būti suteikta galimybė
perduoti iš jos kylančias teises.

Pakeitimas 22

6B STRAIPSNIO (NAUJO) 1 DALIS

1. Registravimo metu gauta juridinė teisė
gali būti perduodama arba padalijama.
Įsigyjantis ją gali prisiimti pirminio 
registruotojo teises ir įsipareigojimus. Jei 
registravimas yra padalijamas, Agentūra 
naujam savininkui priskiria naują
registravimo numerį.

Pagrindimas



AD\580143LT.doc 15/45 PE 355.467v03-00

LT

Jei registruotojas nenori toliau naudotis savo registracija, jam turi būti suteikta galimybė
perduoti iš jos kylančias teises.

Pakeitimas 23

6B STRAIPSNIO (NAUJO) 2 DALIS

2. Jei gamintojas yra kito juridinio vieneto 
(vadinamojo „pagrindine įmonė“) dukterin
ė įmonė, ši pagrindinė įmonė dukterinės 
įmonės vardu gali registruoti ir turėti 
registravimo teises. Ir atvirkščiai, dukterinė
įmonė gali registruoti ir turėti registravimo 
teises pagrindinės įmonės arba kitų
dukterinių įmonių vardu. Tokiais atvejais 
registravimas reikalingas tik vieną kartą.
Juridinis vienetas, kuris yra skiriamas grup
ės registruotoju, yra atsakingas už
įsipareigojimų vykdymą pagal šį reglament
ą. Juridinis vienetas, skiriamas grupės 
registruotoju, privalo turėti būstinę ES.

Pagrindimas

Grupėse produktai iš skirtingų gamybos vietų ES tiekiami paskesniems naudotojams, 
galintiems priklausyti įvairių bendrovių dukterinėms įmonėms. Produktų tiekimą grupės 
viduje dažnai koordinuoja pagrindinės arba dukterinės įmonės padalinys. Siūlomas grupės 
registravimas būtų tinkamas sprendimas, siekiant sumažinti valdymo ir biurokratines išlaidas.

Pakeitimas 24

6B STRAIPSNIO (NAUJO) 3 DALIS

3. 2 dalies nuostatos taikomos ir tais 
atvejais, kai pagrindinės įmonės ar 
dukterinės įmonės būstinė yra registruota 
ne ES. Juridinis vienetas, skiriamas grupės 
registruotoju, privalo turėti būstinę ES.

Pagrindimas
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Grupėse produktai iš skirtingų gamybos vietų ES tiekiami paskesniems naudotojams, 
galintiems priklausyti įvairių bendrovių dukterinėms įmonėms. Produktų tiekimą grupės 
viduje dažnai koordinuoja pagrindinės arba dukterinės įmonės padalinys. Siūlomas grupės 
registravimas būtų tinkamas sprendimas, siekiant sumažinti valdymo ir biurokratines išlaidas.

Pakeitimas 25

10 STRAIPSNIO 1 DALIS 1-3 PASTRAIPOS

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

Kiekvienas konsorciumo narys atskirai 
pateikia informaciją, nurodytą 9 straipsnio 
a punkto i, ii, iii ir viii papunkčiuose.
Vienas gamintojas arba importuotojas kitų
konsorciumo narių vardu pateikia informacij
ą, nurodytą 9 straipsnio a punkto iv, vi, vii ir 
ix papunkčiuose.

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

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

Siekdama remti įmones, kurios sudaro 
konsorciumą, tiksliai laikydamasi 
konkurencijos įstatymo nuostatų, Komisija 
turi parengti privalomas gaires.

Vienas gamintojas arba importuotojas kitų
konsorciumo narių vardu pateikia informacij
ą, nurodytą 9 straipsnio a punkto iv, vi, vii, 
viii ir ix papunkčiuose. Kiekvienas 
konsorciumas gali kartu pateikti informacij
ą, nurodytą 9 straipsnio 1 dalies a punkto i
−iii papunkčiuose.
Konsorciumo nariai patys gali nuspręsti, ar 
9 straipsnio a punkto v papunktyje ir 
b punkte nurodytą informaciją jie pateikia 
kiekvienas atskirai, ar vienas gamintojas arba 
importuotojas pateikia ją kitų vardu.

Pagrindimas
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Gairės reikalingos, siekiant remti įmones kuriant konsorciumus ir dirbant juose, bei  siekiant i
švengti galimų konkurencijos įstatymo pažeidimų. Bendrai pateikiant informaciją pakanka, 
kad gamintojas ar importuotojas, kurie veikia kitų konsorciumo narių vardu, pateiktų pagal 
9 straipsnio a dalies viii punktą parengtą pareiškimą. Be to, konsorciumo nariams 
pageidaujant, turėtų būti suteikta galimybė bendrai pateikti 9 straipsnio a dalies i
−iii punktuose nurodytą informaciją. Neturėtų būti nustatyta griežta registracijos išlaidų
dalies riba (trečdalis), kadangi šitaip gali būti skatinamas tik konsorciumų, kuriuos sudarytų
du nariai, kūrimas, nes tik tokie konsorciumai turėtų naudos sumažinus išlaidas. Kita vertus, i
šlaidų dalies fiksuoto paskirstymo nebuvimas skatins didesniųjų konsorciumų išlaidas.

Pakeitimas 26

10 STRAIPSNIO 2 DALIS

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

2. Kiekvienas konsorciumas pats nusprend
žia, kaip pasidalinti registracijos mokestį.
Kiekvienas registruotojas arba kiekvienas 
konsorciumas, sumokėjęs registravimo 
mokesčius, turi teisę laisvai spręsti ir pats 
nustatyti kainų politiką, pagal kurią
kitiems subjektams, norintiems dalyvauti 
medžiagos registravimo procese, būtų
nustatoma padengti išlaidas. Taip turi būti 
įmonėms arba konsorciumams suteikta 
galimybė patiems valdyti registravimo išlaid
ų paskirstymą.

Pagrindimas

Savanoriškai įsteigtuose konsorciumuose jų nariai gali patys spręsti apie išlaidų paskirstymą.

Pakeitimas 10
6B STRAIPSNIS (NAUJAS)

6b straipsnis
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Europinis kokybės ženklas

Iki …. * Komisija pateiks Europos 
Parlamentui ir Tarybai pranešimą ir, jei 
reikės, – teisėkūros pasiūlymą dėl Europos 
kokybės ženklo, kuris leistų atpažinti 
produktus, visose gamybos stadijose 
gamintus laikantis šiame reglamente 
numatytų reikalavimų, ir skatinti tokių
produktų gamybą, sukūrimo.

* Dveji metai po šio reglamento 
įsigaliojimo.

Justification

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

Pakeitimas 27

19 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Neįregistravus cheminių medžiagų pagal 
atitinkamas šios antraštinės dalies nuostatas, 
jas draudžiama gaminti Bendrijoje arba įvežti 
į Bendriją, išskyrus 21 straipsnyje numatytus 
atvejus.

1. Neįregistravus cheminių medžiagų pagal 
atitinkamas šios antraštinės dalies nuostatas, 
jas draudžiama gaminti Bendrijoje arba įvežti 
į Bendriją, išskyrus 21 straipsnyje numatytus 
atvejus.

Registruotojas gali pradėti gaminti ar įvežti 
cheminę medžiagą, jei per 3 savaites nuo 
registracijos dienos Agentūra pagal 
18 straipsnio 2 dalies nuostatas nepateikė
jokių tam prieštaraujančių nurodymų, nepa
žeisdama 25 straipsnio 4 dalies ketvirtosios 
pastraipos reikalavimų.

Registruotojas gali pradėti gaminti ar įvežti 
cheminę medžiagą ir (arba) tęsti šią veiklą, 
kol per 3 savaites nuo registracijos dienos 
Agentūra pagal 18 straipsnio 2 dalies 
nuostatas nenurodė kitaip, nepažeisdama 
25 straipsnio 4 dalies ketvirtosios pastraipos 
reikalavimų.

Tuo atveju, kai paraiška palaipsniui 
įvedamoms medžiagoms įregistruoti buvo 
pateikta likus ne daugiau kaip 2 mėnesiams 
iki 21 straipsnyje nurodyto termino pabaigos, 
kaip numatyta 18 straipsnio 2 dalyje, 
registruotojas pasibaigus terminui gali tęsti 
medžiagos gamybą ar importą dar tris m
ėnesius arba tol, kol Agentūra atmes jo parai
šką, žiūrint kuri data ankstesnė.

