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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Über die Notwendigkeit, die derzeitigen rechtlichen Bestimmungen zur Regelung der sicheren 
Verwendung chemischer Stoffe in der Europäischen Union zu überarbeiten, besteht seit der 
Vorlage des Verordnungsentwurfs der Kommission zur Reform der EU-Stoffpolitik am 29. 
Oktober 2003 im Wesentlichen Übereinstimmung. Gleichwohl ist der Entwurf in einer Reihe 
von Einzelheiten auf deutlichen Widerstand gestoßen. Kritisch beurteilt wird vor allem die von 
der Kommission gewählte Methodik zur Registrierung von Stoffen, welche die notwendigen 
Datenanforderungen in erster Linie auf die produzierte oder importierte Menge eines Stoffes 
stützt.

Der Gesetzentwurf wird ungewöhnlich weitreichende Wirkungen entfalten. Er trifft nicht nur 
die chemische Industrie und ihre nachgeschalteten Anwender, sondern auch das 
metallverarbeitende Gewerbe, die Automobilindustrie, die Textilindustrie usw. Betroffen sind 
Stoffproduzenten ebenso wie Händler, Weiterverwender und Importeure, d.h. alle, die 
gewerblich mit Stoffen umgehen, neben einigen Großkonzernen vor allem kleine und mittlere 
Unternehmen einschließlich des Handwerks.

Schwachpunkt des Kommissionsentwurfs

Auf den entschiedensten Widerstand ist die Kommission mit dem System gestoßen, das sie für 
die Registrierung eines Stoffes vorschlägt. Die Kommission bindet die Menge der vom 
Anmelder zu liefernden Daten an die Menge des produzierten oder importierten Stoffes. Die 
Informationsanforderungen beginnen mit der Produktion bzw. mit dem Import einer 
Jahrestonne und steigern sich stufenweise bei Produktion oder Import von 10 Jahrestonnen, 
100 Jahrestonnen und 1.000 Jahrestonnen.

Die entscheidende Schwachstelle des Kommissionsansatzes besteht darin, dass er Daten ohne 
jeden Bezug zu konkreten Risiken der Stoffe einfordert. Die Datenanforderungen erhöhen sich 
beim Überschreiten der Mengenschwellen, ohne dass dies zwingend durch ein erhöhtes Risiko 
für Mensch und Umwelt begründet wäre.

Dieser mengenorientierte Ansatz führt zu unerwünschten Wirkungen. Allein die direkten 
Kosten der Informationsbeschaffung für einen Stoff reichen je nach den mengenmäßig 
gestaffelten Datenanforderungen von 20.000 bis 400.000 Euro. Unvermeidlicherweise werden 
dadurch insbesondere im kleinvolumigen Produktionsbereich in vielen Fällen die 
Registrierungskosten in keinem wirtschaftlichen Verhältnis zum Umsatz stehen. Als Folge 
muss befürchtet werden, dass eine erhebliche Anzahl Stoffe - Schätzungen gehen von 20 % 
und deutlich mehr aus - und Produkte vom Markt genommen werden. Damit schafft die 
Mengenschwellensystematik der Kommission einen falschen Selektionsanreiz, der sich an den 
Registrierungskosten orientiert und nicht am Stoffrisiko.

Verbesserungsvorschlag des Berichterstatters

Der Berichterstatter schlägt daher vor, die Mengenschwellen der Kommission um 
risikobasierte Faktoren zu ergänzen. Das neue Konzept betrachtet nicht jede denkbare 



PE 357.851v02-00 4/147 AD\580429LT.doc

LT

Verwendung eines Stoffes, sondern fokussiert die Datenanforderungen auf typische 
Expositionen von Mensch und Umwelt, die mit bestimmten Verwendungskategorien 
verbunden werden. Dabei werden typische Belastungssituationen zusammengefasst, die gleiche 
Schutzmaßnahmen erfordern. Dies sind im Hinblick auf den Menschen die 
Hauptaufnahmewege (oral, inhalativ oder dermal) und im Hinblick auf die Umwelt die 
Eintragswege (Luft, Wasser, Boden), jeweils ergänzt durch die Dauer der Exposition (einmalig 
oder kurzzeitig, gelegentlich, wiederholt oder langfristig). Innerhalb dieser 
Expositionskategorien werden Einzelverwendungen zu Verwendungsbereichen 
zusammengefasst (industrieller, gewerblicher oder privater Verbrauch). Wenn alle Akteure, 
vom Produzenten bis zum letzten nachgeschalteten Anwender mit diesen Expositions- und 
Verwendungskategorien arbeiten, dann ist für eine erste Risikobewertung ein Kerndatensatz 
ausreichend. Dieser muss über die wesentlichen physikalisch-chemischen Eigenschaften und die 
akuten Wirkungen auf Mensch und Umwelt verlässlich Auskunft geben. Weitere 
Datenanforderungen, insbesondere weiterreichende Tests, sind dann von der jeweiligen 
Expositionssituation abhängig zu machen. Mit zunehmendem Schweregrad der Exposition 
müssen verschärfte zeitliche und inhaltliche Anforderungen beim Registrierverfahren 
einhergehen.

Diese Kerninformationen werden es der Agentur gleichzeitig ermöglichen, die zu 
registrierenden Stoffen nach dem von ihnen ausgehenden Risiko in Gruppen einzuordnen und 
damit Prioritäten für die Registrierung festzulegen. Auch nach dieser Systematik soll die 
Registrierung aller von REACH erfassten Altstoffe nach 11 Jahren abgeschlossen sein.

Vorteile des modifizierten Ansatzes

Bei diesem Ansatz ist nicht die Stoffmenge, sondern das Stoffrisiko Anknüpfungspunkt für das 
Registrierungssystem. Die mit der Registrierung verbundenen Belastungen werden dadurch 
ohne Einbußen für den Gesundheits- und Umweltschutz deutlich reduziert. Hersteller und 
Anwender müssen sich bei ihrer Risikoabschätzung nicht mehr an einer unübersehbaren 
Vielzahl von einzelnen Verwendungen, sondern an einer überschaubaren Zahl von Kategorien 
orientieren. Damit werden die Meldepflichten der nachgeschalteten Anwender reduziert und 
der Informationsfluss in der Wertschöpfungskette erleichtert. Gleichzeitig werden 
Geschäftsgeheimnisse und wirtschaftlich bedeutsame Informationen besser geschützt. Weiter 
wird die Flexibilität hinsichtlich Einsatz- und Verfügbarkeit von Stoffen erhöht und die 
unerwünschte Wirkung, dass Stoffe nur deshalb vom Markt Märkten verschwinden, weil die 
Test- und Registrierungskosten wirtschaftlich nicht getragen werden können, wird deutlich 
gemindert. Auch Tierversuche können so erheblich reduziert werden. Die Kombination aus 
Expositions- und Verwendungskategorien in Verbindung mit einem Satz von 
Kerninformationen stellt somit ein effizientes Instrument dar, um Mensch und Umwelt gezielter - 
nämlich entsprechend der tatsächlichen Exposition - zu schützen und gleichzeitig den 
einzusetzenden Ressourcen- und Administrationsaufwand seitens der Unternehmen und 
Behörden insgesamt zu verringern.

Wenn die Kommission das von ihr selbst vorgegebene Ziel der Wahrung und Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit der chemischen Industrie der EU erreichen will, dann muss der REACH-
Entwurf praxisgerechter, praktikabler, kostengünstiger und systematisch plausibler werden.
Die neue Stoffpolitik muss dem Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt dienen, 
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aber auch Rahmenbedingungen für Investitionen und Innovationen begünstigen, die tatsächlich 
neue Arbeitsplätze und Unternehmen entstehen und nicht bestehende untergehen lassen. Dazu 
gehört ein REACH-Ansatz, der Datenanforderungen an das von einem Stoff ausgehende 
Risiko knüpft und nicht lediglich an den Umstand, das nicht über alle Stoffe alle 
wissenschaftlich denkbaren Erkenntnisse vorliegen. Mit einer veränderten Systematik bei der 
Registrierung von Stoffen unternimmt der Bericht den Versuch, dieser Forderung Rechnung zu 
tragen.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingąjį Aplinkos apsaugos, visuomen
ės sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
10 konstatuojamoji dalis

(10) Vertinimo nuostatose numatyta, kad 
pateikus prašymą dėl registracijos gali būti 
tikrinama, ar pateikti dokumentai yra 
suderinami su šio reglamento reikalavimais, ir 
prašoma suteikti daugiau informacijos apie 
medžiagos savybes. Įtraukusios tokias med
žiagas į savo einamuosius planus, valstybės 
narės tikrina šias medžiagas, jei yra pagrįstų
įtarimų, kad jos kelia grėsmę žmonių
sveikatai arba aplinkai.

(10) Vertinimo nuostatose numatyta, kad 
pateikus prašymą dėl registracijos gali būti 
tikrinama, ar pateikti dokumentai yra 
suderinami su šio reglamento reikalavimais, ir 
prašoma suteikti daugiau informacijos apie 
medžiagos savybes. Agentūra įvertina šias 
medžiagas, jei yra pagrįstų įtarimų, kad jos 
kelia grėsmę žmonių sveikatai arba aplinkai.

Pagrindimas

Um einheitliche Bewertungsmaßstäbe zu gewährleisten, muss die Bewertung der Stoffe zentral 
durch die Agentur erfolgen.
Die Stellung der Agentur ist deshalb deutlich zu stärken, wobei die 
Kooperationsmechanismen zwischen ihr und den nationalen Behörden klar zu fassen sind.

Pakeitimas 2
15a konstatuojamoji dalis (nauja)
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(15a) Agentūra privalo užtikrinti įmonėms 
teisines garantijas ir todėl ji turi tarti 
paskutinį žodį vertinant medžiagų keliamą
riziką ir testų rezultatus. Kartu tai reiškia, 
kad įmonė arba valstybė narė, kuriai kilo 
abejonių dėl agentūros vertinimo, turi pati 
surasti ir pateikti įrodymų.

Pagrindimas

Einheitliche, verlässliche und rechtssichere Bedingungen zur Stoffbewertung und zur 
Umsetzung von Entscheidungen in der gesamten EU sind notwendig. Sie können nur durch 
eine starke Agentur gewährleistet werden.

Pakeitimas 3
16 konstatuojamoji dalis

(16) Patirtis parodė, kad iš valstybių narių
negalima reikalauti įvertinti visų cheminių
medžiagų keliamos rizikos.  Todėl šią
atsakomybę pirmiausia turėtų perimti įmonės, 
gaminančios arba importuojančio šias med
žiagas, tačiau tik tais atvejais, kai medžiagų
kiekis viršija tam tikras ribines reikšmes, kad 
apskritai būtų galima pakelti su tuo susijusią
naštą. Šios įmonės turėtų imtis būtinų rizikos 
valdymo priemonių remdamosis jų atliktu 
medžiagų keliamos rizikos įvertinimu.

(16) Patirtis parodė, kad iš valstybių narių
negalima reikalauti įvertinti visų cheminių
medžiagų keliamos rizikos.  Todėl 
atsakomybę dėl kruopštaus darbo pareigos 
vykdymo pirmiausia turėtų perimti įmonės, 
gaminančios arba importuojančio šias med
žiagas, tačiau tik tais atvejais, kai medžiagų
kiekis viršija tam tikras ribines reikšmes, kad 
apskritai būtų galima pakelti su tuo susijusią
naštą. Šios įmonės turėtų imtis būtinų rizikos 
valdymo priemonių remdamosis jų atliktu 
medžiagų keliamos rizikos įvertinimu. Ši 
prievolė apima pareigą tinkamai bei 
skaidriai aprašyti, dokumentuoti ir pranešti 
apie rizikas, kylančias gaminant, vartojant 
ir parduodant kiekvieną medžiagą.  
Gamintojai ir tolesni naudotojai gamybai ir 
naudojimui privalo rinktis saugiausias 
turimas medžiagas.

Pakeitimas 4
17 konstatuojamoji dalis
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(17) Kad būtų veiksmingai įvertintas med
žiagos saugumas, medžiagų gamintojai ir 
importuotojai turi pateikti daugiau 
informacijos apie šias medžiagas, esant 
reikalui, atlikdami naujus bandymus.

(17) Kad būtų veiksmingai įvertintas med
žiagos saugumas, medžiagų gamintojai ir 
importuotojai turi pateikti daugiau 
informacijos apie šias medžiagas, kuri pagal 
faktinę ekspoziciją yra reikalinga vertinant 
keliamą riziką ir naudojimo saugumą, 
esant reikalui, atlikdami naujus bandymus.

Pagrindimas

Um Tierversuche zu vermeiden und Kosten zu reduzieren, dürfen nur Tierversuche gemacht 
werden, die für eine Risikoabschätzung auf Basis der tatsächlichen Exposition und 
Verwendung wirklich notwendig sind. Den Umfang der Prüf- und Datenanforderungen nach 
Produktions- bzw. Importmengen zu staffeln ist deshalb nicht geeignet.

Pakeitimas 5
21 konstatuojamoji dalis
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(21) Gamintojų atliekamam medžiagos 
saugumo įvertinimui galiojantys 
reikalavimai turi būti išsamiai aprašyti 
techniniame priede, kad gamintojai ir 
importuotojai privalėtų vykdyti savo 
įsipareigojimus. Siekiant sąžiningai 
paskirstyti atsakomybės naštą, gamintojai 
ir importuotojai vertindami medžiagų
saugumą turi aprašyti ne tik kaip yra 
naudojama medžiaga jų pačių gamyboje ir 
ta paskirtimi, dėl kurios ji yra paleidžiama į
apyvartą, bet ir tokius medžiagos 
naudojimo atvejus, kuriuos aprašyti papra
šo jų klientas.

(21) Tam, kad būtų veiksmingai įvertintas 
medžiagos saugumas ir jo vaidmuo gamini
ų grandinėje bei prisiimta atsakomybė visą
medžiagos naudojimo trukmę, vertinant 
reikėtų remtis ir inherentiškomis medžiagos 
savybėmis, ir faktiškai tikėtina ekpozicija.
Tam tikslinga naudoti ekpozicijos 
kategorijas. Užuot stebėjus atskiras gamini
ų grupes ir jų naudojimą, galima, 
nepriklausomai nuo naudojamos med
žiagos, išskirti būdingas ekpozicijas 
žmogaus sukurtomis sąlygomis ir gamtoje 
bei suskirstyti jas į kategorijas. Kartu 
apibendrinamos tipiškos medžiagos 
poveikio situacijos, kurių atveju 
reikalaujama tokių pačių apsaugos 
priemonių. T. y. pagrindiniai medžiagos 
patekimo į žmogaus organizmą būdai (per 
burną, odą arba per kvėpavimo takus), b
ūdai, kuriais medžiagos patenka į aplinką
(oras, vanduo, dirva), bei atitinkamos 
ekspozicijos trukmė (vienkartinė ar 
trumpalaikė, kartais pasitaikanti, 
pasikartojanti ar ilgalaikė). Šioje 
ekspozicijos kategorijų sistemoje medžiagos 
apibrėžiamos ir sugrupuojamos pagal:
pagrindines naudojimo sritis (pramonė, 
prekyba ar asmeninis naudojimas) bei 
pagal toleruotinos ekpozicijos laipsnį
(stadijas).