Tuo atveju, kai paraiška palaipsniui 
įvedamoms medžiagoms įregistruoti buvo 
pateikta likus ne daugiau kaip 2 mėnesiams 
iki 21 straipsnyje nurodyto termino pabaigos, 
kaip numatyta 18 straipsnio 2 dalyje, 
registruotojas pasibaigus terminui gali tęsti 
medžiagos gamybą ar importą dar tris m
ėnesius arba tol, kol Agentūra atmes jo parai
šką, žiūrint kuri data ankstesnė.
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Gamintojas arba importuotojas privalo 
palaipsniui išimti iš rinkos palaipsniui 
įvedamas medžiagas, kurios yra 
neregistruotos taip pat specialiems 
naudojimo atvejams, per 36 mėnesius 
pagal 21 straipsnyje nurodytus terminus, 
taip pat ir šiems specialiems naudojimo 
atvejams skirtas palaipsniui įvedamas med
žiagas.

Pagrindimas
2 dalyje nurodoma, kad visa gamyba turi būti sustabdyta iki atskiro pranešimo. Tai iš esmės 
trukdytų rinkai ir kartu bendrovių verslo politikai. Gamybos procesą būtina tęsti, kol Agent
ūra nuspręs kitaip.
Visiškai arba tam tikrais naudojimo atvejais išimant medžiagą iš rinkos, tai paliestų didelį
skaičių preparatų ir gamybos būdų bei pareikalautų ilgalaikio darbo, susijusio su pakartotinu 
pakeitimų formulavimu ir tvirtinimu. Vadinasi, paskesniems naudotojams reikia laiko iš naujo 
formuluoti ir tvirtinti jų naujus gamybos būdus, kartu nenutraukiant gamybos. Pastaroji s
ąlyga gali būti pasiekta, jei artėjant terminui tiekėjams bus suteiktas priimtinas laikotarpis, 
per kurį jie išims medžiagą iš rinkos.

Pakeitimas 28
23 STRAIPSNIO 1 DALIS

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

1. Norint išvengti nereikalingų bandymų su 
gyvūnais, šio reglamento tikslams bandymai 
su stuburiniais gyvūnais atliekami tik nesant 
kitos išeities.

Kad nebūtų be reikalo kartojami atlikti 
bandymai, medžiagų registruotojai 
skatinami dalintis tyrimų rezultatais ir 
kitais duomenimis.

Pakeitimas 29

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

2. Bendras informacijos naudojimas ir 
pateikimas pagal šio reglamento nuostatas 
siejamas su techniniais duomenimis ir ypač
informacija apie būdingąsias medžiagos 
savybes. Registruotojai neprivalo keistis 
informacija apie savo veiklą rinkoje, pavyzd
žiui, apie gamybos pajėgumus, gamybos arba 
pardavimų apimtis, importo apimtį arba u
žimamą rinkos dalį. Komisija nustato gaires 
dėl konkurencijos normų laikymosi bendrai 
naudojantis duomenimis.

Pakeitimas 30

23 STRAIPSNIO 3 DALIS

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

3. Už bendrą duomenų naudojimą mokama 
finansinė kompensacija. Išimties tvarka 
Agentūra, remdamasi 25 straipsnio 
nuostatomis apie palaipsniui neįvedamas 
medžiagas ir 28 straipsnio nuostatomis apie 
palaipsniui įvedamas medžiagas, gali
nemokamai leisti kitiems registruotojams ar 
galimiems registruotojams susipažinti su 
tyrimų su stuburiniais gyvūnais 
santraukomis ar pagrindų santraukomis, 
kurios buvo pateiktos registruojant med
žiagas per mažiausiai 15 pastarųjų metų.

Pagrindimas

Siekiant skatinti naujoves, privalomas bendras duomenų naudojimas turėtų būti taikomas tik 
bandymų ir tyrimų su stuburiniais gyvūnais rezultatų santraukoms. Tai išplaukia ir iš
23 straipsnio 4 dalies nuostatų. Dėl su nuosavybės teise susijusių priežasčių už teisės aktais 
nustatytą privalomą bendrą duomenų naudojimą visada turi būti mokama finansinė
kompensacija. Siekiant suderinti šį teisės aktą su panašiais aktais, tarkime, reglamentuojan
čiais biocidus, laikotarpis, kurio neviršijus kompensacija turi būti mokama, pratęsiamas iki 
15 metų.

Pakeitimas 31

23 STRAIPSNIO 4A DALIS (NAUJA)
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4a. Gamintojas, importuotojas ar paskesnis 
naudotojas visoms šios antraštinės dalies 
procedūroms atlikti gali paskirti savo 
atstovu trečiąją šalį.

Pagrindimas

Bendrovės visuomet turi turėti galimybę būti atstovaujamos trečiosios šalies dėl 
konfidencialumo ir / arba praktinių priežasčių.

Pakeitimas 32

24 STRAIPSNIO 1 IR 2 DALYS

1. Kad registruojant būtų įvykdyti 
informacijos reikalavimai, prieš atliekant 
bandymus su gyvūnais, taikomos 2, 3 ir 4 
dalių nuostatos.

išbraukta.

2. Galimas registruotojas privalo ieškoti 
informacijos 73 straipsnio 2 dalies d punkte 
minimoje duomenų bazėje, kad sužintų, ar 
tokia medžiaga jau buvo įregistruota.

Pagrindimas

Šios dalys nereikalingos, nes registruotojas pagal 3 dalį visuomet privalo teirautis Agentūros, 
net jei jis prieš tai ieškojo informacijos duomenų bazėje.

Pakeitimas 33

24 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. Galimas registruotojas privalo teirautis 
Agentūros, ar jau buvo pateikta paraiška 
šiai medžiagai įregistruoti. Kartu su 
paklausimu jis privalo nurodyti Agentūrai 
tokią informaciją:

3. Kad registruojant būtų įvykdyti 
informacijos reikalavimai, prieš atliekant 
bandymus su gyvūnais, galimas 
registruotojas privalo teirautis Agentūros, ar 
tokiai medžiagai yra jam reikalinga 
bandymų su stuburiniais gyvūnais 
informacija. Kartu su paklausimu jis privalo 
nurodyti Agentūrai tokią informaciją:



PE 355.467v03-00 22/45 AD\580143LT.doc

LT

a) savo tapatybę;1.

b) medžiagos pavadinimą, kaip numatyta 2.
IV priedo 2.1 ir 2.3 skirsniuose;

c) kokiems informacijos reikalavimams 3.
įvykdyti reikės atlikti naujus tyrimus su 
stuburiniais gyvūnais;

d) kokiems informacijos reikalavimams 
įvykdyti reikės atlikti kitus naujus tyrimus.

a) savo tapatybę;4.

b) medžiagos pavadinimą, kaip numatyta 5.
IV priedo 2.1 ir 2.3 skirsniuose;

c) kokiems informacijos reikalavimams 
įvykdyti reikės atlikti naujus tyrimus su 
stuburiniais gyvūnais;

Pagrindimas
Svarbu ne tai, ar medžiaga jau įregistruota. Kur kas labiau reikia ieškoti informacijos, ar 
buvo atlikti bandymai su stuburiniais gyvūnais. Čia Agentūra turi atsižvelgti ir į tuos 
bandymus, kurių rezultatais galima naudotis dėl kitų priežasčių (žr. 23 straipsnio 1 dalies 
3 sakinį).

Be to, pranešimas, kad medžiaga jau buvo įregistruota, besiteiraujančiam galimam 
registruotojui suteiktų su konkurencija susijusios informacijos. Reikia vengti tokios galimybės 
tirti rinką. Tyrimams su nestuburiniais gyvūnais taikomas 23a straipsnis (naujas).

Pakeitimas 34

24 STRAIPSNIO 4 DALIS

4. Jei tokia medžiaga nebuvo anksčiau 
registruota, Agentūra apie tai informuoja 
galimą registruotoją.

4. Kai Agentūra įsitikina, kad galimas 
registruotojas ketina gaminti ar importuoti 
medžiagą, ji patikrina, ar Komisija jau turi 
informacijos apie 1 dalies c punkte 
minimus tyrimus su stuburiniais gyvūnais 
arba ar buvo pateiktas ankstesnis 
paklausimas pagal 1 dalį. Jei taip nėra, 
Agentūra teiraujasi valstybių narių
kompetentingų institucijų, ar jos turi 
duomenų arba kitos informacijos. Agent
ūra praneša galimam registruotojui savo 
tikrinimo rezultatus.

Pagrindimas

Žr. 3 dalies 1 sakinio pagrindimą. Reikia vengti tokio rinkos tyrimo. Be to, toks 
reglamentavimas be reikalo biurokratiškai apsunkina Agentūrą. Svarbu, kad Agentūra 
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įsitikintų, kad paklausėjas iš tikrųjų ketina gaminti medžiagą (taip užkertamas kelias 
per Agentūrą tirti rinką).

Tačiau užtikrinama, kad paklausėjas sužinotų, ar jau esama tam tikrų tyrimų su stuburiniais 
gyvūnais ir ar buvo tokių paklausimų iš konkurentų. Pastarosios informacijos reikia, kad 
galima būtų įgyvendinti 25a straipsnį.

Pakeitimas 35
24 STRAIPSNIO 5 DALIS

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

5. Jei tokia pati medžiaga buvo įregistruota 
ne anksčiau kaip prieš 10 metų, Agentūra 
pirmiausia išsiaiškina, ar ankstesnysis (-
ieji) registruotojas (-ai) nori, kad būtų
atskleistas jo (-jų) pavadinimas. Jei taip, 
Agentūra praneša nedelsdama praneša 
galimam registruotojui ankstesniojo 
registruotojo (-ų) pavadinimą ir adresą. Bet 
kokiu atveju Agentūra nedelsdama praneša 
apie jo pateiktų tyrimų, atliktų su stuburiniais 
gyvūnais, santraukas ar pagrindų santraukas.

Tokie tyrimai neturi būti kartojami. Tokie tyrimai neturi būti kartojami.

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

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

Tuo pat metu Agentūra praneša 
ankstesniems registruotojams galimo 
registruotojo pavadinimą ir adresą.

Tuo pat metu Agentūra praneša 
ankstesniems registruotojams galimo 
registruotojo arba jam atstovaujančios tre
čiosios šalies, paskirtos pagal 23 straipsnio 
4a dalį (naują), pavadinimą ir adresą.

Justification

The identity of prior registrants to new registrants and vice versa should be protected against 
disclosure, in cases when the disclosure could reveal confidential business information.

Pakeitimas 36

24 STRAIPSNIO 6 DALIS
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6. Jei kitas galimas registruotojas teiraujasi 
apie tą pačią medžiagą, Agentūra nedelsdama 
praneša vienam galimam registruotojui kito 
galimo registruotojo pavadinimą bei adresą ir 
informuoja apie tyrimus su stuburiniais gyv
ūnais, dėl kurių buvo teirautasi.

6. Jei kitas galimas registruotojas teiraujasi 
apie tą pačią medžiagą, išskyrus atvejus, kai 
atskleidimas ribojamas 102 straipsniu, 
115 straipsnio 2 dalimi ir 116 straipsniu,
Agentūra nedelsdama praneša vienam 
galimam registruotojui kito galimo 
registruotojo pavadinimą bei adresą ir 
informuoja apie tyrimus su stuburiniais gyv
ūnais, dėl kurių buvo teirautasi.

Pagrindimas

Aiškiai nustatoma, kad cheminių medžiagų ankstesnių registruotojų tapatybės atskleidimą
riboja konfidencialumo pareiga, numatyta 102 straipsnyje ir išsamiai apibrėžta 
115 straipsnio 2 dalyje ir 116 straipsnyje. Dėl elektronikos pramonės konkurencijos pobūdžio 
daugelis cheminių medžiagų, naudojamų gamybos procese, yra itin konfidencialios. Šie 
cheminiai „receptai“ laikomi intelektine nuosavybe. Vienos kritinės cheminės medžiagos 
atskleidimas elektronikos sektoriuje gali atskleisti konkurentams konfidencialią verslo 
informaciją apie gamintojo konkrečiu metu vykdomus gamybos procesus ir net gali leisti 
konkurentui atlikti atvirkštinę proceso inžineriją. Todėl reikėtų apsaugoti ankstesnių
registruotojų tapatybę nuo atskleidimo naujiems registruotojams. Nors ir pageidautina riboti 
bandymus su stuburiniais gyvūnais, negalima to daryti atskleidžiant konfidencialią verslo 
informaciją apie ankstesnius registruotojus. Nuo ankstesniojo registruotojo turi priklausyti, 
ar jis nuspręs atskleisti savo tapatybę ir ankstesnių bandymų dokumentaciją naujajam 
registruotojui. Atitinkamai, jei paskesnis naudotojas patiria išlaidas registruodamas atskirą
paskesniojo naudojimo būdą, to būdo nederėtų atskleisti pirmesniems tiekimo grandinės 
dalyviams, jei tai prieštarautų atskiros registracijos tikslui.

Pakeitimas 37

25 STRAIPSNIO -1A, -1B, -1C, 1 DALYS

-1. Jei tyrimus su stuburiniais gyvūnais jau 
atliko arba pradėjo atlikti kitas 
registruotojas, galimas registruotojas 
nebegali jų kartoti arba atlikti.
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-1a. Šiais atvejais Agentūra arba 
nacionalinė institucija paklausia bandymų
su stuburiniais gyvūnais duomenų
savininko arba šiuos bandymus atliekančio 
subjekto, ar jis sutinka atskleisti savo 
tapatybę. Jei jis sutinka, Agentūra 
nedelsdama praneša galimam 
registruotojui bandymų su stuburiniais gyv
ūnais duomenų savininko arba šiuos 
bandymus atliekančio subjekto pavadinimą
ir adresą, bei tai, ar esama ir kokių esama 
tyrimų, atliktų su stuburiniais gyvūnais, 
santraukų ar pagrindų santraukų.

-1b. Nesant sutikimo, Agentūra 
vadovaujasi tolesnėse dalyse numatyta 
tvarka, atsižvelgdama į konfidencialumą
pagal 116 straipsnį.

1. Jei cheminės medžiagos buvo 
registruotos ne anksčiau kaip prieš 10 
pastarųjų metų, kaip nurodyta 24 
straipsnio 5 dalyje, galimas registruotojas 
gali prašyti ankstesniojo registruotojo (-ų) 
informacijos apie bandymus su 
stuburiniais gyvūnais, kurie jam reikalingi 
norint įregistruoti medžiagą. Jis gali prašyti 
registruotojų bet kokios informacijos apie 
bandymus nenaudojant stuburinių gyvūnų, 
dėl kurių ankstesnieji registruotojai yra dav
ę sutikimą, kaip numatyta 9 straipsnio a 
punkto x papunktyje.

1. Jei ankstesnysis registruotojas sutinka, 
galimas registruotojas paprašo iš
ankstesniojo registruotojo tyrimų su 
stuburiniais gyvūnais informacijos, 
reikalingos registracijai.

Pagrindimas
Pagal Komisijos pasiūlymą besiteiraujančiam galimam registruotojui visada atskleidžiama 
ankstesniojo registruotojo tapatybė. Šis reglamentavimas pažeidžia ankstesniojo registruotojo 
tapatybės apsaugą. Automatiškas tapatybės atskleidimas nenumatytas ir 116 straipsnyje.
Tapatybės atskleidimo klausimą daug geriau spręsti kiekvienu konkrečiu atveju. Čia si
ūlomomis nuostatomis bandymų duomenų savininkui suteikiama galimybė konkrečiu atveju i
šsaugoti savo tapatybės konfidencialumą.
Be to, reikia aiškiai nustatyti, kad bandymai su stuburiniais gyvūnais neturi būti kartojami.
Šis principas toks svarbus, kad jam reikia skirti atskirą dalį.
Tolesnėse dalyse reglamentuojamas duomenų konfidencialumas ir išlaidų pasidalijimas. Čia 
pateikiama nuoroda į tai. Toks reglamentavimas pasiteisino Vokietijos ChemG praktikoje.
Iki šiol numatyta nemokama prieiga prie tyrimų, atliktų anksčiau nei prieš 10 metų, yra 
neteisinga. Dabar galiojančiose naujų medžiagų registravimo nuostatose numatomas tik 
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registracijos duomenų bazinio rinkinio, o ne visų tyrimo rezultatų, nemokamas naudojimas.

Nuo šiol bendras bandymų ne su gyvūnais duomenų naudojimas reglamentuojamas 
23a (naujame) straipsnyje.