Pagrindimas

Für den Stoffhersteller ist es nicht machbar, alle denkbaren Einsatz- und 
Verwendungsbedingungenbedingungen detaillierten Einzelbewertungen zu unterziehen.
Zudem wäre dies auch aus Sicht der nachgeschalteten Anwender nicht wünschenswert. Eine 
zu detaillierte Beschreibung der Einsatzbedingungen, schränkt die notwendige Flexibilität in 
der Stoffanwendung für die nachgeschalteten Anwender ein. In Fällen, in denen das spezielle 
Expositionszenario nicht auf die Verwendungssituation vor Ort passt wäre entweder ein 
umfänglicher Transfer von (ggf. sensiblem) anwendungsbezogenem Know-how zum 
Stoffhersteller notwendig oder der nachgeschaltete Anwender müsste die Stoffbewertung 
selbst durchführen. Die Weitergabe von anwendungsunabhängigen Expositionskategorien 
anstatt anwendungsspezifischer Expositionsszenarien würde diese Problematik entschärfen.

Pakeitimas 6
25 konstatuojamoji dalis
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Atliekant bandymus, reikia laikytis atitinkam
ų laboratorijos darbuotojų saugos reikalavim
ų, nurodytų 1986 m. lapkričio 24 d. Tarybos 
direktyvoje 86/609/EEB dėl valstybių narių
įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių syžu 
eksperimentiniais ir kitais mokslo tikslais 
naudojamų gyvūnų apsauga, suderinimo, bei 
atitikti geros laboratorinės praktikos 
principus, remiantis 1986 m. gruodžio 18 d. 
Tarybos direktyva dėl įstatymų ir kitų teisės 
aktų, susijusių su geros laboratorinės 
praktikos principų taikymu bei jų taikymo 
cheminių medžiagų tyrimams patikrinimu, 
suderinimo.

Atliekant naujus bandymus su stuburiniais 
gyvūnais, reikia laikytis atitinkamų
laboratorijos darbuotojų saugos reikalavimų, 
nurodytų 1986 m. lapkričio 24 d. Tarybos 
direktyvoje 86/609/EEB dėl valstybių narių
įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių syžu 
eksperimentiniais ir kitais mokslo tikslais 
naudojamų gyvūnų apsauga, suderinimo, bei 
atitikti geros laboratorinės praktikos 
principus, remiantis 1986 m. gruodžio 18 d. 
Tarybos direktyva dėl įstatymų ir kitų teisės 
aktų, susijusių su geros laboratorinės 
praktikos principų taikymu bei jų taikymo 
cheminių medžiagų tyrimams patikrinimu, 
suderinimo.

Pagrindimas

Die wesentlich aufwändigeren und teureren Anforderungen der Guten Laborpraxis sollten nur 
auf neu durchzuführende Wirbeltierversuche Anwendung finden. Dies würde bei gleicher 
Sicherheit die Kosteneffizienz der Registrieranforderungen erheblich verbessern.

Pakeitimas 7
29a konstatuojamoji dalis (nauja)

(29 a) Daugiau kaip 30 000 registruotinų
medžiagų bus galima prasmingai apdoroti 
tik tuomet, jei remiantis minimalių
duomenų rinkiniu, kuriame išvardinti 
svarbiausios fizikinės ir cheminės savybės 
ir ūminis poveikis žmogui bei aplinkai ir 
nurodyti ekpozicijos duomenys pagal 
kategorijas, bus nustatytas registravimo eili
škumas. Tokiu būdu nustatant prioritetus, 
visų pirma būtų galima išskirti didžiausią
riziką keliančias medžiagas ir atsižvelgiant 
į sveikatos ir aplinkos apsaugą pirmiausia 
jas įregistruoti.

Pagrindimas

Nur unter dieser Voraussetzung wird REACH mit einem sinnvollen Aufwand und in einem 
überschaubaren Zeitrahmen dazu beitragen können, mögliche Risiken für Mensch und 
Umwelt durch Altstoffe besser abzuschätzen und zu im Sinne des Gesundheits- und 
Verbraucherschutzes rascher zu beurteilen.
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Pakeitimas 8
29b konstatuojamoji dalis (nauja)

(29b) Kad reikalavimus registracijai būtų
galima suderinti su vėlesniu saugumo 
įvertinimo, reikėtų elgtis taip: pirmojoje 
rizikos vertinimo stadijoje turėtų pakakti 
minimalių duomenų rinkinio, kuriame i
švardinti svarbiausios fizikinės ir cheminės 
savybės ir ūminis poveikis žmogui bei 
aplinkai. Tolesnius tyrimus reikia atlikti 
priklausomai nuo atitinkamos ekpozicijos 
situacijos. Didėjant ekpozicijos sunkumo 
laipsniui, atliekant registraciją reikėtų
laikytis griežtesnių laiko ir turinio 
reikalavimų  Įmonių jau turima 
informacija turėtų būti naudojama 
papildomai, kad būtų galima kuo greičiai 
identifikuoti medžiagas, kurių keliama s
ąlyginė rizika yra žinoma, ir registruojant 
suteikti joms pirmenybę. Šiuo atveju 
pirmiausia kalbama apie kancerogenines, 
mutagenines ir toksiškas reprodukcijai med
žiagas (CMR), patvarias bioakumuliacines 
ir toksiškas medžiagas (PBT) ir labai 
patvarias stipriai bioakumuliacines med
žiagas (vPvB).

Pagrindimas

Die risiko-unabhängigen Informationsanforderungen nach Mengenschwellen führen bereits 
unter den gegenwärtigen Kostenannahmen der EU-Kommission zu relativ hohen spezifischen 
Registrierkosten – insbesondere im Mengenbereich zwischen 10 und 100 t/a. Um hier einen 
risiko-unabhängigen, d.h. kostengetriebenen Entfall von Stoffen in größerem Umfang zu 
vermeiden, sind die Informations- und Prüfanforderungen an der tatsächlichen 
Expositionssituation auszurichten. Im Sinne des Gesundheits- und Verbraucherschutzes 
werden nur diejenigen Daten erhoben, die für die Beurteilung einer sicheren Anwendung auf 
Basis der tatsächlich vorhandenen Exposition auch notwendig sind. Im Sinne des Tierschutzes 
werden durch diese Vorgehensweise unnötige Tierversuche vermieden.

Pakeitimas 9
38a konstatuojamoji dalis (nauja)
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(38a) Siekdama paremti konsorciumų
įmones, Komisija parengė gaires, kad būtų
laikomasi konkurencijos teisės normų.

Pakeitimas 10
40a konstatuojamoji dalis (nauja)

Siekdama paremti tokių konsorciumų
įmones tinkamai laikantis konkurencijos
teisės nuostatų, Komisija parengė ypač
didelę įstatymų galią turinčias gaires.

(40) Todėl laiko atžvilgiu apriboto pirminės 
registracijos etapo metu, kai yra sudaromas 
išsamus visas 30000 medžiagų apimantis 
medžiagų registras, reikėtų inventorizuoti 
medžiagas ir jų minimalių duomenių
rinkinius, kuriuose išvardintos svarbiausios 
fizikinės ir cheminės savybės ir ūminis 
poveikis žmogui bei aplinkai ir nurodyti 
ekpozicijos duomenys pagal bendrąsias 
kategorijas. Tokiu būdu būtų galima 
nedelsiant atlikti bendrąjį rizikų įvertinimą
ir nustatyti registravimo prioritetuslaiko at
žvilgiu.

Pagrindimas

Die Inventarisierung bietet eine schnelle und umfassende Übersicht mit über alle auf dem 
Markt befindlichen Stoffe. Diese Inventarisierung bietet auch die Möglichkeit, frühzeitig 
Konsortien bilden zu können, um dann im Rahmen der Registrierungs- und 
Evaluierungsphase möglichst kostengünstig operieren zu können.

Pakeitimas 11
43 konstatuojamoji dalis
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(43) Pagal atsakomybės prisiėmimo grandinę
tolesni naudotojai turėtų būti atsakingi už
rizikų, kylančių jiems naudojant medžiagą, 
vertinimą, jei toks medžiagos naudojimas n
ėra nurodytas tiekėjo paruoštame saugos 
duomenų lape. ši nuostata netaikoma tuo 
atveju, kai tolesnis naudotojas imasi grie
žtesnių saugos priemonių negu siūlo jo tiek
ėjas arba jei jo tiekėjas nebuvo įpareigotas, 
įvertinti šias rizikas arba suteikti jam 
informacijos apie šias rizikas. Dėl tos pačios 
priežasties tolesni naudotojai turėtų valdyti 
rizikas, kylančias naudojant jų medžiagas.

(43) Pagal atsakomybės prisiėmimo grandinę
tolesni naudotojai turėtų būti atsakingi už
rizikų, kylančių dėl atitinkamos ekpozicijos 
jiems naudojant medžiagą, vertinimą, jei ši 
ekpozicija bent jau kaip ekpozicijos 
kategorija nėra numatyta tiekėjo paruo
štame saugos duomenų lape; ši nuostata 
netaikoma tuo atveju, kai tolesnis naudotojas 
imasi griežtesnių saugos priemonių negu si
ūlo jo tiekėjas arba jei jo tiekėjas nebuvo 
įpareigotas, įvertinti šias rizikas arba suteikti 
jam informacijos apie šias rizikas. Dėl tos pa
čios priežasties tolesni naudotojai turėtų
valdyti rizikas, kylančias naudojant jų med
žiagas.

Pagrindimas

Für den Stoffhersteller ist es nicht machbar, alle denkbaren Einsatz- und 
Verwendungsbedingungenbedingungen detaillierten Einzelbewertungen zu unterziehen.
Zudem wäre dies auch aus Sicht der nachgeschalteten Anwender nicht wünschenswert. Eine 
zu detaillierte Beschreibung der Verwendung bzw. der sicheren Einsatzbedingungen, schränkt 
die notwendige Flexibilität in der Stoffanwendung für die nachgeschalteten Anwender ein. In 
Fällen, in denen das spezielle Expositionszenario nicht auf die Verwendungssituation vor Ort 
passt, wäre entweder ein umfänglicher Transfer von (ggf. sensiblem) anwendungsbezogenem 
Know-how zum Stoffhersteller notwendig oder der nachgeschaltete Anwender müsste die 
Stoffbewertung selbst durchführen. Die Weitergabe von anwendungsunabhängigen 
Expositionskategorien anstatt anwendungsspezifischer Expositionsszenarien würde diese 
Nachteile erheblich vermindern.

Pakeitimas 12
45 konstatuojamoji dalis

(45) Įgyvendinimo ir vertinimo tikslais 
tolesni medžiagos naudotojai turėtų būti 
įpareigoti perduoti tam tikrą informaciją, jei j
ų naudojimas nenumatytas ekpozicijos eigos, 
kuri aprašyta pirminio gamintojo arba 
importuuotojo pateiktame saugos duomenų
lape, sąlygose; taip pat jie turėtų būti 
įpareigoti pasirūpinti, kad tokia perduodama 
informacija visada būtų aktuali.

(45) Įgyvendinimo ir vertinimo tikslais 
tolesni medžiagos naudotojai turėtų būti 
įpareigoti perduoti tam tikrą informaciją, jei j
ų naudojimas nenumatytas ekpozicijos eigos 
arba ekpozicijos kategorijos, kurios apra
šytos pirminio gamintojo arba importuuotojo 
pateiktame saugos duomenų lape, sąlygose;
taip pat jie turėtų būti įpareigoti pasirūpinti, 
kad tokia perduodama informacija visada būt
ų aktuali.

Pagrindimas
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Siehe Änderungsanträge zu den Erwägungsgründen 21 und 43.

Pakeitimas 13
47 konstatuojamoji dalis

(47) Jei automatiškai įsigaliotų didesni 
informacijos apie tam tikras medžiagas 
reikalavimai, prireiktų atlikti daug bandymų
su gyvūnais. Dėl šių bandymų įmonėms galėt
ų kilti didelių išlaidų. Todėl reikia užtikrinti, 
kad toks informacijos gavimas atitiktų faktišk
ą informacijos būtinybę. Tam tikslui 
vertinimo proceso metu valstybės narės turėt
ų būti įpareigotos paruošti sprendimus, o 
agentūra – sprendimą dėl tokių medžiagų
gamintojų arba importuotojų siūlomos 
bandymų programos. Už pasiūlymų dėl 
bandymų vertinimą turėtų būti atsakinga 
valstybė narė, kurioje gaminama medžiaga 
arba kurioje yra importuotojo įmonė.

(47) Jei automatiškai įsigaliotų didesni 
informacijos apie tam tikras medžiagas 
reikalavimai, prireiktų atlikti daug bandymų
su gyvūnais. Dėl šių bandymų įmonėms galėt
ų kilti didelių išlaidų. Todėl reikia užtikrinti, 
kad toks informacijos gavimas remiantis 
ekpozicija atitiktų faktišką informacijos b
ūtinybę. Tam tikslui vertinimo proceso metu 
agentūra turėtų patikrinti gamintojų arba 
importuotojų pateiktus registravimo 
dokumentus ir, esant reikalui, paprašyti 
atlikti papildomų išsamesnių tyrimų.

Pagrindimas

Siehe Änderungsanträge zu den Erwägungsgründen 10 und 15 a neu (zentrale Rolle durch die 
Agentur)sowie 29 b neu und 43 (zunächst Mindestdaten; weitergehende Prüfungen auf Basis 
der tatsächlichen Exposition).

Pakeitimas 14
54a konstatuojamoji dalis (nauja)
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(54a) Leidimo procedūra paprastai turėtų
sekti po registracijos ir jos metu turi būti 
atsižvelgta į registracijos dokumentuose i
švardintas ir jau egzistuojančias rizikos 
valdymo priemones, taikomas naudojant 
med?iagą kaip yra apibrėžta. Pakankamai 
patikrintiems naudojimo atvejams, priėmus 
visuotinai galiojančius sprendimus, leidimo 
procedūra neturėtų būti taikoma (
„teigiamas sąrašas“). Be to, medžiagos 
naudojimo atvejai, kuriuos reglamentuoja 
apribojimų direktyva (RL 76/769/EEBN) 
arba kurie ateityje bus numatyti VIII antra
štin?je dalyje (apribojimai), neturėtų būti 
reglamentuojami leidimo procedūros metu.