Pakeitimas 38

25 STRAIPSNIO 5 DALIS

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

5. Ankstesnysis registruotojas (-ai) per vieną
mėnesį nuo 4 dalyje minimos pranešimo 
dienos informuoja galimą registruotoją ir 
Agentūrą apie savo išlaidas, patirtas atliekant 
atitinkamus tyrimus. Galimam registruotojui 
pareikalavus, Agentūra priima sprendimą
pateikti jam atitinkamų tyrimų santraukas ar 
galbūt tyrimų pagrindų santraukas bei tyrimų
rezultatus, gavus įrodymą, kad jis sumokėjo 
ankstesniajam registruotojui (-ams) 
25 straipsnio 8a dalyje nurodytą sumą.

Pagrindimas

Atrodo keista, kad kiekvienas galimas registruotojas turi padengti 50 proc. bandymų išlaidų, 
neatsižvelgiant nei į pagamintą kiekį, nei į galimų ar ankstesnių registruotojų skaičių.
25 straipsnio 8a dalyje (naujoje) numatytas mechanizmas, leidžiantis lygiau pasidalyti 
bandymo išlaidas.

Pakeitimas 39

25 STRAIPSNIO 6 DALIS
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6. Jei ankstesnysis registruotojas (-ai) 
nesugeba per 5 dalyje nustatytą laikotarpį
pranešti galimam registruotojui ir Agentūrai 
apie patirtas išlaidas, Agentūra prireikus 
priima sprendimą supažindinti galimą
registruotoją su atitinkamų tyrimų
santraukomis ar galbūt tyrimo pagrindų
santraukomis, kurių jis prašė. Ankstesnysis 
registruotojas (-ai) pateikia ieškinį dėl 50 % i
šlaidų padengimo, kuris nagrinėjamas 
nacionaliniame teisme.

6. Jei ankstesnysis registruotojas (-ai) 
nesugeba per 5 dalyje nustatytą laikotarpį
pranešti galimam registruotojui ir Agentūrai 
apie patirtas išlaidas, Agentūra prireikus 
priima sprendimą supažindinti galimą
registruotoją su atitinkamų tyrimų
santraukomis ar galbūt tyrimo pagrindų
santraukomis, kurių jis prašė. Ankstesnysis 
registruotojas (-ai) pateikia ieškinį dėl 
25 straipsnio 8a dalyje nurodytos sumos 
padengimo, kuris nagrinėjamas 
nacionaliniame teisme.

Pagrindimas

Šį pakeitimą lemia ankstesnis 25 straipsnio pakeitimas.

Pakeitimas 40

25 STRAIPSNIO 8 DALIS

8. 19 straipsnio 1 dalyje numatytas 
registracijos laukimo laikotarpis naujam 
registruotojui gali būti pratęstas keturiais m
ėnesiais, jei to reikalauja ankstesnysis 
registruotojas.

8. 19 straipsnio 1 dalyje numatytas 
registracijos laukimo laikotarpis naujam 
registruotojui gali būti pratęstas laikotarpiu, 
atitinkančiu realias laiko sąnaudas atlikti 
atitinkamus tyrimus ir parengti reikiamas i
švadas, jei to reikalauja ankstesnysis 
registruotojas.

Pagrindimas

Šis laikotarpis turi atitikti realias laiko sąnaudas atlikti bandymus ir parengti su jais 
susijusius duomenis.

Pakeitimas 41
25 straipsniO 8 a dalis (NAUJA)
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Agentūra nustato gaires, kurios padėtų
nustatyti išlaidų pasidalijimą tais atvejais, 
kai šalys negali susitarti tarpusavyje. Šios 
gairės turi būti nešališkos bei skaidrios ir 
atspindėti dalyvaujančių šalių skaičių bei 
atitinkamas jų gamybos apimtis.

Pakeitimas 42

26 STRAIPSNIO 1 DALIS

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

1.Išankstinei palaipsniui įvedamos med
žiagos registracijai gamintojas arba 
importuotojas, gaminantis ar 
importuojantis medžiagą vienos tonos per 
metus ar didesniais kiekiais, naudodamasis 
Agentūros pagal 108 straipsnį nustatytu 
šablonu, medžiagų sąrašams parengti ir iš
dalies įtraukti į duomenų bazę pateikia jai 
tokią informaciją:

a) medžiagos ir, jei tinka, medžiagų grupės 
pavadinimą, įskaitant jos EINECS ir CAS 
numerį, jei toks yra;

a) informaciją, kurią reikia pateikti pagal 
9 straipsnio a punkto i ir ii papunkčius, 
apie gamintoją arba importuotoją ir apie 
medžiagą;

b) savo pavadinimą ir adresą bei 
kontaktinio asmens pavardę;

b) informaciją, kurią reikia pateikti pagal 
9 straipsnio a punkto iii papunktį, apie 
naudojimą;

c) numatomą galutinį registravimo termin
ą/kiekio tonomis intervalą;

c) žinomų naudojimo būdų priskyrimą
naudojimo ir poveikio kategorijoms pagal 
Iaa priedą;

d) nuorodą apie fizikinius ir cheminius, 
toksikologinius bei ekotoksikologinius po
žymius/savybes, apie kurias jis turi 
atitinkamų tyrimų, arba jo turimus 
duomenis, kurie reikalingi vykdant 
informacijos reikalavimus registracijos 
metu, jei tokie yra;

d) gamintojo arba importuotojo turimus 
arba žinomus fizikinius ir cheminius bei 
toksikologinius duomenis, atitinkančius 
bent jau duomenis pagal V priedą;

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

e) informaciją, kurią reikia pateikti pagal 
9 straipsnio a punkto iv papunktį, apie med
žiagos klasifikavimą ir ženklinimą;
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ea) pasiūlymus tolesniems medžiagos 
bandymams siekiant išsiaiškinti žinomą
arba neatmetamą riziką, jei ji žinoma 
gamintojams arba importuotojams, ir

eb) pasiūlymą, atitinkantį 9 straipsnio 
c punktą, kaip galima būtų priskirti med
žiagą.

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

Pagrindimas

Remiantis principu „one substance – one registration“, reikia pakeisti informacijos pateikimo 
reikalavimus nuo rizikos priklausančiai išankstinei registracijai. Tačiau dėl Agentūros 
centrinio koordinavimo funkcijos nereikia įpareigoti gamintojų ir importuotojų privalomai 
teikti visą informaciją; tai gamintojams ir importuotojams, ypač mažoms ir vidutinėms įmon
ėms, labai palengvintų naštą. Pirmojo mokesčio reikalaujama jau išankstinės registracijos 
metu, nes tuo metu Agentūra jau atlieka darbus. Todėl pagal aplinkybes registracijos 
mokestis gali būti sumažinamas. Agentūra įtraukia informaciją apie kiekvieną medžiagą į
medžiagų sąrašus.

Pakeitimas 43

26 STRAIPSNIO 2 DALIS

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

2. Siekiant įgyvendinti 21 straipsnyje 
numatytus terminus, informacija 
pateikiama ne vėliau kaip praėjus metams 
po šio reglamento įsigaliojimo.

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

a) Agentūra per vieną mėnesį nuo išankstin
ės registracijos pabaigos pateikia medžiagų, 
deklaruotų pagal 26 straipsnio 1 dalį, sąraš
ą, nurodydama medžiagos pavadinimą, 
CAS numerį ir ar bent vienas gamintojas 
ar importuotojas privalo ją užregistruoti 
per 5 metus.
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b)21 straipsnio 2 dalyje nustatyto galutinio 
termino, registruojant palaipsniui įvedamas
medžiagas, kurių per metus pagaminama 
arba įvežama ne mažiau kaip 1 tona.

b) Per šešis mėnesius nuo palaipsniui 
įvedamų medžiagų sąrašo paskelbimo 
pagal 2 dalies a punktą išimtiniais atvejais 
gamintojai arba importuotojai gali pranešti 
apie papildymus arba pataisymus Agent
ūrai. Jie turi pagrįsti, kodėl jiems 
reikalingas ilgesnis laikotarpis. Agentūra 
per vieną mėnesį dar kartą paskelbia 
galutinį p

Pagrindimas

Remiantis principu „one substance – one registration“, reikia pakeisti informacijos pateikimo 
reikalavimus nuo rizikos priklausančiai išankstinei registracijai. Tačiau dėl Agentūros 
centrinio koordinavimo funkcijos nereikia įpareigoti gamintojų ir importuotojų privalomai 
teikti visą informaciją; tai gamintojams ir importuotojams, ypač mažoms ir vidutinėms įmon
ėms, labai palengvintų naštą. Pirmojo mokesčio reikalaujama jau išankstinės registracijos 
metu, nes tuo metu Agentūra jau atlieka darbus. Todėl pagal aplinkybes registracijos 
mokestis gali būti sumažinamas. Agentūra įtraukia informaciją apie kiekvieną medžiagą į
medžiagų sąrašus.

Pakeitimas 44

26 STRAIPSNIO 3 DALIS

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

3. Pateikiant išankstinės registracijos 
dokumentus, mokamas mokestis, kurį
nustatant teigiamai atsižvelgiama į pateiktą
informaciją.

Pagrindimas

Remiantis principu „one substance – one registration“, reikia pakeisti informacijos pateikimo 
reikalavimus nuo rizikos priklausančiai išankstinei registracijai. Tačiau dėl Agentūros 
centrinio koordinavimo funkcijos nereikia įpareigoti gamintojų ir importuotojų privalomai 
teikti visą informaciją; tai gamintojams ir importuotojams, ypač mažoms ir vidutinėms įmon
ėms, labai palengvintų naštą. Pirmojo mokesčio reikalaujama jau išankstinės registracijos 
metu, nes tuo metu Agentūra jau atlieka darbus. Todėl pagal aplinkybes registracijos 
mokestis gali būti sumažinamas. Agentūra įtraukia informaciją apie kiekvieną medžiagą į
medžiagų sąrašus.
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Pakeitimas 45

26 STRAIPSNIO 4 DALIS

4. Gamintojai ir importuotojai, kurie per 
metus pagamina ar įveža mažiau nei 1 toną
palaipsniui įvedamų medžiagų, taip pat ir 
paskesni naudotojai, gali pateikti Agent
ūrai 1 dalyje nurodytą informaciją, 
naudodamiesi Agentūros pagal 108 
straipsnį nustatytu šablonu.

išbraukta.

Pagrindimas

Remiantis principu „one substance – one registration“, reikia pakeisti informacijos pateikimo 
reikalavimus nuo rizikos priklausančiai išankstinei registracijai. Tačiau dėl Agentūros 
centrinio koordinavimo funkcijos nereikia įpareigoti gamintojų ir importuotojų privalomai 
teikti visą informaciją; tai gamintojams ir importuotojams, ypač mažoms ir vidutinėms įmon
ėms, labai palengvintų naštą. Pirmojo mokesčio reikalaujama jau išankstinės registracijos 
metu, nes tuo metu Agentūra jau atlieka darbus. Todėl pagal aplinkybes registracijos 
mokestis gali būti sumažinamas. Agentūra įtraukia informaciją apie kiekvieną medžiagą į
medžiagų sąrašus.

Pakeitimas 46

26 STRAIPSNIO 5 DALIS

5. Agentūra įtraukia į duomenų bazę pagal 
1–4 dalių nuostatas pateiktą informaciją. Ji 
suteikia galimybę susipažinti su duomenimis 
apie kiekvieną medžiagą tiems gamintojams 
ir importuotojams, kurie pateikė informaciją
apie šią medžiagą pagal 1–4 dalių nuostatas.
Valstybių narių kompetentingosios 
institucijos taip pat gali naudotis šiais 
duomenimis.

5. Agentūra įtraukia į duomenų bazę pagal 
1–4 dalių nuostatas pateiktą informaciją.
Jeigu atskleidimas neribojamas 
102 straipsniu, 115 straipsnio 2 dalimi ir 
116 straipsniu, ji suteikia galimybę susipa
žinti su duomenimis apie kiekvieną medžiagą
tiems gamintojams ir importuotojams, kurie 
pateikė informaciją apie šią medžiagą pagal 
1–4 dalių nuostatas. Valstybių narių
kompetentingosios institucijos taip pat gali 
naudotis šiais duomenimis.

Pakeitimas 47

26A STRAIPSNIS (NAUJAS)
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26A straipsnis
Kompetencija ir teisinė apsauga

1. Jei nenumatyta kitaip, Agentūra priima 
sprendimus pagal šią antraštinę dalį.
2. Agentūros sprendimus pagal šią antra
štinę dalį galima apskųsti, remiantis 87, 88 
ir 89 straipsniais.

Pagrindimas

Dėl aiškumo reikėtų konkrečiai paminėti Agentūros atsakomybę už visą III antraštinę dalį.
Teisę aspkųsti reikėtų nustatyti vieną kartą visiems atvejams, užuot ją nuolat vardijus.

Pakeitimas 48

27 STRAIPSNIS

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

išbraukta.

2. Kiekvieno SIEF tikslas – keistis 
informacija, kad būtų kartojama kuo ma
žiau bandymų. SIEF dalyviai, reaguodami 
į paklausimus dėl informacijos, pateikia 
vieni kitiems turimus tyrimus, bendrai 
įvardija tolesnių tyrimų poreikius ir 
organizuoja jų atlikimą.

Pagrindimas

Dėl centrinio Agentūros vaidmens sujungiant informaciją apie medžiagas šio straipsnio 
nebereikia. Dėl to šioje srityje nebelieka ir daugelio, ypač civilinės teisės, problemų, apie 
kurias buvo daug diskutuota.

Pakeitimas 49

29 STRAIPSNIO 1 DALIES 1A PASTRAIPA (NAUJA)
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1a) Tai netaikoma medžiagoms ir 
preparatams, išleidžiamiems į apyvartą ma
žesniais nei 1 kg kiekiais per metus ar 
vienkartine partija mokslinių tyrimų ir pl
ėtros tikslais.

Pagrindimas

Neproporcinga, kad saugos duomenų lapas būtų sudaromas net ir mažiausiems kiekiams ar 
vienkartinei partijai.

Pakeitimas 50

29 STRAIPSNIO 3 DALIS 1 PASTRAIPA

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

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

Pagrindimas

Pavojingų medžiagų saugos duomenų lapas turėtų būti automatiškai siunčiamas paskesniam 
naudotojui.

Pakeitimas 51

29 STRAIPSNIO 6 DALIES PASKUTINĖ PASTRAIPA
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Atlikus cheminės saugos vertinimą, saugos 
duomenų lapo priede būtina nurodyti galimus 
poveikio scenarijus.

Atlikus cheminės saugos vertinimą, saugos 
duomenų lapo priede būtina nurodyti galimas
naudojimo ir poveikio kategorijas, įskaitant 
poveikio scenarijų aprašymą, ir / arba 
elektroninėmis priemonėmis suteikti prieig
ą prie jų.

Pagrindimas

Naudojimo ir poveikio kategorijos yra pagrindinė priemonė struktūrizuotai pateikti informacij
ą apie rizikos valdymo priemones, tikslines poveikio vertes ir naudojimo sąlygas.

Pakeitimas 52

29 STRAIPSNIO 8 DALIES ĮVADINĖ DALIS

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

8.  Atspausdinta arba elektroninė saugos 
duomenų lapo versija pateikiama ne vėliau 
kaip pirmą kartą tiekiant cheminę medžiagą, 
įsigaliojus šiam reglamentui, jei atitinkamas 
saugos duomenų lapas pagal šias nuostatas 
nebuvo pateiktas prieš šiam reglamentui 
įsigaliojant. Tiekėjai nedelsdami atnaujina jį
tokiais atvejais:

Pagrindimas

Jei saugos duomenų lapai turėtų būti siunčiami pakartotinai vien tik dėl to, kad įsigaliojo 
reglamentas, nors naudotojai juos jau turi, tai sukeltų tik nereikalingas sąnaudas.

Pakeitimas 53

30 STRAIPSNIO 1 DALIES A-D PUNKTAI

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



AD\580143LT.doc 35/45 PE 355.467v03-00

LT

b) ar medžiagai privaloma gauti leidimą bei i
šsamesnę informaciją apie suteiktą arba 
nesuteiktą leidimą šioje tiekimo grandinėje 
pagal VII antraštinės dalies nuostatas;

b) ar medžiagai privaloma gauti leidimą bei i
šsamesnę informaciją apie suteiktą arba 
nesuteiktą leidimą šioje tiekimo grandinėje 
pagal VII antraštinės dalies nuostatas;

c) išsamią informaciją apie kiekvieną
apribojimą, nustatytą pagal VIII antraštinės 
dalies nuostatas;

c) išsamią informaciją apie kiekvieną
apribojimą, nustatytą pagal VIII antraštinės 
dalies nuostatas;

d) bet kokią turimą ir reikšmingą informaciją
apie medžiagą, kuri yra būtina įvardijant ir
vykdant atitinkamas rizikos valdymo 
priemones.

d) bet kokią turimą ir reikšmingą informaciją
apie medžiagą, kuri yra būtina paskesniam 
naudotojui vykdant atitinkamas rizikos 
valdymo priemones.