Pagrindimas

Sowohl bei der Beschränkung als auch bei der Zulassung wird die Verwendung von Stoffen 
geregelt. Die beiden Verfahren sind nicht ausreichend aufeinander abgestimmt und 
voneinander abgegrenzt. Es besteht die Gefahr von inkonsistenten Entscheidungen und 
Doppelarbeit für Unternehmen und Behörden.

Pakeitimas 15
55a konstatuojamoji dalis (nauja)

(55a) Jei numatoma, kad medžiagoms bus 
būtina leidimų suteikimas, jas įregistravus 
agentūra turėtų patikrinti, ar medžiagų
naudojimas buvo pakankamai patikrintas, 
pvz., taikant XVI priedo apribojimus. Jei 
taip nėra ir yra įvykdytos VIII antraštinės 
dalies apribojimų sąlygos, turi būti pradėta 
apribojimo procedūra. Jai pasibaigus 
ribojamai medžiagai leidimų suteikimas 
nebūtina. Jei Komisijai patikrinus paaišk
ėja, kad medžiaga buvo pakankamai 
patikrinta, jai jau dabar leidimų suteikimas 
bus nebūtina; priėmus sprendimą dėl i
šimties nelaukiama, kol bus priimtas 
sprendimas dėl medžiagos įtraukimo į XIII 
priedą.

Pagrindimas
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Sowohl bei der Beschränkung als auch bei der Zulassung wird die Verwendung von Stoffen 
geregelt. Die beiden Verfahren sind nicht ausreichend aufeinander abgestimmt und 
voneinander abgegrenzt. Es besteht die Gefahr von inkonsistenten Entscheidungen und 
Doppelarbeit für Unternehmen und Behörden.

Pakeitimas 16
1 straipsnio 1 dalis

(1) Šis reglamentas apima nuostatas dėl 
medžiagų, apibrėžtų 3 straipsnio 1 dalyje.
Šios nuostatos galioja gaminant, 
importuojant, platinant pačias medžiagas, j
ų preparatus arba gaminius, jei tai yra 
vienareikšmiškai paminėta.

(1) Šio reglamento tikslas yra užtikrinti 
laisvą cheminių medžiagų apyvartą vidaus 
rinkoje.

Pagrindimas

Der Zweck der Verordnung sollte an den Anfang gestellt werden.

Pakeitimas 17
1 straipsnio 2 dalis

(2) Šio reglamento tikslas yra užtikrinti 
laisvą cheminių medžiagų apyvartą vidaus 
rinkoje.

(2) Šio reglamento pagrindą sudaro 
atsargumo principas1. Atitinkamai galioja 
principas, kad gamintojai, importuotojai ir 
tolesni naudotojai privalo užtikrinti, kad jie 
gamina, platina, importuoja ir naudoja tik 
tokias medžiagas, kurios tinkamai jas 
naudojant ir įvertinus riziką pagal 
technikos lygį nekenkia žmonių sveikatai ir 
aplinkai. Taip pat galioja įsipareigojimas 
tinkamai ir skaidriai aprašyti, užfiksuoti 
dokumentuose ir pranešti apie rizikas, 
susijusias su kiekvienos atskiros medžiagos 
gamyba, naudojimu ir pardavimu.
1 Pagal Komisijos pranešimą dėl atsargumo 
principo (KOM (2000) 1 galutinis.

Pagrindimas

Diese Wortwahl gibt die Verpflichtungen aus der Sorgfaltspflicht gemäß der in der Fußnote 
vermerkten Kommissionsmitteilung wieder.
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Pakeitimas 18
1 straipsnio 3 dalis

(3) Šis reglamentas remiasi principu, kad 
gamintojai, importuotojai ir tolesni 
naudotojai privalo užtikrinti, kad jie 
gamina, platina, importuoja ir naudoja tik 
tokias medžiagas, kurios nekenkia žmonių
sveikatai ir aplinkai. Jų nuostatų pagrindą
sudaro atsargumo principas2.

(3) Šis reglamentas apima nuostatas dėl 
medžiagų, apibrėžtų 3 straipsnio 1 dalyje.
Šios nuostatos galioja gaminant, 
importuojant, platinant pačias medžiagas, j
ų preparatus arba gaminius, jei tai yra 
vienareikšmiškai paminėta.

2 Pagal Komisijos pranešimą dėl atsargumo 
principo (KOM (2000) 1 galutinis.

Pakeitimas 19
2 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

c a) medžiagos, kurios pagal Tarybos 
direktyvą 75/442/EEB laikomos atliekomis.

Pagrindimas

Doppelte Rechtsvorschriften sind zu vermeiden. Die spezifische Abfallverordnung ist für die 
REACH-Bestimmungen in Bezug auf den Schutz der menschlichen Gesundheit und der 
Umwelt angemessen. Ferner unterliegen Abfälle weder einer Zulassung noch 
Beschränkungen, sind aber registrierungspflichtig. Eine Registrierung von Abfällen ist 
überflüssig. Abfälle sollten aus dem ganzen REACH-System ausgeklammert werden.

Pakeitimas 20
2 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a) Šis reglamentas netaikomas med
žiagoms, naudojamoms:
a) medicininiuose ir veterinariniuose 
gaminiuose kaip apibrėžta Tarybos 
reglamente (EEB) nr. 2309/93, Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2001/82/EB bei Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2001/83/EB;
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b) maisto produktuose, kaip apibrėžta 
Reglamente 178/2002/EB, įskaitant maisto 
produktų priedus, kaip apibrėžta Tarybos 
direktyvoje 89/107/EEB, ir kvapiąsias med
žiagas pagal Reglamente 2232/96/EB ir 
Komisijos sprendime 2000/489/EB pateiktą
apibrėžimą;
c) gyvūnų pašaruose, įskaitant pašarų
priedus Reglamento (EB) nr. 1831/2003 dėl 
priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje 
taikymo srityje; ir gyvūnų pašaruose 
Direktyvos 84/471/EEB taikymo srityje;
d) medicinos prietaisuose direktyvų
90/385/EEB, 93/42/EEB arba 98/79/EB 
taikymo srityje;

e) medžiagose, kurios liečiasi su maisto 
produktais, kaip apibrėžta Tarybos 
direktyvoje 89/109/EEB;

f) augalų apsaugos preparatuose, kaip 
apibrėžta Tarybos direktyvoje 91/414/EEB;
g) biocidų produktuose, kaip apibrėžta 
Tarybos direktyvoje 98/8/EB;

h) kosmetikos priemonėse Tarybos 
direktyvos 76/768/EEB taikymo srityje1.
1OL L 262, 1976 09 27, p. 169.

Pagrindimas

Die zukünftige Verordnung muss wesentlich besser auf das bestehende Recht abgestimmt 
werden. Bereits geregelte Stoffe oder Stoffgruppen bzw. deren Verwendung in bestimmten 
Produkten müssen von REACH ausgenommen werden. Andernfalls besteht die Gefahr von 
Doppelregelungen und Widersprüchen.

Pakeitimas 21
2 straipsnio 2 dalies a, b ir c punktai

2) Šis reglamentas galioja, nepažeidžiant šių
teisės aktų:

2) Šis reglamentas galioja, nepažeidžiant:

a) Tarybos direktyvos 89/391/EEB1;

b) Direktyvos 90/394/EEB;
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c) Tarybos direktyvos 98/24/EEB2;

d) Bendrijų teisės aktų dėl pavojingų med
žiagų ir pavojingų medžiagų preparatų
gabenimo geležinkelių, kelių, vidaus vanden
ų, jūros ir oro transportu.

a) Bendrijų teisės aktų dėl pavojingų med
žiagų ir pavojingų medžiagų preparatų
gabenimo geležinkelių, kelių, vidaus vanden
ų, jūros ir oro transportu.

aa) Agentūrai pateikus pasiūlymą arba 
Komisijos iniciatyva medžiagų, kurioms 
taikomos išimtys, sąrašas gali būti kei
čiamas Komisijai priimant sprendimą 130 
straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

1 OL L 183, 1989 06 29, p. 1.
2 OL L 131, 1988 05 05, p. 11.

Pagrindimas

Doppelregelungen für den Arbeitsschutz zu Stoffen sind zu vermeiden.

Die Bestimmungen des Absatzes 2 a a (neu) enthalten ein Verfahren für eine einfache 
Anpassung der Liste von Ausschlüssen/Befreiungen an diese Kriterien. Diese Vorgehensweise 
wurde auch in der Richtlinie 92/32/EWG (7. Novellierung der DSD) gewählt.

Pakeitimas 22
3 straipsnio 1 dalis

(1) Medžiaga: gamtinis arba gamybos 
proceso metu gautas cheminis elementas ir jo 
junginiai, įskaitant priedus, reikalingus tų
gaminių stabilumui palaikyti ir gamybos 
proceso metu atsiradusias priemaišas, i
šskyrus tirpiklius, kuriuos galima atskirti 
nuo medžiagos nekenkiant jos stabilumui ir 
nekeičiant jos sudėties;

(1) Medžiaga: gamtinis arba gamybos 
proceso metu gautas cheminis elementas, 
įskaitant būtinus produkto pastovumui 
palaikyti priedus ir gamybos proceso metu 
atsiradusias priemaišas;

Pagrindimas

Die Forderung zur Abtrennung von Lösemitteln (z. B. Wasser) ist weder praxisgerecht noch 
erforderlich. Es müssten unnötige Tierversuche an Reinsubstanzen durchgeführt werden, die 
in der Praxis so nicht gehandhabt werden.

Pakeitimas 23
3 straipsnio 2 dalis
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(2) Preparatas: mišinys arba tirpalas, 
susidedantis iš dviejų arba daugiau medžiagų;

(2) Preparatas: mišinys arba tirpalas, 
susidedantis iš dviejų arba daugiau medžiagų;
metalo lydiniai yra specialios preparatų
formos, kurias atsižvelgiant į ypatingas 
specifines jų savybes reikia vertinti atskirai.

Pagrindimas

Obwohl in Anhang I a Legierungen als "spezielle Zubereitungen" bezeichnet werden, trägt 
der Verordnungsteil den speziellen Eigenschaften der Legierungen nicht Rechnung.  
Legierungen, die aus zwei oder mehreren Stoffen (Metallen) bestehen, verschmelzen zu einem 
neuen nicht mehr löslichen Kristallgitter.  Legierungen sollten daher als "Zubereitungen" 
nicht selbst registriert werden, aber die sichere Verwendung  von Metallen in Legierungen 
sollte untersucht werden.  Dies ergibt sich bereits aus den Überlegungen der EU-Richtlinie 
über gefährliche Zubereitungen (199/45/EG).

Pakeitimas 24
3 straipsnio 4 dalies a ir b punktai

(4) Polimeras: medžiaga, susidedanti iš
molekulių, kurioms būdingos vieno ar kelių
tipų monomerų grandžių sekos. Šios molekul
ės turi būti pasiskirsčiusios pagal molekulines 
mases, o jų molekulinių masių skirtumai visų
pirma priklauso nuo monomerų grandžių skai
čiaus. Polimero:

(4) Polimeras: medžiaga, susidedanti iš
molekulių, kurioms būdingos vieno ar kelių
tipų monomerų grandžių sekos; šios med
žiagos paprasta svorinė molekulių
dauguma sudaryta bent iš trijų monomero 
grandžių, sujungtų su bent viena kito 
monomero grandimi ar kitu reagentu, o tos 
pačios molekulinės masės molekulės 
nesudaro šios medžiagos paprastos svorinės 
daugumos. Šios molekulės turi būti pasiskirs
čiusios pagal molekulines mases, o jų
molekulinių masių skirtumai visų pirma 
priklauso nuo monomerų grandžių skaičiaus.

a) paprasta svorinė molekulių dauguma 
sudaryta bent iš trijų monomero grandžių, 
kovalentiškai sujungtų su bent viena kito 
monomero grandimi ar kitu reagentu, o

b) tos pačios molekulinės masės molekulės 
nesudaro paprastos svorinės daugumos.

Pagrindimas

Die obige Definition eines Polymers ist im Wesentlichen die OECD-Definition, die auch in 
der Richtlinie 92/32/EWG enthalten ist und als „Standarddefinition“ betrachtet wird und 
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daher beibehalten werden sollte.

Pakeitimas 25
3 straipsnio 11 dalis

(11) Tolesnis naudotojas: fizinis asmuo, 
nesantis gamintojas arba importuotojas, arba 
Europos Bendrijose būstinę turintis juridinis 
asmuo, kurie naudoja gryną medžiagą arba 
jos preparatą savo pramoninėje arba ūkinėje-
komercinėje veikloje. Prekybininkas arba 
vartotojas nėra tolesni naudotojai.
Reimportuotojas, kuriam pagal 4 straipsnio 2 
dalies c punktą taikoma išimtis, laikomas 
tolesniu naudotoju.

(11) Tolesnis naudotojas: fizinis asmuo, 
nesantis gamintojas arba importuotojas, arba 
Europos Bendrijose būstinę turintis juridinis 
asmuo, kurie naudoja gryną medžiagą arba 
jos preparatą savo pramoninėje arba profesin
ėje veikloje. Prekybininkas arba vartotojas n
ėra tolesni naudotojai. Reimportuotojas, 
kuriam pagal 4 straipsnio 2 dalies c punktą
taikoma išimtis, laikomas tolesniu naudotoju.

Pagrindimas

Übersetzungsfehler (professional use) Bei gewerblicher Definition wären viel nachgeschaltete 
Anwender, z. B. die öffentliche Hand, nicht erfasst.

Pakeitimas 26
3 straipsnio 12a dalis (nauja)

(12a) Naudojimo kategorijos: Naudojimas 
suskirstomas į kategorijas pagal Ic priedą, 
skiriant: pramoninį naudojimą, profesinį
naudojimą ir vartotojų naudojimą.

Pagrindimas

Das Konzept der Verwendungs- und Expositionskategorien systematisiert und fokussiert die 
Datenanforderungen und erleichtert die Kommunikation in der Produktkette. Statt 
Produktgruppen zu betrachten, lassen sich unabhängig von der Anwendung eines Stoffes 
typische Expositionen von Mensch und Umwelt identifizieren und kategorisieren. Eine 
detailliertere Darstellung findet sich in den Änderungen zum Anhang I b a (neu).

Pakeitimas 27
3 straipsnio 12b dalis (nauja)
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(12b) Ekspozicijos kategorijos: Pagal IXa 
priedą ekspozicijos skirstomos į kategorijas 
pagal atitinkamus medžiagos patekimo į
žmogaus organizmą būdus (per burną, odą
arba per kvėpavimo takus), patekimo į
aplinką būdus (oras, vanduo, dirva) ir 
ekspozicijos trukmę bei dažnumą
(vienkartinė ar trumpalaikė, kartais 
pasitaikanti, pasikartojanti ar ilgalaikė).

Pagrindimas

Das Konzept der Verwendungs- und Expositionskategorien systematisiert und fokussiert die 
Datenanforderungen und erleichtert die Kommunikation in der Produktkette. Ausführliche 
Begründung siehe 12a.

Pakeitimas 28
3 straipsnio 12c dalis (nauja)

(12c) Ekspozicijos scenarijus: Konkrečių
priemonių, skirtų žmonių ir aplinkos 
apsaugai, ir ypatingų medžiagos gamybos 
ir naudojimo sąlygų visą medžiagos
naudojimo trukmę aprašymas.

Pagrindimas

Ein Expositionsszenario beschreibt im Gegensatz zu Verwendungs- und Expositionskategorien 
die spezifischen Einzelbedingungen der Verwendung eines Stoffes, insbesondere die konkreten 
Schutzmaßnahmen.

Pakeitimas 29
3 straipsnio 14 dalis

(14) Pusgaminis: medžiaga, kuri gaminama 
ir naudojama tik tolesniam cheminiam 
apdorojimui arba naudojama jo metu, kad iš
jos būtų gauta kita medžiaga (toliau 
vadinama sinteze).

(14) Pusgaminis: medžiaga arba preparatas, 
kuri gaminama ir naudojama tolesniam 
cheminiam apdorojimui arba naudojama jo 
metu, kad iš jos būtų gauta kita medžiaga 
(toliau vadinama sinteze).

Pagrindimas

Auch für Stoffe, die nicht nur als Zwischenprodukt verwendet werden, sollte die 
Ausnahmeregelung Anwendung finden.
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Pakeitimas 30
3 straipsnio 14 a dalis (nauja)

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 31
3 straipsnio 20 dalis

20) Pereinamojo laikotarpio medžiaga – tai 
medžiaga, kuri 15 metų prieš šio reglamento 
įsigaliojimą atitinka bent vieną iš šių
kriterijų:

20) Pereinamojo laikotarpio medžiaga – tai į
22 straipsnyje nurodytą medžiagų registrą
įtraukta medžiaga.

Pagrindimas

Derzeit ist unbekannt, wie viele Stoffe in der EU produziert / in die EU importiert werden.
Durch die Erstellung eines Stoffinventars nach dem neuen Art. 22b erhalten Behörden, 
Hersteller/Importeure und nachgeschaltete Anwender Informationen über geplante 
Registrierungen. Dies gewährleistet eine wesentlich bessere Planbarkeit und Rechtsicherheit.
Auf komplizierte Definitionen und Nachweisverfahren kann verzichtet werden.

Pakeitimas 32
3 straipsnio 20 dalies a punktas
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a) medžiagą pagamino arba importavo 
Bendrijos arba vienos iš 2004 m. gegužės 1 
d. Europos Sąjungos narėmis tapusių šalių
gamintojas arba importuotojas ir ši med
žiaga įtraukta į Europos esamų komercinių
cheminių medžiagų sąrašą (EINECS), 

Išbraukta.

b) medžiaga pagaminta Bendrijoje arba 
vienoje iš 2004 m. gegužės 1 d. Europos S
ąjungos narėmis tapusių šalių arba į jas 
importuota, tačiau gamintojo arba 
importuotojo nepateikta į rinką,

c) medžiaga, laikotarpiu nuo 1981 m. rugs
ėjo 18 d. iki 1993 m. spalio 31 d. pagaminta 
Bendrijoje arba vienoje iš 2004 m. gegužės 
1 d. Europos Sąjungos narėmis tapusių šali
ų arba į jas importuota, gamintojo arba 
importuotojo pateikta į rinką ir laikoma 
registruota Direktyvos 67/548/EEB, iš
dalies pakeistos Direktyva 79/831/EEB1 8 
straipsnio 1 dalies pirmos įtraukos prasme, 
bet neatitinkanti Direktyvoje 67/548/EEB, i
š dalies pakeistoje Direktyva 92/32/EEB2, i
šdėstyto polimero apibrėžimo,
1 OL L 259, 1979 10 15, p. 10.
2 OL L 154, 1992 6 5, p. 1.

Pagrindimas

Da alle Stoffe nach dem neuen Art. 22b zu einem Zeitpunkt in ein Stoffregister gemeldet 
werden, und diese Stoffe dann als Phase-In Stoffe gelten, kann auf komplizierte 
Defininitionen und bürokratische Nachweisverfahren verzichtet werden.

Pakeitimas 33
3 straipsnio 23 dalis

23) Moksliniai tyrimai ir plėtra – tai 
kontroliuojamomis sąlygomis atliekami 
moksliniai bandymai, analizės arba mokslo 
tiriamieji darbai, apimantys ne didesnį kaip 1 
tonos per metus cheminių medžiagų kiekį;

23) Moksliniai tyrimai ir plėtra – tai 
kontroliuojamomis sąlygomis atliekami 
cheminių medžiagų moksliniai bandymai, 
analizės arba mokslo tiriamieji darbai;

Pagrindimas

Die Begrenzung auf eine Tonne schränkt die Freiheit von Wissenschaft und Forschung 
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unzulässig ein.

Pakeitimas 34
3 straipsnio 25 dalis

25) Deklaruotas naudojimas – tai grynos med
žiagos arba jos preparato arba preparato 
naudojimas, kurį planuoja tiekimo grandies 
atstovas, įskaitant naudojimą saviems 
tikslams, arba apie kurį jam raštu praneša 
tiesioginis tolesnis naudotojas ir kuris 
įtrauktas į šiam tolesniam naudotojui perduot
ą saugos duomenų lapą;

25) Deklaruotas naudojimas – tai grynos med
žiagos arba jos preparato arba preparato 
naudojimas, kurį planuoja tiekimo grandies 
atstovas, įskaitant naudojimą saviems 
tikslams, arba apie kurį jam raštu praneša 
tiesioginis tolesnis naudotojas ir kuris 
įtrauktas į šiam tolesniam naudotojui perduot
ą saugos duomenų lapą; kategorijos ar 
ekspozicijos kategorijos nurodymas taip pat 
laikomi deklaruotu naudojimu;

Pagrindimas

Übersetzungsfehler („safety data sheet“).

Statt einer spezifischen Verwendung sollte auch die Möglichkeit bestehen, Verwendungs- und 
Expositionskategorien anzugeben. Bei der Angabe von spezifischen Verwendungen könnten 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse offengelegt werden. Kategorien geben mehr Flexibilität 
für KMUs.

Pakeitimas 35
3 straipsnio 29 a dalis (nauja)

29a) Pagrindinė informacija – tai 
pagrindiniai medžiagų prioritetų nustatymo 
duomenys, paremti medžiagų savybėmis, 
ekspozicija ir naudojimu, kaip nurodyta Ic 
priede (naudojimo kategorijos), Id priede 
(ekspozicija), IV ir V prieduose;

Pagrindimas

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

Pakeitimas 36
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3 straipsnio 29 b dalis (nauja)

29b) Medžiagų registras – tai agentūros 
tvarkomas per išankstinę registraciją
nurodytų medžiagų duomenis apimantis 
registras.

Pagrindimas

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

Änderungsantrag 37
3 straipsnio 29 c dalis (nauja)

29c) Metalo lydinys – tai makroskopiniu 
mastu homogeninė metalo medžiaga, 
susidedanti iš junginio dviejų ar daugiau 
cheminių elementų, kurių mechaniniu b
ūdu negalima atskirti vieno nuo kito.

Pagrindimas

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

Pakeitimas 38
4 straipsnio 1 dalies a, b, c, d ir e punktai

1) Šios antraštinės dalies nuostatos 
netaikomos medžiagą naudojant:

Išbraukta.

a) medicininiuose ir veterinariniuose 
gaminiuose, kuriuos apima Tarybos 
reglamento (EEB) Nr. 2309/93, Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2001/82/EB1 bei Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2001/83/EB2 taikymo
sritys;

b) maisto produktų prieduose, kuriuos 
apima Direktyvos 89/107/EEB3 taikymo 
sritis;
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c) kaip maisto produktų kvapiąsias med
žiagas, kurias apima Komisijos sprendimo 
1999/217/EB4 taikymo sritis;

d) kaip priedą maisto produktuose Tarybos 
direktyvos 70/524/EEB5 taikymo srityje;

b) pašaruose, kuriuos apima Tarybos 
direktyvos 82/471/EEB6 taikymo sritis.
1 OL L 311, 2001 11 28, p. 1.
2 OL L 311, 2001 11 28, p. 67.
3 OL L 40, 1989 2 11, p. 27.
4 OL L 84, 1999 3 27, p. 1.
5 OL C 270, 1970 12 14, p. 1.
6 OL L 213, 1982 7 21, p. 8.

Pagrindimas

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

Pakeitimas 39
4 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

ca) moksliniams tyrimams ir plėtrai arba 
gamybiniais ir metodiniais tikslais 
atliekamiems moksliniams tyrimams ir pl
ėtrai gaminamos, importuojamos ar 
naudojamos medžiagos.

Pagrindimas

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

Pakeitimas 40
5 straipsnio 1a dalis (nauja)
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1a) Preparatų sudėtyje esančių medžiagų
nereikia registruoti pagal 1 dalies nuostatas 
tais atvejais, kai medžiagos koncentracija 
preparate yra mažesnė negu šiose 
nuostatose nurodyta mažiausia 
koncentracija:

a) Direktyvos 1999/45/EB 3 straipsnio 3 
dalies lentelėje nurodytos taikomos 
koncentracijos;

b) Direktyvos 67/548/EEB I priede 
nurodytos ribinės koncentracijos vertės;
c) 0,1 %, kai medžiaga atitinka XII priede 
nustatytus kriterijus.

Pagrindimas

Übernahme der Berücksichtigungsgrenzen des Art. 13 für Stoffe und Zubereitungen. Ohne 
Berücksichtigungsgrenzen müssten auch kleinste Spuren erfasst werden. Dies ist 
unverhältnismäßig.

Pakeitimas 41
5 straipsnio 3 dalis

3) Polimero gamintojas arba importuotojas 
agentūrai teikia paraišką neregistruotam
(neregistruotiems) monomerui 
(monomerams) arba kitai neregistruotai 
(neregistruotoms) medžiagoms įregistruoti, 
esant šioms aplinkybėms:

3) Polimero gamintojas arba importuotojas 
agentūrai teikia paraišką tolesnio tiekimo 
grandies atstovo neregistruotam 
(neregistruotiems) monomerui 
(monomerams) arba kitai neregistruotai 
(neregistruotoms) medžiagoms įregistruoti, 
esant šioms aplinkybėms, su sąlyga, kad 
monomerai susidaro sintezės būdu ir negali 
būti izoliuoti:

Pagrindimas

Einige Monomere entstehen im Produktionsprozess und reagieren gleich weiter. Eine 
Registrierung ist daher mit vertretbarem Aufwand nicht möglich.

Ist jedoch das Monomere oder der andere nicht registrierte Stoff bereits vom ursprünglichen 
Hersteller oder seinem benannten Vertreter registriert worden, kann der Polymerhersteller 
diese Registrierung verwenden, sofern der Registrierungspflichtige die Verwendung des 
Stoffes bei der Polymerherstellung angibt.
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Pakeitimas 42
6 straipsnio 2 dalies a, b, c ir d punktai

2) Gamintojas ar importuotojas agentūrai 
privalo nurodyti gaminių sudėtyje esančias 
medžiagas, kaip nustatyta 3 dalyje, esant 
šioms aplinkybėms:

Išbraukta.

a) vieno gamintojo pagamintuose arba 
vieno importuotojo importuotuose min
ėtuose gaminiuose esantis bendrasis med
žiagų kiekis neviršija vienos tonos per 
metus;

b) medžiaga atitinka Direktyvoje 
67/548/EEB išdėstytus pavojingų medžiagų
kriterijus;
c) gamintojas arba importuotojas žino arba 
jam pranešta, kad įprastinėmis arba 
numatomomis naudojimo sąlygomis med
žiagą būtų leista naudoti, nepaisant to, kad 
šis leidimas nėra numatyta gaminio 
paskirtis;

d) bus leista naudoti tokį medžiagos kiekį, 
kuris gali neigiamai paveikti žmogaus 
sveikatą ir aplinką.

Pakeitimas 43
6 straipsnio 3 dalies a, b, c, d, e ir f punktai

3) Esant 2 dalyje nurodytoms aplinkybėms, 
agentūrai būtina nurodyti agentūros pagal 
108 straipsnį nustatytu formatu parengtus 
šiuos duomenis:

Išbraukta.

a) gamintojo ar importuotojo tapatybę ir 
kontaktinius duomenis;

b) jei yra, registracijos numerį(-ius), 
nurodytą(-us) 18 straipsnio 1 dalyje;

c ) medžiagos(-ų) tapatybę, kaip nustatyta 
IV priedo 2 dalyje;

d) medžiagos klasifikaciją;

e) trumpą gaminio naudojimo(-ų) aprašą;
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f) medžiagos kiekio skalę (pvz., 1–10 t, 
10–100 t ir pan.)

Pakeitimas 44
6 straipsnio 4 dalis

4) Agentūra gali nuspręsti, kad gaminio 
gamintojas ar importuotojas pagal šios 
antraštinės dalies nuostatas privalo 
parengti šio gaminio sudėtyje esančių
pagal 3 dalį nurodytų medžiagų
registracijos paraiškos dokumentus.

Išbraukta.

Pakeitimas 45
6 straipsnio 5 dalis

5) 1–4 dalys netaikomos tolesnio tiekimo 
grandies atstovo šiam naudojimui jau u
žregistruotoms medžiagoms.

5) 1 dalis netaikoma tolesnio tiekimo 
grandies atstovo šiam naudojimui arba 
naudojimo arba ekspozicijos kategorijoms
jau užregistruotoms medžiagoms.

Pakeitimas 46
6 straipsnio 6 dalis

6) 1–4 straipsniai galioja tris mėnesius po 
21 straipsnio 3 dalyje nurodytos datos.

6) Draudžiama importuoti 1 dalies 
reikalavimų neatitinkančius gaminius.

Pakeitimas 47
6 straipsnio 7 dalis

7) 1–6 dalių įgyvendinimo priemonės 
nustatomos 130 straipsnio 3 dalyje 
nurodyta tvarka.