Pagrindimas

Yra nenuoseklu reikalauti įtraukti neklasifikuotų medžiagų registracijos numerius į saugos 
duomenų lapą, kai atrodo, jog to nereikalaujama klasifikuotoms medžiagoms. Atitinkami 
duomenys gali būti konfidencialūs, pvz., susiję su preparatais.

Pakeitimą 54

30 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

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

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

a) jei buvo gauti nauji duomenys, kurie gali b
ūti būtini įvardijant ir taikant atitinkamas 
rizikos valdymo priemones;

a) jei buvo gauti nauji duomenys, kurie gali b
ūti būtini įvardijant ir taikant atitinkamas 
rizikos valdymo priemones;

b) jei medžiaga įregistruojama; b) (šis pakeitimas lietuvių k. versijai įtakos 
neturi)

c) jei buvo išduotas ar neišduotas leidimas; c) (šis pakeitimas lietuvių k. versijai įtakos 
neturi)

d) jei buvo nustatytas apribojimas. d) (šis pakeitimas lietuvių k. versijai įtakos 
neturi)

Pagrindimas
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Pritaikymas prie naujų technologijų.

Pakeitimas 55

31 straipsnio įvadinė dalis

Kiekvienas tiekimo grandinės dalyvis privalo 
perduoti pirmesniam tiekimo grandinės 
dalyviui ar platintojui tokią informaciją:

Išskyrus atvejus, kai tai atskleidžia 
konfidencialią informaciją, saugomą
116 straipsnio nuostatomis, kiekvienas 
tiekimo grandinės dalyvis privalo perduoti 
pirmesniam tiekimo grandinės dalyviui ar 
platintojui tokią informaciją:

Pagrindimas

Paskesniems naudotojams turi būti suteikta išimtis iš pareigos pranešti pirmesniems tiekimo 
grandinės dalyviams informaciją, jei šiuo pranešimu atskleidžiama konfidenciali informacija 
apie naudotoją arba apie tai, kaip jis naudoja medžiagą. Pavyzdžiui, paskesnis naudotojas 
surado unikalų būdą naudoti cheminę medžiagą ir užregistruoja tą būdą atskirai, kad apie šį
unikalų būdą nesužinotų medžiagos gamintojas ir nepraneštų apie jį paskesnio naudotojo 
konkurentams.

Pakeitimas 56

31a straipsnis (naujas)
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31a straipsnis
Pareiga suteikti informaciją apie produktą

sudarančias medžiagas

1. Medžiagų ir preparatų tiekimo grandinės 
dalyviai, kurie produkto gamyboje naudoja 
atitinkamas medžiagas ar preparatus, apib
ūdintas (-us) 54 straipsnio a–f punktuose, 
identifikuotas (-us) 54 straipsnio f punkte 
ar atitinkančias (-us) saugos duomenų lapo 
privalomumo kriterijus, ir / arba 
informaciją pagal 29 ir 30 straipsnius, 
pateikia šią informaciją kartu su saugos 
duomenų lapu klientams profesionalams, 
toliau apdorojantiems tą produktą, jei 
klientas tos informacijos prašo.
2. Produkto tiekėjas, kiekvienu atskiru 
atveju vartotojui prašant, pateikia jam 
informaciją apie tai, ar medžiagos yra 
produkte, jei šiai medžiagai privaloma 
gauti leidimą pagal 54 straipsnį ar 
informacijos parengimo kriterijus pagal 29 
ir 30 straipsnius.

Pagrindimas

REACH reikalauja informacijos srauto tiekimo grandine nuo medžiagos gamintojo iki 
paskesnių naudotojų. Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad paskesni tiekimo grandinės dalyviai 
gautų apie produktus informaciją, padedančią geriau valdyti medžiagų naudojimo 
produktuose riziką ir atitikti kitus EB teisės aktus.

Pakeitimas 57

33 straipsnis
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33. Visi tiekimo grandinės dalyviai privalo ne 
mažiau kaip 10 metų nuo paskutinės chemin
ės medžiagos ar preparato gamybos, įvežimo, 
tiekimo ar naudojimo dienos kaupti ir 
prireikus pateikti visą informaciją, kuri būtina 
jų pareigoms vykdyti pagal šio reglamento 
nuostatas. Nepažeisdamas II ir VI antraštinių
dalių nuostatų, kiekvienas tiekimo grandinės 
dalyvis nedelsdamas pateikia šią informaciją
arba leidžia su ja susipažinti kiekvienai tos 
valstybės narės, kurios teritorijoje 
įregistruotas minėtas tiekimo grandinės 
dalyvis, kompetentingajai institucijai arba
Agentūrai.

33. Visi tiekimo grandinės dalyviai privalo ne 
mažiau kaip penkerius metus nuo paskutinės 
cheminės medžiagos ar preparato gamybos, 
įvežimo, tiekimo ar naudojimo dienos kaupti 
ir prireikus pateikti visą informaciją, kuri b
ūtina jų pareigoms vykdyti pagal šio 
reglamento nuostatas. Nepažeisdamas II ir 
VI antraštinių dalių nuostatų, kiekvienas 
tiekimo grandinės dalyvis nedelsdamas 
pateikia šią informaciją arba leidžia su ja 
susipažinti Agentūrai.

Or. de

Pagrindimas

Pareiga saugoti visą REACH informaciją dešimt metų po paskutinės medžiagos gamybos, įve
žimo, tiekimo ar naudojimo dienos mažoms ir vidutinėms įmonėms yra didelė biurokratinė kli
ūtis. Todėl terminą reikėtų sutrumpinti iki penkerių metų.

Pakeitimas 58

34 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Prieš pradedant naudoti medžiagą, 
paskesnis naudotojas įsitikina, ar jo 
naudojimo atvejis atitinka registracijoje 
apibūdintą arba medžiagų sąraše pagal 
26a straipsnio 3–5 dalis nurodytą
naudojimo ir poveikio kategoriją.

Pagrindimas

Apie 1a dalį: paskesnis naudotojas turi įsitikinti, ar jo naudojimo atvejį galima priskirti 
kuriai nors iš užregistruotų ar iš anksto užregistruotų naudojimo ir poveikio kategorijų.

Pakeitimas 59
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34 straipsnio 2 dalis

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

2. Kiekvienas paskesnis naudotojas turi teisę
apie cheminės medžiagos naudojimą raštu 
informuoti gamintoją, importuotoją arba 
paskesnį naudotoją, kuris tiekia jam medžiag
ą, kad įvardytų tą naudojimo atvejį, kuris 
neatitinka nurodytos ar iš anksto 
įregistruotos naudojimo arba poveikio 
kategorijos, pagal 3 straipsnio 25 ir 30 dali
ų apibrėžimus. Taip elgdamasis jis privalo 
pateikti pakankamai informacijos, kad jo tiek
ėjas šiam naudojimo atvejui galėtų parengti 
poveikio scenarijų ir įtraukti jį į cheminės 
saugos vertinimą arba, rengdamas saugos 
duomenų lapą, galėtų priskirti tą
naudojimo atvejį naudojimo ir poveikio 
kategorijai pagal Iaa priedą ir parengti jam 
poveikio įvertinimą.

Pagrindimas
Apie 2 dalį: siejama su 34 straipsnio 1a dalies 12 pakeitimu.

Pakeitimas 60

34 straipsnio 4 dalis

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

4. Paskesnis cheminės medžiagos ar 
preparato naudotojas privalo apie kiekvieną
naudojimo atvejį, neatitinkantį 3 straipsnio 
30 dalyje apibrėžtos naudojimo arba 
poveikio kategorijos, kuri aprašyta saugos 
duomenų lape, parengti savo saugos 
duomenų lapą pagal Ia priedą, kuriame b
ūtų atsižvelgiama į kategorijos neatitinkant
į naudojimą. Jis privalo priskirti tą
kategorijos neatitinkantį naudojimo atvejį
naudojimo ir poveikio kategorijai pagal Iaa 
priedą. Tai taikoma tik medžiagoms, kurių
kiekis per metus sudaro ne mažiau kaip 1 
toną.
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Jei paskesnis naudotojas vykdo ar 
rekomenduoja medžiagos poveikio scenarijų, 
apimantį bent tas sąlygas, kurios aprašytos 
jam pateiktame poveikio scenarijuje, jis 
neprivalo rengti cheminės saugos ataskaitos.