7) 1 dalyje nurodytai registracijai taikomi 
grynoms medžiagoms ir preparatų med
žiagoms numatyti terminai.

Pagrindimas

Mit dieser Änderung wird erreicht, dass Stoffe in Erzugnissen mit den gleichen Fristen 
registriert werden müssen, wie dies auch Hersteller in Europa tun müssen.  Dadurch wird 
zumindest in dieser Hinsicht eine Wettbewerbsverzerrung vermieden.
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Pakeitimas 48
6 b straipsnio antraštė (nauja)

Registracija įgyjamų teisių perdavimas ir 
dalijimasis jomis bei „kolektyvinė

registracija“

Pakeitimas 49
6 b straipsnio (naujo) 1 dalis

1) Registracija įgyjamas teises ir pareigas 
galima perduoti ir dalintis jomis. Įgyjamos 
ankstesnio cheminę medžiagą privalėjusio 
registruoti asmens teisės ir pareigos.
Dalijimosi registracija įgytomis teisėmis ir 
pareigomis atveju agentūra naujajai šaliai 
skiria naują registracijos numerį.

Pagrindimas

Will ein Registrierungspflichtiger von seiner Registrierung keinen Gebrauch mehr machen, 
muss es ihm möglich sein, die Rechte aus der Registrierung zu übertragen. Die Teilbarkeit 
von Rechten aus einer Registrierung ist erforderlich in Fällen, in denen lediglich ein Teil 
einer Firma auf einen neuen Eigentümer übergeht. Da zum Beleg des Registrierstatus jeder 
Hersteller bzw. Importeur eine Registriernummer nachweisen muss, muss die Agentur in 
solchen Fällen dem neuen Eigentümer eine neue Registrierungsnummer zuweisen.

Pakeitimas 50
6 b straipsnio (naujo) 2 dalis
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2) Jeigu gamintojas yra kito juridinio 
asmens (vadinamosios „patronuojančios 
bendrovės“) pavaldžioji bendrovė, 
patronuojanti bendrovė pavaldžiosios 
bendrovės vardu gali įregistruoti cheminę
medžiagą ir turėti registracija įgyjamas 
teises ir pareigas. Pavaldžioji bendrovė
patronuojančios bendrovės arba kitų
pavaldžiųjų bendrovių vardu taip pat gali 
įregistruoti cheminę medžiagą ir turėti 
registracija įgyjamas teises ir pareigas.
Tokiais atvejais būtina tik viena 
registracija. Kolektyvinę registraciją
atliekantis juridinis asmuo atsakingas už
šiame reglamente nustatytų pareigų
vykdymą.

Pakeitimas 51
6 b straipsnio (naujo) 3 dalis

3) 2 dalis taikoma ir tais atvejais, kai 
patronuojanti ar pavaldžioji bendrovė
įsteigta ne ES. Kolektyvinę registraciją
atliekantis juridinis asmuo turi būti 
įsteigtas ES.

Begründung

Innerhalb von Konzernen werden Produkte an nachgeschaltete Anwender von wechselnden 
Produktionsstätten innerhalb der EU geliefert, die u.U. unerschiedlichen Töchtern gehören.
Die Lieferung von Produkten innerhalb eines Konzerns wird oft von einer Einheit koordiniert, 
die entweder Teil der Konzernmutter oder eines Tocherunternehmens sein kann. Die 
vorgeschlagene Gruppenregistrierung wäre eine ange-messene Lösung, um Kosten und 
Bürokratie zu reduzieren.

Pakeitimas 52
7 straipsnio 1 dalis
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1) Penkerių metų laikotarpiu 5 ir 19 
straipsniai netaikomi gamybiniais ir 
metodiniais tikslais atliekamiems 
moksliniams tyrimams ir plėtrai skirtoms 
Bendrijoje gaminamoms arba į ją
importuojamoms medžiagoms, kurių klient
ų sąrašas sudarytas ir kurios gaminamos ar 
importuojamos tik tokiu kiekiu, kokio 
reikia minėtiems tyrimams ir plėtrai atlikti.

Išbraukta.

Pagrindimas

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

Pakeitimas 53
7 straipsnio 2 dalis

2) 1 dalyje nurodytais tikslais agentūrai b
ūtina nurodyti agentūros pagal 108 
straipsnį nustatytu formatu parengtus šiuos 
duomenis:

Išbraukta.

a) gamintojo arba importuotojo pavadinim
ą;

d) medžiagos tapatybę;

d) esant, medžiagos klasifikaciją;

d) numatomą kiekį;
e) 1 dalyje nurodytą klientų sąrašą;

f) išsamios informacijos apie mokslinių
tyrimų ir plėtros programą, kad ja 
remdamasi agentūra 4 ir 7 dalyse nustatyta 
tvarka galėtų priimti pagrįstus sprendimus.

1 dalyje nurodytas laikotarpis prasideda 
dieną, kai agentūra gauna pranešimą, 
kuriame nurodomi privalomi nurodyti 
duomenys.

Pakeitimas 54
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7 straipsnio 3 dalis

3) Agentūra pranešime nurodo numerį ir 
pranešimo datą, kuri laikoma pranešimo 
gavimo data; ji šį numerį ir pranešimo 
gavimo datą nedelsdama praneša 
atitinkamam gamintojui arba 
importuotojui.

Išbraukta.

Pakeitimas 55
7 straipsnio 4 dalis

4) Agentūra tikrina, ar pranešėjas pateikė
visus duomenis. Ji gali nustatyti 
privalomas sąlygas, kuriomis būtų
siekiama užtikrinti, kad medžiagą, jos 
preparatą arba gaminį, kurio sudėtyje šios 
medžiagos esama, kontroliuojamomis s
ąlygomis naudotų tik 2 dalies e punkte 
nurodytų klientų darbuotojai, kad grynos 
medžiagos, jos preparatų arba gaminių, 
kurių sudėtyje šios medžiagos esama, negal
ėtų naudoti plačioji visuomenė ir kad
pasibaigus netaikymo laikotarpiui med
žiagos likučiai būtų šalinami.

Išbraukta.

Pakeitimas 56
7 straipsnio 5 dalis

5) Jeigu kompetentinga institucija 
nenurodo priešingų veiksmų, gamintojas 
arba importuotojas medžiagą gali pradėti 
gaminti arba importuoti ne anksčiau kaip 
keturias savaites po pranešimo.

Išbraukta.

Pakeitimas 57
7 straipsnio 6 dalis

6) Gamintojas arba importuotojas privalo 
laikytis 4 dalyje minimų agentūros 
nurodymų, jei tokių esama.

Išbraukta.
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Pakeitimas 58
7 straipsnio 7 dalis

7) Agentūra gali nuspręsti penkerių metų
netaikymo laikotarpį pratęsti ne daugiau 
kaip penkeriais metais arba – medicininių
arba veterinarinių gaminių gamybai skirtų
medžiagų atveju – ne daugiau kaip dešim
čia metų, kai to prašoma ir kai gamintojas 
arba importuotojas gali įrodyti, kad šį
laikotarpį pratęsti pagrįsta atsižvelgiant į
mokslinių tyrimų ir plėtros programą.

Išbraukta.

Pakeitimas 59
7 straipsnio 8 dalis

8) Agentūra sprendimo projektus 
nedelsdama perduoda kompetentingoms 
institucijoms valstybių narių, kuriose med
žiaga gaminama, vykdomi gamybiniais ir 
metodiniais tikslais atliekami moksliniai 
tyrimai ir plėtra arba į kurias atitinkama 
medžiaga importuojama.

Išbraukta.

Priimdama sprendimus, kaip numatyta 4 ir 
7 dalyje, agentūra atsižvelgia į šių
kompetentingų institucijų pastabas.

Pakeitimas 60
7 straipsnio 9 dalis

9) Agentūra ir atitinkamų valstybių narių
kompetentingos institucijos nurodytus 1–8 
straipsniuose nustatytus duomenis laiko 
paslaptyje.

Išbraukta.

Pakeitimas 61
7 straipsnio 10 dalis
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10) Vadovaujantis 87, 88 ir 89 straipsnių
nuostatomis, agentūros sprendimai gali b
ūti apskųsti 4 ir 7 dalyse nustatyta tvarka.

Išbraukta.

Pakeitimas 62
8 straipsnio 1 dalis

Veikliosios medžiagos, kurios gaminamos 
arba importuojamos tik augalų apsaugos 
produktų gamybos tikslais, ir kurios 
nurodytos Tarybos direktyvos 91/414/EEB1

I priede arba Komisijos reglamente (EEB) 
Nr. 3600/922, Komisijos reglamente (EB) 
Nr. 703/20013, Komisijos reglamente (EB) 
Nr. 1490/20024, Komisijos sprendime 
2003/565/EB5 ir medžiagos, kurių visi b
ūtini dokumentai pateikti, kaip patvirtinta 
pagal Direktyvos 91/414 EEB 6 straipsnio 
nuostatas Komisijos priimtu sprendimu, 
laikomos registruotomis minėtuose teisės 
aktuose nurodytam naudojimui skirtai 
gamybai ir importui ir todėl atitinkan
čiomis šios dalies ir 20 straipsnio 
reikalavimus.

Išbraukta.

1 OL L 230, 1991 8 19, p. 1.
2 OL L 366, 1992 12 15, p. 10.
3 OL L 98, 2001 4 7, p. 6.
4 OL L 224, 2002 8 21, p. 23.
5 OL L 192, 2003 7 31, p. 40.

Pakeitimas 63
8 straipsnio 2 dalis
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2) Veikliosios medžiagos, kurios 
gaminamos arba importuojamos tik 
biocidinių gaminių gamybos tikslais ir 
kurios iki pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 98/8/EB1 16 straipsnio 2 
dalyje nustatyto sprendimo priėmimo 
įtrauktos į Direktyvos 98/8/EB I, IA ar IB 
priedus arba į Komisijos reglamentą (EB) 
Nr. …/…2, laikomos registruotomis min
ėtuose teisės aktuose nurodytam 
naudojimui skirtai gamybai ir importui ir 
todėl atitinkančiomis šios dalies ir 20 
straipsnio reikalavimus.

Išbraukta.

1 OL L 123, 1998 4 24, p. 1.
2 OL L […], […], p. […].

Pakeitimas 64
9 straipsnio a punkto iii papunktis

iii) informacija apie medžiagos gamybą ir 
naudojimą(-us) pagal IV priedo 3 dalies 
nuostatas; ši informacija apima visus chemin
ę medžiagą registruoti privalančio asmens 
nurodytus naudojimus;

iii) informacija apie medžiagos gamybą ir 
naudojimą(-us); ši informacija apima bent:

- visas cheminę medžiagą registruoti 
privalančio asmens nurodytas naudojimo 
kategorijas, kaip nustatyta I b a priede,

- ekspozicijos kategorijas, kaip nustatyta IX 
a priede,
- gaminamos arba importuojamos med
žiagos kiekį, kaip nustatyta IV priedo 3 
dalies 1 punkte;

Pagrindimas

Forderung zur Abgabe von Verwendungs- und Expositionskategorien im Rahmen der 
Registrierung als wichtigste Voraussetzung für eine expositions- bzw. risikobezogene 
Priorisierung und Registrierung (inklusive der Datenanforderung)sowie zur einfacheren 
Kommunikation in der Produktkette (vgl Art. 3 neuer Absatz 12a).

Pakeitimas 65
9 straipsnio a punkto vi papunktis



AD\580429LT.doc 37/144 PE 357.851v02-00

LT

vi) informacijos, išgautos taikant V–IX pried
ų nuostatas, santrumpą;

vi) informacijos, išgautos taikant V, VI, IX ir 
IXa priedų nuostatas, ir kitos turimos 
rizikos vertinimo požiūriu svarbios 
informacijos santrumpą;

Pagrindimas

Der neue Anhang V enthält die Kerninformationen (vgl. Art. 3 neuer Abs. 30), Anhang VI 
(zusammengefasste ursprüngliche Anhänge VI-VIII, als Auswahl für weitergehende 
Prüfungen) sowie Informationen gemäß Anhang IXa (vgl Art. 3 neuer Abs. 12b). Dies sind 
alle Informationen, die für eine Risikobewertung ausreichend sind.

Pakeitimas 66
9 straipsnio a punkto vii papunktis

vii) taikant V–IX priedų nuostatas išgautos 
informacijos pagrindų analizę, jei ją
pateikti būtina pagal I priedo nuostatas;

Išbraukta.

Pagrindimas

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

Pakeitimas 67
9 straipsnio a punkto viii papunktis

viii) pareiškimą apie tai, ar informacija gauta 
atlikus bandymus su stuburiniais gyvūnais;

viii) pareiškimą apie tai, ar taikant V ir VI 
priedo nuostatas išgauta informacija gauta 
atlikus bandymus su stuburiniais gyvūnais;

Pagrindimas

Klarstellung / Präzisierung.

Pakeitimas 68
9 straipsnio a punkto ix papunktis

ix) pasiūlymus atlikti bandymus, jei jie b
ūtini taikant V–IX priedų nuostatas;

Išbraukta.

Begründung
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Grundsätzlich sind Versuche, falls sie für erforderlich anzusehen sind, sofort durchzuführen.
Muss eine sichere Verwendung durch weitere Versuche abgesichert werden, kann nicht 
abgewartet werden, bis die zuständige Behörde – bzw. die Agentur - im Anschluss an die 
Registrierung über Versuchsvorschläge entscheidet. Erforderliche Versuche müssen vielmehr 
sofort im Rahmen der Registrierung durchgeführt und abgegeben werden, um eine sichere 
Verwendung entsprechen abzusichern. Die Notwendigkeit von Versuchsvorschlägen entfällt 
also.

Pakeitimas 69
9 straipsnio a punkto x papunktis

x) pareiškimą, kuriame jis nurodo savo 
sutikimą arba nesutikimą su tuo, kad taikant 
V–VIII priedų nuostatas atlikus bandymus su 
stuburiniais gyvūnais jo išgautos informacijos 
santrumpas ir jo parengtas pagrindų
analizes naudos kiti cheminę medžiagą
registruoti privalantys asmenys;

x) pareiškimą, kuriame jis nurodo savo 
sutikimą arba nesutikimą su tuo, kad taikant 
V ir VI priedo nuostatas atlikus bandymus su 
stuburiniais gyvūnais jo išgautos informacijos 
santrumpas naudos kiti cheminę medžiagą
registruoti privalantys asmenys;

Pagrindimas

Folgeänderung von Art. 9 Abs 1 vii).

Pakeitimas 70
9 straipsnio a punkto xa papunktis (naujas)

xa) pareiškimą, kuriame patvirtinama, kad 
cheminę medžiagą registruoti privalantis 
asmuo yra savininkas mokslo veikalo 
originalo, kurio pagrindu parengta 9 
straipsnio a punkto vi papunktyje nurodyta 
santrumpa, arba kad jis turi rašytinį
mokslo veikalo originalo savininko sutikim
ą remtis minėtu veikalu.

Pagrindimas

Änderung ist notwendig zur Gewährleistung der Eigentumsrechte an Prüfdaten und zum 
Datenschutz.

Pakeitimas 71
10 straipsnio antraštė
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Konsorciumo narių bendrai teikiami 
duomenys

Bendrai teikiami duomenys

Pakeitimas 72
10 straipsnio -1 dalis (nauja)

-1) Kai medžiagą Bendrijoje gaminti ketina 
du arba daugiau gamintojų ir (arba) į
Bendriją ją importuoti ketina du arba 
daugiau importuotojų, pageidautina, kad ją
registruotų tik vienas gamintojas arba 
importuotojas.

Nurodydami 9 straipsnio a punkto i 
papunktyje apibrėžtą informaciją dalimi 
šios registracijos arba visa ja gali remtis 
kiti gamintojai ir (arba) importuotojai tais 
atvejais, kai jie turi medžiagą įregistravusio 
gamintojo (importuotojo) rašytinį sutikimą.
Sutikimas suteikiamas 25 straipsnio 
nuostatomis apibrėžtai sričiai.
9 straipsnio 1 dalies a punkto vi papunktyje 
nurodyta informacija atskirai pateikiama 
tik tais atvejais, kai ši informacija jau 
turima arba kai rėmimuisi registracija prie
štarauja kitos svarbios priežastys.
Kai remiamasi visa registracija, gamintojo 
(importuotojo) prašymu agentūra jam 
suteikia tą patį registracijos numerį.

Kai remiamasi dalimi registracijos, 
nepateikta informacija pateikiama atskirai.

Pagrindimas

Hersteller/Importeure erhalten das Recht, durch Bezugnahme auf andere Registrierungen auf 
das Einreichen eigener Unterlagen zu verzichten. Dies entlastet insbesondere KMUs, die sich 
das aufwändige Erstellen von Dossiers ersparen können.

Mit der Verpflichtung zur Zustimmung einer Bezugnahme unter Verweis auf Art. 25 wird 
sichergestellt, dass Wirbeltierversuchsdaten nicht wiederholt werden und dass diese Daten 
nur einmal eingereicht werden.
Mit dieser Regelung wird also der Grundsatz „Ein Stoff eine Registrierung“ effektiv 
verwirklicht (bis hin zur selben Registriernummer).
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Pakeitimas 73
10 straipsnio 1 dalis

1) Kai medžiagą Bendrijoje gaminti ketina 
du arba daugiau gamintojų ir (arba) į
Bendriją ją importuoti ketina du arba 
daugiau importuotojų, registracijos tikslais 
jie gali sudaryti konsorciumą. Tokiu atveju 
vienas gamintojas arba importuotojas, gavęs 
kitų gamintojų ir (arba) importuotų sutikimą, 
jų vardu pateikia paraiškos registracijai dalis 
pagal pirmą, antrą ir trečią pastraipas.

1) Kaip alternatyva, du arba daugiau 
gamintojų ir (arba) importuotojų
registracijos tikslais gali sudaryti konsorcium
ą. Tokiu atveju vienas gamintojas arba 
importuotojas, gavęs kitų gamintojų ir (arba) 
importuotojų sutikimą, jų vardu pateikia 
paraiškos registracijai dalis pagal pirmą, antrą
ir trečią pastraipas.

Pagrindimas

Leitlinien sind erforderlich, um Unternehmen bei der Bildung von und der Arbeit in 
Konsortien zu unterstützen, und um hierbei mögliche Verstöße gegen Wettbewerbsrecht zu 
verhindern.

Pakeitimas 74
10 straipsnio 2 dalis

Tačiau kiekvienas konsorciumo narys 
atskirai turi pateikti 9 straipsnio a punkto i, 
ii, iii ir viii papunkčiuose nurodytą
informaciją.

Išbraukta.

Pakeitimas 75
10 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Konsorciumo narių vardu paraišką teikiantis 
gamintojas arba importuotojas pateikia 9 
straipsnio a punkto iv, vi, vii ir ix papunk
čiuose nurodytą informaciją.

Konsorciumo narių vardu paraišką teikiantis 
gamintojas arba importuotojas pateikia 9 
straipsnio a punkto iv, vi, vii ir ix papunk
čiuose nurodytą informaciją.

Konsorciumai gali bendrai pateikti 9 
straipsnio a punkto i–iii papunkčiuose 
nurodytą informaciją.

Pagrindimas

Bei der gemeinsamen Vorlage von Informatonen muss es ausreichen, dass ein Hersteller oder 
Importeur, der für die anderen Mitglieder des Konsortiums handelt, eine Erklärung nach Art. 



AD\580429LT.doc 41/144 PE 357.851v02-00

LT

9 Abs 1 (a) (viii) abgibt.

Es sollte außerdem möglich sein, die in Artikel 9(1)(a)(i) bis (iii) genannten Informationen 
gemeinsam vorzulegen, wenn die Mitglieder des Konsortiums dies wollen.

Pakeitimas 76
10 straipsnio 2 dalis

2) konsorciumui priklausantys cheminę med
žiagą registruoti privalantys asmenys moka 
tik trečdalį registracijos mokesčio.

2) konsorciumui priklausantys cheminę med
žiagą registruoti privalantys asmenys moka 
tik atitinkamą registracijos mokesčio dalį.

Pagrindimas

Eine starre Grenze (ein Drittel) für die Registrierkosten sollte nicht festgelegt werden. Der 
Anreiz zur Bildung von Konsortien wäre dann auf Konsortien mit zwei Parteien begrenzt. Nur 
solche würden von der Kostenreduzierung profitieren. Eine Kostenteilung ohne eine feste 
Begrenzung schafft dagegen Kostenanreize auch für größere Konsortien.

Pakeitimas 77
11 straipsnio 1 dalies a, b, c ir d punktai

1) 9 straipsnio a punkte nurodyta techninė
byla pagal jai taikomas vi, vii ir viii papunk
čių nuostatas turi apimti bent:

Išbraukta.

a) V priede nurodytus duomenis medžiagų, 
kurių per metus vienas gamintojas 
pagamina arba importuotojas importuoja 1 
toną arba daugiau;

b) V ir VI prieduose nurodytus duomenis 
medžiagų, kurių per metus vienas 
gamintojas pagamina arba importuotojas 
importuoja 10 tonų arba daugiau;

c) V ir VI prieduose nurodytus duomenis ir 
pagal VII priedo nuostatas informacijos 
gavimo tikslais teikiamus pasiūlymus atlikti 
bandymus medžiagų, kurių per metus 
vienas gamintojas pagamina arba 
importuotojas importuoja 100 tonų arba 
daugiau;
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d) V ir VI prieduose nurodytus duomenis ir 
pagal VII ir VIII priedų nuostatas 
informacijos gavimo tikslais teikiamus pasi
ūlymus atlikti bandymus medžiagų, kurių
per metus vienas gamintojas pagamina 
arba importuotojas importuoja 1000 tonų
arba daugiau;

Pagrindimas

Mengenabhängige Informationsanforderungen sind nicht mehr notwendig, da die 
Anforderungen expositionsbezogen (Anhang IXa) erfolgen müssen.
Da es keine eindeutige Korrelation "höhere Produktionsmenge entspricht höherem Risiko" 
gibt, ist das Stoffvolumen kein geeigneter Maßstab, um darauf aufbauend 
Datenanforderungen festzulegen, und vor allem kein geeignetes Kriterium, um einen 
Sicherheitsgewinn für Mensch und Umwelt gemäss den Zielformulierungen zu erreichen. Der 
geforderte Aufwand steht in keinem vernünftigen Verhältnis zum ökologischen oder sozialen 
Ertrag.

Pakeitimas 78
11 straipsnio 2 dalis

2) Jau registruotos medžiagos kiekiui 
pasiekus kitą kiekio ribą, agentūrai pagal 1 
dalies reikalavimus turi būti pateikiama 
atitinkama papildoma informacija ir jos 
pagrindu atnaujintos kitos registracijos 
dalys.

Išbraukta.

Pagrindimas

Folgeänderung (siehe Art. 11 Abs. 1)

Pakeitimas 79
12 straipsnio 3 dalis

3) Laboratoriniai tyrimai ir analizės
atliekami laikantis Direktyvoje 87/18/EEB 
nustatytų geros laboratorijų praktikos princip
ų ir Direktyvos 86/609/EEB reikalavimų.

3) Nauji laboratoriniai bandymai su 
stuburiniais gyvūnais atliekami laikantis 
Direktyvoje 87/18/EEB nustatytų geros 
laboratorijų praktikos principų ir Direktyvos 
86/609/EEB reikalavimų.

(...)
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Begründung

Die Wiederholung aller bereits durchgeführter Versuche, die nicht GLP entsprechen, würde 
zu einer erheblichen Anzahl erneuter, unnötiger Wirbeltierversuche führen. Auch die bereits 
durchgeführten Versuche, die nicht GLP entsprechen, liefern verlässliche Ergebnisse für die 
Registrierung und Bewertung.
Daher  sollte aus Gründen der Kosteneffizienz die teure GLP-Pflicht nur auf neue 
Wirbeltierversuche beschränkt werden.

Andere Informationen, z. B. physiko-chemische Daten, lassen sich mit ausreichender Qualität 
kostengünstiger ermitteln.

Pakeitimas 80
13 straipsnio 3 dalies d punktas

d) PBT ir vPvB vertinimas. Išbraukta.

Begründung

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

Pakeitimas 81
13 straipsnio 4 dalies 2 papunktis

Atliekant ekspozicijos vertinimą ir rizikos 
apibūdinimą, atsižvelgiama į visas gamintojo 
arba importuotojo įvardytas medžiagos 
naudojimo sritis.

Atliekant ekspozicijos vertinimą ir rizikos 
apibūdinimą, atsižvelgiama į visas gamintojo 
arba importuotojo įvardytas medžiagos 
naudojimo sritis arba naudojimo 
(ekspozicijos) kategorijas.

Pakeitimas 82
13 straipsnio 5 dalies b punktas

b) kosmetikos priemonėse Tarybos 
direktyvos 76/768/EEB taikymo srityje1.

Išbraukta.

OL L 262, 1976 9 27, p. 169.

Pagrindimas

Diese Richtlinie wurde in den Katalog der Ausnahmen gemäß Artikel 2, Absatz 1 a (neu) 
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aufgenommen.

Pakeitimas 83
15 straipsnio 1 dalis

1) Gamintojas, kuris per metus pagamina 
mažiausiai 1 toną vietoje naudojamo 
izoliuoto pusgaminio, pateikia agentūrai 
paraišką registracijai.

Išbraukta.

Begründung

Wurde mit Art. 16 zusammengefasst. Für standortinterne isolierte  Zwischenprodukte und 
transportierte Zwischenprodukte gelten die gleichen Anforderungen (Kerninformationen) 
nach neuem Art. 16. Abs. 3)

Pakeitimas 84
15 straipsnio 2 dalies a, b, c ir d punktai

2) Vietoje naudojamo izoliuoti pusgaminio 
registracijos paraiškoje pateikiama visa 
toliau pateikiama informacija remiantis 
agentūros pagal 108 straipsnio 
reikalavimus nustatytą formą, jei 
gamintojas informaciją gali pateikti be 
papildomų bandymų.

Išbraukta.

b) gamintojo tapatybė, kaip nustatyta IV 
priedo 1 dalyje;

b) pusgaminio tapatybė, kaip nustatyta IV 
priedo 2 dalyje;

c) pusgaminio klasifikacija;

d) visa turima egzistuojanti informacija 
apie pusgaminio fizikines ir chemines 
savybės ir jo poveikį žmogaus sveikatai bei 
aplinkai.

Pakeitimas 85
16 straipsnio antraštinė dalis
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Pervežtų izoliuotų pusgaminių registravimas Vietoje naudojamų arba pervežtų izoliuotų
pusgaminių registravimas

Pakeitimas 86
16 straipsnio 1 dalis

1) Gamintojas arba importuotojas, kuris per 
metus pagamina arba įveža mažiausiai 1 toną
pervežto izoliuoto pusgaminio, pateikia 
agentūrai paraišką registracijai.

1) Gamintojas arba importuotojas, kuris per 
metus pagamina arba įveža mažiausiai 1 toną
vietoje naudojamo arba pervežto izoliuoto 
pusgaminio, pateikia agentūrai paraišką
registracijai.

Pakeitimas 87
16 straipsnio 2 dalies b punktas

b) pusgaminio tapatybė, kaip nustatyta IV 
priedo 2 dalyje;

b) pusgaminio pavadinimas, įskaitant 
CAS–numerius, jei tokie yra;

Begründung

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

Pakeitimas 88
16 straipsnio 2 dalies c punktas

c) pusgaminio klasifikacija; c) pusgaminio klasifikacija, jei tokia yra;

Begründung

Nur bei vermarkteten Zwischenprodukten ist in der Regel eine Einstufung erforderlich.

Pakeitimas 89
16 straipsnio 2 dalies d punktas

d) visa turima egzistuojanti informacija 
apie pusgaminio fizikines ir chemines 
savybės ir jo poveikį žmogaus sveikatai bei 
aplinkai.

d) gamybos apimtys pagal kiekių ribas (> 1 
t, > 10 t, > 100 t, > 1000 t) per metus.
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Begründung

Für Zwischenprodukte werden auch die Kerninformationen gemäß Abs. 3 erhoben. Zusätzlich 
ist die Angabe von Mengenstufen sinnvoll.

Pakeitimas 90
16 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

3) Šalia informacijos pagal 2 dalies 
reikalavimus paraiškoje registracijai 
pateikiama informacija pagal V priedą apie 
mažiausiai 1 000 tonų kiekiu per metus perve
žtą izoliuotą pusgaminį.

3) Gamintojas arba importuotojas, kuris 
per metus pagamina arba įverža mažiausiai 
1 toną vietoje naudojamo arba pervežto 
izoliuoto pusgaminio, per dvejus metus nuo 
registracijos pagal 1 ir 2 dalies tvarką
parengia informaciją apie medžiagų
savybes, kaip nustatyta V priede, išskyrus 
informaciją apie jautrinimą; ši informacija 
pateikiama atsakingoms įstaigos, vykdan
čioms tarnybinius patikrinimus (122 
straipsnis), ir agentūrai to paprašius;

Šiai informacijai gauti taikomas 12 
straipsnis.