Jei paskesnysis naudotojas naudoja į
nustatytai  poveikio kategorijai priskiriamą
medžiagą arba rekomenduoja tokią
kategoriją, jis neprivalo rengti cheminės 
saugos ataskaitos.

Pagrindimas

Apie 4 dalį: paskesniam naudotojui tikrai per sunku rengti cheminės saugos ataskaitą; visi
škai pakanka parengti saugos duomenų lapą.

Pakeitimas 61

34 straipsnio 5 dalis

5. Kiekvienas paskesnis naudotojas įvardija, 
taiko ir, jei tinka, rekomenduoja atitinkamas 
priemones, skirtas deramai valdyti riziką, jei:

5. Kiekvienas paskesnis naudotojas įvardija, 
taiko ir, jei tinka, rekomenduoja atitinkamas 
jo saugos duomenų lape įvardytas 
priemones, skirtas deramai valdyti riziką.

a) jam buvo pateiktas saugos duomenų
lapas (-ai) ir
b) jis pats atlieka cheminės saugos vertinim
ą.

Pagrindimas

Apie 5–7 dalis: pakeitimai siejami su anksčiau nurodytu 34 straipsnio 4 dalies 12 pakeitimu.

Pakeitimas 62

34 straipsnio 6 dalis

6. Paskesni naudotojai saugo ir nuolat 
atnaujina savo cheminės saugos ataskaitą.

6. Paskesni naudotojai saugo ir nuolat 
atnaujina savo saugos duomenų lapą.

Pagrindimas

Apie 5–7 dalis: pakeitimai siejami su anksčiau nurodytu 34 straipsnio 4 dalies 12 pakeitimu.
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Pakeitimas 63

34 straipsnio 7 dalis

7. 13 straipsnio 2 ir 5 dalys taikomos 
mutatis mutandis.

Išbraukta.

Pagrindimas

Apie 5–7 dalis: pakeitimai siejami su anksčiau nurodytu 34 straipsnio 4 dalies 12 pakeitimu.

Pakeitimas 64

34a straipsnis (naujas)

34a straipsnis

Skatinimas naudoti bandymų ne su gyv
ūnais metodus 

Atsižvelgdamos į tikslą skatinti 
bandymams su gyvūnais alternatyvius 
metodus, Komisija, valstybės narės ir 
pramonė turėtų skirti daugiau išteklių ir 
pastangų spartinti metodų, pakeisiančių
bandymus su gyvūnais, kūrimą ir 
patvirtinimą.

Pagrindimas

Šio reglamento tikslas skatinti alternatyvius metodus bandymams su gyvūnais turėtų atsispind
ėti reglamento tekste, ypač atsižvelgiant į dabartinį išteklių ir pastangų trūkumą ir lėtą pa
žangą kuriant ir patvirtinant alternatyvius metodus.

Pakeitimas 65

35 straipsnio pavadinimas ir 1 dalis

Paskesnių naudotojų pareiga perduoti 
informaciją

Paskesnių naudotojų pareiga perduoti 
informaciją Agentūrai
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1. Prieš pradėdamas konkrečiai naudoti 
cheminę medžiagą, kurią tiekimo grandin
ės dalyvis įregistravo pagal 5 arba 
16 straipsnio nuostatas, paskesnis 
naudotojas privalo perduoti Agentūrai šio 
straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją, 
jei jam buvo pateiktas saugos duomenų
lapas su medžiagos poveikio scenarijumi ir 
jis naudoja medžiagą kitomis sąlygomis, 
nei aprašyta minėtame poveikio 
scenarijuje.

1. Jei pagal 34 straipsnio 2 dalį numatytas 
naudojimo būdas neatitinka gamintojo ar 
importuotojo nurodytos naudojimo ir 
poveikio kategorijos, prieš pradedant 
naudoti medžiagą tuo neatitinkančiu būdu, 
reikia pranešti Agentūrai.

Pagrindimas

Siejama su 34 straipsnio 12 pakeitimu.

Pakeitimas 66

35 straipsnio 2 dalis

2. Informacijoje, kurią naudotojas pateikia 
Agentūros pagal 108 straipsnį nustatyta 
forma, nurodoma:

2. Informacijoje, kurią naudotojas pateikia 
Agentūros pagal 108 straipsnį nustatyta 
forma, nurodoma:

a) jo tapatybė ir kontaktinė informacija; a) jo tapatybė ir kontaktinė informacija;

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

b) 18 straipsnio 1 dalyje minimas 
registracijos numeris (-iai) arba išankstinės 
registracijos pagal 26a straipsnio 1 dalį
numeris (-iai), jei toks yra;

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

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

d) gamintojo (-ų) arba importuotojo (-ų) 
tapatybė, jei žinoma;

d) gamintojo (-ų) arba importuotojo (-ų) 
tapatybė, jei žinoma;

e) trumpas bendrojo pobūdžio naudojimo 
atvejų aprašymas;

e) trumpas bendrojo pobūdžio naudojimo 
atvejų aprašymas, įskaitant priklausymą
naudojimo ir poveikio kategorijoms pagal 
Iaa priedą.

Pagrindimas

Siejama su 34 straipsnio 12 pakeitimu.
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Pakeitimas 67

64 straipsnio 1 dalis

1. Gryno pavidalo arba preparate ar gaminyje 
esančią medžiagą, kuriai pagal XVI priedą
taikomas apribojimas, draudžiama gaminti, 
pateikti į rinką arba naudoti, jei ji neatitinka 
šio apribojimo sąlygų. Ši nuostata netaikoma, 
jei gaminamos, pateikiamos į rinką ar 
naudojamos mokslinių tyrimų ir plėtros arba 
gaminio ir gamybos proceso tyrimų bei pl
ėtros tikslams medžiagos kiekis per metus 
neviršija 1 tonos.

1. Gryno pavidalo arba preparate ar gaminyje 
esančią medžiagą, kuriai pagal XVI priedą
taikomas apribojimas, draudžiama gaminti, 
pateikti į rinką arba naudoti, jei ji neatitinka 
šio apribojimo sąlygų. Ši nuostata netaikoma, 
jei gaminamos, pateikiamos į rinką ar 
naudojamos mokslinių tyrimų ir plėtros arba 
gaminio ir gamybos proceso tyrimų bei pl
ėtros tikslams medžiagos kiekis yra toks, 
koks yra būtinas gaminio ir gamybos 
proceso tyrimų bei plėtros tikslams.

Pagrindimas

Neturėtų būti nustatomas didžiausias kiekis. Kiekio apribojimai turėtų būti nustatomi pagal 
naudojimo būdą.

Pakeitimas 68

66 straipsnio 3 dalis

3. Agentūra nedelsdama paskelbia savo 
tinklalapyje visus dokumentų rinkinius, 
atitinkančius XIV priedo reikalavimus, bei 
pagal 1 ir 2 dalių nuostatas siūlomus 
apribojimus, aiškiai nurodydama paskelbimo 
dieną. Agentūra pakviečia suinteresuotąsias 
šalis per 3 mėnesius nuo paskelbimo dienos 
atskirai arba drauge pateikti:

3. Agentūra nedelsdama paskelbia savo 
tinklalapyje reikalavimus atitinkančių
dokumentų rinkinių santraukas bei pagal 1 
ir 2 dalių nuostatas siūlomus apribojimus, ai
škiai nurodydama paskelbimo dieną. Agent
ūra pakviečia suinteresuotąsias šalis per 6 m
ėnesius nuo paskelbimo dienos atskirai arba 
drauge pateikti:

a) savo pastabas apie dokumentų rinkinius ir 
siūlomus apribojimus;

a) savo pastabas apie dokumentų rinkinius ir 
siūlomus apribojimus;

b) socialinę-ekonominę siūlomų apribojimų
analizę, nurodant siūlomų apribojimų prana
šumus ir trūkumus, arba tokiai analizei tinkan
čią informaciją. Ji turi atitikti XV priedo 
reikalavimus.

b) socialinę-ekonominę siūlomų apribojimų
analizę, nurodant siūlomų apribojimų prana
šumus ir trūkumus, arba tokiai analizei tinkan
čią informaciją. Ji turi atitikti XV priedo 
reikalavimus.

ba) Agentūra nedelsdama paskelbia savo 
tinklalapyje, kad valstybė narė arba 
Komisija ketina taikyti apribojimus ir 
praneša apie tai pateikusiesiems paraiškas
įregistruoti atitinkamą medžiagą.
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Pagrindimas
Dokumentų rinkiniuose gali būti konfidencialios verslo informacijos arba autorių teisės 
saugomų duomenų. Ši informacija neužkerta kelio priimti galutinį sprendimą, ir todėl, kol jis 
bus priimtas, šios informacijos turiniu gali būti piktnaudžiaujama arba jis netinkamai ai
škinamas.