Begründung

Für Zwischenprodukte werden die gleichen Informationen wie für andere Stoffe erhoben. Aus 
Gründen der Praktikabilität sollten diese jedoch nicht an die Agentur gemeldet werden 
müssen.

Pakeitimas 91
16 straipsnio 4 dalis

4) 2 ir 3 dalys taikomos tik pervežtiems 
izoliuotiems pusgaminiams, kurie pervežami 
į kitas vietas griežtai pagal sutartį vykdant 
kontrolę (įskaitant kitur kitur užsakomą
gamybą arba gamybą pagal užsakymą), ir 
jei kitos medžiagos (kitų medžiagų) sintezė
iš šio pusgaminio vyksta laikantis šių grie
žtai kontroliuojamų sąlygų:

4) 2 ir 3 dalys taikomos pervežtiems 
izoliuotiems pusgaminiams tik, jeigu jie buvo 
pagaminti ir naudoti pagal 
kontroliuojamas sąlygas.

Begründung

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

Pakeitimas 92
16 straipsnio 4 dalies a, b, c, d, e, f ir h punktai

a) medžiaga per visą savo gyvavimo ciklą
griežtai laikoma naudojant technines 
priemones.  Tai apima gamybą, pervežimą
geležinkeliu, keliais, vidaus vandenimis, j
ūromis, oru ir vamzdynais, gryninant, 
valant ir prižiūrint, imant mėginius, darant 
analizes, įpilant ir išpilant į prietaisus 
(rezervuarus), išmetant (perdirbant) ir sand
ėliuojant;

Išbraukta.

b) jei galima atlikti ekspoziciją, naudojami 
tokie metodai ir technika, kuria galima 
minimaliai sumažinti emisiją ir iš jos 
gaunamą ekspoziciją;

c) su medžiagomis dirba tik atitinkamai 
apmokytas ir leidimą turintis personalas;
d) valymo ir priežiūros darbai atliekami 
taikant ypatingas procedūras, pavyzdžiui 
skalaujama ir plaunama prieš atidarant 
įrenginį arba prieš įeinant;
e) pervežama laikantis Direktyvos 94/55/EB 
reikalavimų;

f) įvykus nelaimingam atsitikimui arba 
susidarius atliekoms, naudojami tokios 
procedūros ir technika, kuria galima 
minimaliai sumažinti emisijas ir iš
gryninimo, valymo ir priežiūros darbų
gaunamą ekspoziciją;

g) elgsenos su medžiagomis procedūros 
kruopščiai dokumentuojamos ir griežtai 
tikrinamos vietos eksploatuotojo;

h) registruoti medžiagą privalantis asmuo 
taiko atsakomybės už gaminį sistemą ir 
stebi naudotojus, kad galėtų užtikrinti ankš
čiau minėtų sąlygų laikymąsi.
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Jeigu neišpildomi 1 pastraipoje paminėti 
reikalavimai, registracijai pateikiama 
informacija pagal 9 straipsnio tvarką.

Pakeitimas 93
17 straipsnio 1 dalis

1) Kai keli Bendrijos gamintojai ketina 
gaminti vietoje naudojamą arba pervežtą
izoliuotą pusgaminį arba keli importuotojai 
ketina jį įsivežti, jie gali juos registruojant 
susijungti į konsorciumą.  Tokiu atveju 
paraiškos registracijai dalis pateikia vienas 
gamintojas arba importuotojas ir jos 
galioja kitiems gamintojams arba 
importuotojams jiems pritarus, kaip 
nustatyta 2 ir 3 pastraipose.

Išbraukta.

Kiekvienas konsorciumo narys atskirai 
pateikia savo informaciją pagal 15 
straipsnio 2 dalies a ir b punktus bei pagal 
16 straipsnio 2 dalies a ir b punktus.
Gamintojas arba importuotojas, kurio 
veiksmai galioja kitiems konsorciumo 
nariams, turi pateikti informaciją pagal 16 
straipsnio 2 dalies c ir d punktus bei, pagal 
17 straipsnio 2 dalies c ir d punktus bei 
reikalui esant, 3 dalį.

Pagrindimas

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

Änderungsantrag 94
17 straipsnio 2 dalis

2) Asmenys, privalantys registruoti chemin
ę medžiagą ir priklausantys konsorciumui, 
moka tik trečdalį registracijos mokesčio.

Išbraukta.

Begründung
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Folgeänderung

Pakeitimas 95
20 straipsnio 1 dalies d punktas

d) naujos naudojimo sritys, kurioms med
žiaga buvo pagaminta arba įvežta ir kurios, 
galima tikėtis, yra žinomos privalančiam 
registruoti medžiagą asmeniui;

d) naujos naudojimo sritys arba naudojimo 
ar ekspozicijos kategorijos, kurioms med
žiaga buvo pagaminta arba įvežta ir kurios
yra žinomos privalančiam registruoti med
žiagą asmeniui ir yra jo remiamos;

Pagrindimas

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

Pakeitimas 96
6 SKYRIAUS antraštinė dalis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl 
pereinamojo laikotarpio medžiagų ir u

žregistruotų medžiagų

Išbraukta.

Pakeitimas 97
IIa ANTRAŠTININĖ DALIS (nauja)

MEDŽIAGŲ REGISTRACIJOS 
PEREINAMOJO LAIKOTARPIO 

NUOSTATOS

Begründung

Durch den neuen Titel II a wird eine einheitliche Vorregistrierung für alle Stoffe zu einem 
bestimmten Zeitpunkt erreicht. Dadurch entsteht mehr Planungssicherheit für Hersteller, 
Weiterverarbeiter, Anwender und Behörden. Durch frühzeitige Kooperation und erleichterte 
Konsortienbildung (z.B. OSOR) werden weniger Stoffe vom Markt verschwinden. Dadurch 
werden insbesondere KMUs und nachgeschaltete Anwender entlastet. Die wichtigsten 
Informationen über Eigenschaften und Exposition der Stoffe liegen schon nach 5 Jahren vor.
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Pakeitimas 98
I SKYRIUS (naujas)

PRINCIPAI

Pakeitimas 99
20a straipsnio (naujo) antraštinė dalis

Pereinamojo laikotarpio nuostatų taikymo 
sritis

Pakeitimas 100
20a straipsnio (naujo) 1 dalis

Šios antraštinės dalies pereinamojo 
laikotarpio nuostatos gali būti taikomos tik 
toms pereinamojo laikotarpio medžiagoms, 
kurioms gamintojas ar importuotojas yra 
gavęs išankstinės registracijos numerį.

Pakeitimas 101
21 straipsnio 1 dalis

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

1) Įsigaliojus šiam reglamentui, 19 straipsnis 
penkerius metus netaikomas pirmojo sąrašo 
pereinamojo laikotarpio medžiagoms (žr.
22 straipsnio e punktą).

Pakeitimas 102
21 straipsnio 1 dalies a ir b punktai
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a) pereinamojo laikotarpio medžiagoms, 
klasifikuojamoms kaip 1 ir 2 kategorijos 
kancerogeninės, mutageninės arba toksin
ės, remiantis Direktyva 67/548/EEB ir bent 
kartą nuo šio reglamento įsigaliojimo 
pagamintoms Bendrijoje arba 
importuotoms, mažiausiai 1 tonos kiekiu 
vienam gamintojui arba importuotojui per 
metus;

Išbraukta.

b) pereinamojo laikotarpio medžiagoms, 
jeigu jos bent kartą nuo šio reglamento 
įsigaliojimo buvo pagamintos Bendrijoje 
arba importuotos mažiausiai 1 000 tonų
kiekiu vienam gamintojui arba 
importuotojui per metus.

Pakeitimas 103
21 straipsnio 2 dalis

2) Įsigaliojus šiam reglamentui, 19 straipsnis 
šešerius metus netaikomas pereinamojo 
laikotarpio medžiagoms, jeigu jos bent kartą
po nuo reglamento įsigaliojimo buvo 
pagamintos Bendrijoje arba importuotos 
mažiausiai 1 000 tonų kiekiu vienam 
gamintojui arba importuotojui per metus.

2) Įsigaliojus šiam reglamentui, 19 straipsnis 
septynerius metus netaikomas antrojo sąra
šo pereinamojo laikotarpio medžiagoms (žr.
22f straipsnio 1 dalį).

Pakeitimas 104
21 straipsnio 2 a dalis (nauja)

2a). Įsigaliojus šiam reglamentui, 19 
straipsnis devynerius metus netaikomas tre
čiojo sąrašo pereinamojo laikotarpio med
žiagoms (žr. 22f straipsnio 2 dalį).

Pakeitimas 105
21 straipsnio 3 dalis



PE 357.851v02-00 52/147 AD\580429LT.doc

LT

3) Įsigaliojus šiam reglamentui, 19 straipsnis 
vienuolika metų netaikomas pereinamojo 
laikotarpio medžiagoms, jeigu jos bent kartą
nuo šio reglamento įsigaliojimo buvo 
pagamintos Bendrijoje arba importuotos 
mažiausiai 1 000 tonų kiekiu vienam 
gamintojui arba importuotojui per metus.

3) Įsigaliojus šiam reglamentui, 19 straipsnis 
vienuolika metų netaikomas ketvirtojo sąra
šo pereinamojo laikotarpio medžiagoms (žr.
22f straipsnio 3 dalį).

Pakeitimas 106
21 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a) Norint pasinaudoti 1–4 dalies 
pereinamojo laikotarpio nuostatomis 
reikia, kad potencialiai registruoti 
pereinamojo laikotarpio medžiagą
privalantis asmuo šią medžiagą, kaip 
nustatyta 22a straipsnyje, ir jos duomenis, 
kurie reikalaujami per ten nustatytą
laikotarpį užregistruoja medžiagų registre 
ir gauna išankstinės registracijos numerį.

Pakeitimas 107
21 straipsnio 3b dalis (nauja)

3b) Teisė pasinaudoti 1–4 dalies 
pereinamojo laikotarpio nuostatomis 
nustoja galioti, jei potencialiai registruoti 
pereinamojo laikotarpio medžiagą
privalantis asmuo šios medžiagos neu
žregistruoja medžiagų registre pagal 22a 
straipsnyje išvardytus pagrindinius 
duomenis per ten nustatytą laikotarpį;
netekus teisės pasinaudoti 1–4 dalies 
pereinamojo laikotarpio nuostatomis, 
negalioja ir pagal 22a straipsnio 4 dalies 
tvarką išduotas išankstinės registracijos 
numeris. Pirmojo sąrašo medžiagoms (22e 
straipsnis) pirmasis sakinys netaikomas.

Pakeitimas 108
21 straipsnio 3c dalis (nauja)
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3c) 6 straipsnis netaikomas vietoje 
naudojamiems ir pervežtiems izoliuotiems 
pusgaminiams.

Pakeitimas 109
22 straipsnio 1 dalis

1) Pagal Direktyvos 67/548/EEB nuostatas 
registracijai pateikta paraiška galioja kaip 
registracija pagal šią antraštinės dalies tvark
ą; agentūra per vienerius metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo paskiria registracijos 
numerį.

1) Pagal Direktyvos 67/548/EEB nuostatas 
registracijai pateikta paraiška galioja kaip 
registracija ir įvertinimas pagal II ir VI 
antraštinės dalies tvarką; agentūra per 
vienerius metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo paskiria registracijos numerį.

1) Pagal Reglamento 793/93/EEB 
nuostatas arba pagal kitą lygiavertę
tarptautiniu mastu pripažintą procedūrą
prieš įsigaliojant šiam reglamentui atliktas 
įvertinimas galioja kaip registracija ir 
įvertinimas pagal šios antraštinę dalies 
tvarką. Agentūra per vienerius metus nuo 
šio reglamento įsigaliojimo paskiria 
registracijos numerį.

Pagrindimas

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

Pakeitimas 110
22 straipsnio 2 dalis

2) Jei pagamintos arba įvežtos u
žregistruotos medžiagos kiekis kiekvienam 
gamintojui arba importuotojui siekia 
artimiausio didžiausio kiekio ribą pagal 11 
straipsnio reikalavimus, papildomai 
pateikiama šiai kiekio ribai bei visoms ma
žesnėms kiekio riboms būtina informacija 
pagal 9 ir 11 straipsnių reikalavimus, jei ji 
dar nebuvo pateikta pagal minėtus 
straipsnius.

2) Medžiagoms, kurios pagal 1 dalies 
nuostatas laikomos užregistruotomis, 
taikomas 20 straipsnis.
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Begründung

Der Verweis auf Mengenschwellen ist entbehrlich (s. Begründung zu Art. 11). Lediglich die 
Meldepflichten nach Art. 20 sind zu beachten.

Pakeitimas 111
1a SKYRIAUS (naujo) antraštinė dalis

IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA

Pakeitimas 112
22a straipsnio (naujo) antraštinė dalis

Privaloma registracija medžiagų registre

Pagrindimas

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

Pakeitimas 113
22a straipsnio (naujo) 1–3 dalys

1) Jei šiame reglamente nenumatyta kitaip, 
gamintojas arba importuotojas, kuris 
gamina arba įveža grynąją medžiagą arba 
jos preparatą 1 ir daugiau tonų kiekiais per 
metus, vėliausiai praėjus metams ir 6 m
ėnesiams nuo šio reglamento įsigaliojimo 
pateikia agentūrai duomenis pagal 2 dalies 
tvarką įtraukti į medžiagų registrą.

2) Pagal agentūros nustatytą formą, 
remiantis 108 straipsniu, pateikiami šie 
duomenys:

a) gamintojo arba importuotojo 
pavadinimas, buveinė ir kontaktinio 
asmens pavardė;
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b) pareiškimas apie tai, ar pagal 22b 
straipsnio 2 dalies reikalavimus leidžiama 
skelbti gamintojo arba importuotojo 
pavadinimą ir buveinę;

c) medžiagos ir, jei reikia, medžiagų grupės 
pavadinimas, įskaitant CAS numerius, jei 
jie egzistuoja;
d) gamybos per metus apimtys pagal kiekių
ribas (> 1 t, > 10 t, > 100 t, > 1000 t);

e) nuoroda į toksikologines ir 
ekotoksikologines išvadas, dėl kurių
gamintojas arba importuotojas turi 
atitinkamų paties atliktų bandymų su 
stuburiniais gyvūnais tyrimų;

f) pareiškimas apie tai, ar medžiaga bus 
naudojama išskirtinai vietoje ar kaip perve
žtas izoliuotas pusgaminis;

g) pareiškimas apie tai, ar gamintojas arba 
importuotojas yra pasirengęs dalyvauti 
konsorciume pagal 10 straipsnio nuostatas.
3) Pasibaigus 1 dalyje nustatytam terminui 
agentūra gali pagrįstais atvejais pagal jai  
per vėlesnės registracijos papildomą 6 m
ėnesių laikotarpį pateiktą prašymą leisti v
ėlesnę registraciją medžiagų registre pagal 
2 dalies reikalavimus. Vėlesnės 
registracijos atveju taip pat galioja 22c 
straipsnyje nustatytas pagrindinės 
informacijos registracijos terminas. Jei 
agentūra atmeta vėlesnę registraciją, šis 
sprendimas gali būti apskųstas 
vadovaujantis 87, 88 ir 89 straipsnių
nuostatomis.