Restrictions may apply without tonnage limit i.e. below 1t/y. There is a right to know from the 
companies which have registered but also from those which either are not subject to 
registration (below 1t/y) or are not yet subject to due the different deadlines applied to the 
tonnage level

Pakeitimas 69

69 straipsnio 2 dalis

2. Agentūra nedelsdama paskelbia savo 
tinklalapyje abiejų komitetų nuomones.

2. Agentūra nedelsdama paskelbia savo 
tinklalapyje abiejų komitetų nuomones.
Paskelbtose nuomonėse neturi būti 
konfidencialios verslo informacijos.

Pagrindimas

Šiam pakeitimui nereikia paaiškinimų.

Pakeitimas 70

70 straipsnio 2 dalis

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

2. Galutinis sprendimas priimamas 130 
straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, atsi
žvelgiant į įgyvendinimo laikotarpius, 
susijusius su medžiagos naudojimo 
specifika, ir gamybos ciklus.

Pagrindimas

Nustatant apribojimų/leidimų suteikimo laikotarpius, reikia atsižvelgti į įgyvendinimo 
laikotarpius ir gamybos ciklus, susijusius su medžiagos naudojimo specifika. Kai kuriems 
naudojimo būdams galima gana anksti taikyti teisinius apribojimus, o kitiems naudojimo b
ūdams reikia daugiau laiko, atsižvelgiant į įgyvendinimo laikotarpius ir gamybos ciklus. Į
šiuos veiksnius turi būti atsižvelgta, siekiant apriboti išlaidas ir gauti kuo didesnę naudą.

Pakeitimas 71
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116 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

1. Konfidencialia nelaikoma tokia 
informacija:

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

Pagrindimas

Reikia numatyti atskiras nekonfidencialumo taisyklės išimtis. Tokiais atskirais atvejais 
gamintojas/importuotojas turi pateikti argumentus, pagrindžiančius konfidencialų
informacijos pobūdį pagal 116 straipsnio 1 dalį.

Pakeitimas 72

116 straipsnio 1 dalies c punktas

c) medžiagos pavadinimas, nurodytas 
EINECS, jei tinka;

Išbraukta.

Pagrindimas

Informacija apie medžiagas EINECS sąraše jau yra viešai prieinama. Jos nereikėtų perkelti į
kitą duomenų bazę. Bus išvengta darbo dubliavimo.

Pakeitimas 73

116 straipsnio 2 dalies d punktas

d) ryšiai tarp gamintojo arba importuotojo ir 
paskesnio naudotojo.

d) ryšiai tarp gamintojo arba importuotojo ir 
paskesniojo naudotojo visoje tiekimo 
grandinėje ir įskaitant visus jos dalyvius.

Pagrindimas

REACH nenumato nuostatų, užtikrinančių konfidencialumą tarp visų tiekimo grandinės dalyvi
ų. Tai turi būti apsvarstyta ir apibrėžta.

Pakeitimas 74

116 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

da) konkreti ankstesniųjų cheminės med
žiagos registruotojų tapatybė.

Pakeitimas 75
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116 straipsnio 2 dalies d b punktas (naujas)

db) paskesnio naudotojo tiesiogiai 
įregistruoti naudojimo būdai.

Pakeitimas 76

117 straipsnio įvadinė dalies ir a punktas

Nepažeidžiant 115 ir 116 straipsnių, 
Agentūros pagal šį reglamentą gauta 
informacija gali būti atskleista trečiosios 
šalies vyriausybei ar institucijai arba 
tarptautinei organizacijai, remiantis 
susitarimu, sudarytu tarp Bendrijos ir 
tam tikros trečiosios šalies pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 304/2003 arba 
Sutarties 181a straipsnio 3 dalį, jei 
įvykdytos šios sąlygos:

Nepažeidžiant 115 ir 116 straipsnių, Agent
ūros pagal šį reglamentą gauta informacija 
gali būti atskleista trečiosios šalies 
vyriausybei ar valstybinei institucijai 
arba tarptautinei vyriausybinei 
organizacijai, remiantis susitarimu, 
sudarytu tarp Bendrijos ir tam tikros tre
čiosios šalies pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 304/2003 arba Sutarties 181a 
straipsnio 3 dalį, jei įvykdytos šios s
ąlygos:

a) susitarimo tikslas – bendradarbiauti
įgyvendinant ar tvarkant teisės aktus, 
reglamentuojančius šiame reglamente 
minimas chemines medžiagas; ir

a) susitarimo tikslas – bendradarbiauti 
valstybiniu mastu įgyvendinant ar 
tvarkant teisės aktus, reglamentuojan
čius šiame reglamente minimas 
chemines medžiagas; ir

Pagrindimas
Siekiant išvengti nesąžiningo informacijos naudojimo, reikėtų aiškiai apibrėžti, kad 117 
straipsnio (bendradarbiavimas) reikalavimai taikomi tik nacionalinėms ir tarptautinėms 
vyriausybinėms institucijoms.

Pakeitimas 77

120 straipsnis

Valstybių narių kompetentingosios 
institucijos informuoja plačiąją visuomenę
apie cheminių medžiagų keliamą riziką, 
jei tai laikoma būtina žmonių sveikatai ir 
aplinkai apsaugoti.

Vadovaudamosi Agentūros 
parengtomis gairėmis, valstybių narių
kompetentingosios institucijos 
informuoja plačiąją visuomenę apie 
cheminių medžiagų keliamą riziką, jei tai 
laikoma būtina žmonių sveikatai ir 
aplinkai apsaugoti.
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Pagrindimas
Visų pirma plačioji visuomenė neturėtų būti informuojama nekoordinuotai, kiekvienai 
nacionalinei kompetentingai institucijai pateikiant informaciją savu būdu. Be to, 
kompetentingosioms institucijoms turėtų būti parengtos gairės apie tai, kaip ir kokiose 
situacijose informuoti ir kaip apibūdinti apsaugos priemones, kurių reikia imtis.

Pakeitimas 78

121 straipsnis

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

Papildydamos darbo gaires, kurias Agentūra 
pateikia pagal 73 straipsnio 2 dalies f punkto 
reikalavimus, kompetentingosios institucijos 
konsultuoja gamintojus, importuotojus, 
paskesnius naudotojus ir kitas suinteresuot
ąsias šalis apie jų pareigas ir atsakomybę
pagal šį reglamentą. Visų pirma turėtų būti 
įtrauktos ir informuotos mažos ir vidutinės 
įmonės (MVĮ) ir paskesnieji naudotojai.

Pagrindimas

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

PROCEDŪRA

Pavadinimas cheminių medžiagų registravimo, vertinimo, leidimų suteikimo ir 
apribojimo (REACH)

Nuorodos KOM(2003)0644 – C5 - 0530/2003 -2003/0256(COD)
Atsakingas komitetas ENVI
Nuomonę teikiantis komitetas

Paskelbimo per plenarinį posėdį data
ECON
16.9.2004

Glaudesnis bendradarbiavimas Nėra
Nuomonės referentas Paskyrimo data Satu Hassi

23.9.2004
Svarstymas komitete 22.10.2004 18.4.2005 23.5.2005 12.7.2005

Pakeitimų priėmimo data 13.9.2005
Galutinio balsavimo rezultatai Už:

Prieš:
Susilaikė:

39
7
1
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Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvav
ę nariai

Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Pier Luigi Bersani, Sharon 
Margaret Bowles, Ieke van den Burg, David Casa, Jonathan Evans, 
Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Sophia in 't Veld, Benoît Hamon, 
Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Othmar Karas, 
Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, 
Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Gay Mitchell, Cristobal Montoro 
Romero, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz 
Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos 
Santos, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Sahra 
Wagenknecht, Graham Watson, John Whittaker, Lars Wohlin

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvav
ę pavaduojantys nariai

Katerina Batzeli, Harald Ettl, Werner Langen, Thomas Mann, 
Diamanto Manolakou, Corien Wortmann-Kool, Jürgen Zimmerling.

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

Alfonso Andria, Inés Ayala Sender, Bernadette Bourzai, Fiona Hall, 
Pierre Jonckheer, Karin Jöns, Heinz Kindermann.