Begründung

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

Pakeitimas 114
22a straipsnio (naujo) 4–6 dalys
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4) Agentūra prašymui užregistruoti med
žiagų registre suteikia numerį (išankstinės 
registracijos numerį) pagal 22 straipsnio 
nuostatas bei pažymi prašymo pateikimo 
agentūrai datą. Agentūra nedelsdama 
praneša gamintojui arba importuotojui i
šankstinės registracijos numerį ir gavimo 
datą. Tuo pačiu, agentūra atkreipia 
gamintojo arba importuotojo dėmesį į
pareigą teikti duomenis pagal 22c 
straipsnio reikalavimus ir šios pareigos 
nesilaikymo arba nevykdymo pasekmes.
Išankstinės registracijos numeris patvirtina 
laikiną teisę gaminti arba įvežti medžiagą
vadovaujantis 21 straipsnio nuostatomis.

5) Vietoje naudojamiems ir pervežtiems 
izoliuotiems pusgaminiams atitinkamai 
taikoma 4 dalis, jei agentūra prašymui u
žregistruoti medžiagų registre suteikia 
registracijos numerį vadovaujantis 18 
straipsnio 1 dalimi.
6) Tolesni naudotojai per metus nuo med
žiagų registro paskelbimo pagal 22b 
straipsnio 2 dalies tvarką praneša apie 
turimus tyrimus iš savo bandymų su 
stuburiniais gyvūnais toksikologinėms ir 
ekotoksikologinėms išvadas padaryti. Agent
ūra papildo medžiagų registrą ir paskelbia 
šį papildymą praėjus 30 dienų nuo 5 dalies 
1 sakinyje paminėto termino.

Begründung

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

Pakeitimas 115
22b straipsnio (naujo) antraštinė dalis

Medžiagų registras 
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Begründung

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

Pakeitimas 116
22 b straipsnio (naujo) 1–3 dalys

1) Agentūra tvarko medžiagų registro 
duomenis pagal 22a straipsnio 
reikalavimus.

2) Praėjus 1 mėnesiui nuo registracijos 
termino pabaigos pagal 22 straipsnio 1 
dalies nuostatas agentūra paskelbia visas 
medžiagų registre užregistruotas med
žiagas.

a) medžiagos ir, jei reikia, medžiagų grupės 
pavadinimas, įskaitant CAS numerius, jei 
jie egzistuoja;

b) gamintojo arba importuotojo pavardė ir 
adresas,  jei reikia ir jei gautas atitinkamas 
sutikimas pagal 22a straipsnio 2 dalies b 
punktą;
c) nuoroda į toksikologines ir 
ekotoksikologines išvadas, gautas atlikus 
bandymų su stuburiniais gyvūnais tyrimus;

d) nuoroda, jei medžiagą reikia u
žregistruoti pagal 22e straipsnio 
reikalavimus per penkerius metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo (pirmasis sąrašas).

3) agentūra, vadovaudamasi 2 dalimi, per 
mėnesį nuo vėlesnės registracijos termino 
pabaigos paskelbia pagal 22a straipsnio 3 
dalies reikalavimus leistus vėliau 
registruoti duomenis.

Pakeitimas 117
22c straipsnio (naujo) antraštinė dalis
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Pagrindinė informacija

Pakeitimas 118
22c straipsnio (naujo) 1–5 dalys

1) Kiekvienas medžiagų registre paminėtos 
medžiagos gamintojas arba importuotojas 
per 3 metus ir 6 mėnesius nuo medžiagų
registro paskelbimo, kaip numatyta 22b 
straipsnio 2 dalyje, praneša pagal 2 dalies 
reikalavimus, kiekvienos medžiagos 
pagrindinę informacija.Pirmojo sąrašo 
medžiagoms (22e straipsnis) pirmasis 
sakinys netaikomas.

2) Pateikiami šie pagal agentūros remiantis 
108 straipsniu nustatytą formą pagrindinės 
informacijos duomenys:

a) duomenys apie medžiagos savybes pagal 
V priedą;  turima ir esama informacija 
apie medžiagų, pagamintų arba importuotų
Bendrijoje mažesniais kaip 10 tonų per 
metus kiekiais vienam gamintojui arba 
importuotojui, savybes pranešama 
vadovaujantis V priedu.

b) klasifikacija ir žymėjimas, jei yra;
c) naudojimo kategorijų duomenys, kaip 
nustatyta Iba priede (naujas);

c) ekspozicijos duomenys, kaip nustatyta 
Ibb priede (naujas);
e) priskyrimas antram sąrašui pagal 22f 
straipsnio 1 dalies b punktą atitinkamai 
pagal Ibb priedo (naujo) kriterijus, jei 
reikia.
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3) Pasibaigus 1 dalyje nustatytam terminui 
agentūra gali pagrįstais atvejais pagal jai 
per vėlesnės registracijos papildomą 6 m
ėnesių laikotarpį pateiktą prašymą leisti 
pagrindinės informacijos pagal 2 dalies 
reikalavimus ir duomenų pagal 22a 
straipsnio 2 dalies reikalavimus vėlesnę
registraciją medžiagų registre. Tokiu atveju 
agentūra suteikia gamintojui 
(importuotojui), kuris vėliau pateikia anks
čiau minėtą informaciją, išankstinės 
registracijos numerį.
4) Išskyrus monomerus, kurie naudojami 
vietoje arba kaip pervežti izoliuoti 
pusgaminiai, 1–5 dalys netaikomos vietoje 
naudojamiems ir pervežtiems izoliuotiems 
pusgaminiams. Šių medžiagų gamintojai 
arba importuotojai per 1 dalyje nustatytą
terminą parengia 2a dalyje paminėtą
informaciją apie medžiagų savybes pagal V 
priedą, išskyrus informaciją apie jautrinim
ą; ši informacija pateikiama atsakingoms 
įstaigos, vykdančioms tarnybinius 
patikrinimus (122 straipsnis), ir agentūrai 
to pareikalavus;

5) Atitinkamai taikomi 10 straipsnis ir 18 
straipsnio 2 dalies 1 ir 3 ir kiti sakiniai, 3 ir 
4 dalys.

Pakeitimas 119
3 SKYRIAUS (naujo) antraštinė dalis

REGISTRACIJOS PEREINAMOJO 
LAIKOTARPIO METU PRIORITETAI

Pakeitimas 120
22b straipsnio (naujo) antraštinė dalis

Principai

Pakeitimas 121
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22 d straipsnio (naujo) 1–4 dalys

1) Medžiagos pagal 2 skyriuje paminėtas 
nuostatas registruojamos pereinamojo 
laikotarpio metu pagal žemiau pateiktose 
nuostatose nustatytus prioritetus.

2) Siekdama nustatyti prioritetus agentūra 
vadovaudamasi 22e straipsniu ir 22f 
straipsniu pagal gamintojų ir importuotojų
išankstinės registracijos duomenis sudaro 
keturis sąrašus (2 skyrius).  Ji pildo arba 
keičia sąrašus, jei gamintojas arba 
importuotojas gavęs leidimą vėlesnei 
registracijai (22a straipsnio 3 dalis) papildo 
arba pakeičia išankstinės registracijos 
duomenis arba pagrindinę informaciją
(22c straipsnio 3 dalis) medžiagų registre.
3) Jei keleto gamintojų ar importuotojų
informacija apie tą pačią medžiagą skiriasi, 
agentūra atsižvelgia į tuos duomenis, 
kuriems suteikiamas aukštesnis prioritetas.
4) Agentūra, pareiškėjui paprašius, pagr
įstais atvejais gali medžiagą priskirti pagal 
3 dalies nusotatas aukštesniam prioritetui 
remdamasi registruotojopirminės 
registracijos metu pagal 22e straipsnio arba 
22f straipsnio reikalavimus pateiktų
duomenų pagrindu nustatytu prioritetu.
Neigiamą agentūros sprendimą pagal 1 
sakinį registruotojas gali apskųsti 
vadovaudamasis 87, 88 ir 89 straipsnių
nuostatomis.

Pakeitimas 122
22e straipsnio (naujo) antraštinė dalis

Pirmojo sąrašo medžiagos

Pakeitimas 123
22e straipsnio (naujo) 1–2 dalys
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1) Pirmojo sąrašo medžiagos 
registruojamos per penkerius metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo. Pirmojo sąrašo 
medžiagos:

a) Pereinamojo laikotarpio medžiagos, 
kurios Direktyvos 67/548/EEB I priede 
klasifikuojamos kaip 1 ir 2 kategorijos 
kancerogeninės, mutageninės arba kenkian
čios žmogaus reprodukcijai ir pagal 
gamintojo arba importuotojo duomenis 
apie gamybos apimtis (22a straipsnio 2d 
dalis) sudaro mažiausiai 1 arba daugiau 
tonų vienam gamintojui arba 
importuotojui per metus ir yra pagamintos 
Bendrijoje arba importuotos;

b) pereinamojo laikotarpio medžiagos, jei j
ų gamintojo arba importuotojo 
duomenimis apie gamybos apimtis (22a 
straipsnio 2d dalis) Bendrijoje 
pagaminama arba įvežama mažiausiai 
1000 tonų vienam gamintojui arba 
importuotojui per metus.
2) Pirmasis sąrašas ir visi papildymai arba 
pakeitimai skelbiami kartu su medžiagų
registru vadovaujantis 22b straipsnio 2 
dalies d punktu.

Pakeitimas 124
22f straipsnio (naujo) antraštė

Antrojo ir ketvirtojo sąrašo medžiagos

Pakeitimas 125
22f straipsnio (naujo) 1–4 dalys

1) Antrojo sąrašo medžiagos 
registruojamos per septynerius metus nuo 
šio reglamento įsigaliojimo. Antrojo sąrašo 
medžiagos:
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a) pereinamojo laikotarpio medžiagos, jei j
ų gamintojo arba importuotojo duomenis 
apie gamybos apimtis (22a straipsnio 2d 
dalis) Bendrijoje pagaminama arba įve
žama mažiausiai 100 tonų vienam 
gamintojui arba importuotojui per metus.

b) pereinamojo laikotarpio medžiagos, jei j
ų gamintojo arba importuotojo
duomenimis apie gamybos apimtis (22a 
straipsnio 2d dalis) Bendrijoje 
pagaminama arba įvežama mažiausiai 1 
tona vienam gamintojui arba importuotojui 
per metus ir gamintojas arba importuotojas 
jas priskiria antrajam sąrašui pagal 22c 
straipsnio 2 dalies e punktą atitinkamai 
pagal Ibb priedo (naujo) kriterijus; 22e 
straipsnis lieka nepaliestas.
2) Trečiojo sąrašo medžiagos 
registruojamos per devynerius metus nuo 
šio reglamento įsigaliojimo. Trečiojo sąra
šo medžiagos yra pereinamojo laikotarpio 
medžiagos, jei jų gamintojo arba 
importuotojo duomenimis apie gamybos 
apimtis (22a straipsnio 2d dalis) Bendrijoje 
pagaminama arba importuojama ma
žiausiai 10 tonų vienam gamintojui arba 
importuotojui per metus ir jei jos 
neregistruojamos pagal 1b dalies tvarką.

3) Ketvirtojo sąrašo medžiagos 
registruojamos per 11 metų nuo šio 
reglamento įsigaliojimo. Trečiojo sąrašo 
medžiagos yra pereinamojo laikotarpio med
žiagos, jei jų gamintojo arba importuotojo 
duomenimis apie gamybos apimtis (22a 
straipsnio 2d dalis) Bendrijoje 
pagaminama arba importuojama ma
žiausiai 1 tona vienam gamintojui arba 
importuotojui per metus ir jei jos 
neregistruojamos pagal 1b dalies tvarką.
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4) Agentūra pasibaigus pagrindinės 
informacijos registracijos terminui, kaip 
nustatyta 22c straipsnio 1 dalyje, per vieną
mėnesį paskelbia visas medžiagų registre u
žregistruotas medžiagas.  Jei gavus leidimą
vėlesnei pagrindinės informacijos (22c 
straipsnio 3 dalis) registracijai pagal 22d 
straipsnio 2 dalies 2 sakinį ir 22d straipsnio 
3 dalies nuostatas papildomi arba pakei
čiami sąrašai, agentūra pasibaigus 
pagrindinės informacijos registracijos 
terminui, kaip nustatyta 22c straipsnio 3 
dalyje, per vieną mėnesį paskelbia šiuos 
pakeitimus ir papildymus.

Pakeitimas 126
26 straipsnio 1–5 dalys

1) Jeigu potencialiai pereinamojo 
laikotarpio medžiagą registruoti privalantis 
asmuo siekia pasinaudoti 21 straipsnio 
pereinamojo laikotarpio nuostatomis, jis 
privalo pateikti agentūrai šią 108 
straipsnyje nustatytos formos informaciją, 
kurią agentūra įtraukia į savo duomenų
bazę:

Išbraukta.

a) medžiagos ir, jei reikia, medžiagų grupės 
pavadinimas, įskaitant EINECS ir CAS 
numerius, jei jie egzistuoja;

b) atstovo ryšiams pavardė, adresas ir 
pareigos;

c) numatytas terminas, skirtas registracijai 
(medžiagos kiekiui);

d) fizikinių, cheminių, toksikologinių ir 
ekotoksikologinių išvadų (savybių), dėl kuri
ų jis turi atitinkamų tyrimų rezultatus ar 
informaciją, nuoroda siekiant išpildyti 
informacijos pateikimo registruojant med
žiagą reikalavimą ir 
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e) paaiškinimas, ar d punkte nurodytų
tyrimų metu buvo atliekami bandymai su 
stuburiniais gyvūnais; jei ne, ar jis ketina 
kartu su paraiška registruoti medžiagą
pateikti pareiškimą, kuriuo pritartų 9 
straipsnio a punkto x nuostatai.

Potencialiai cheminę medžiagą registruoti 
privalantis asmuo pagal 1 papunkčio 
reikalavimus teiktiną informaciją gali 
susiaurinti ir pateikti tik tas išvadas 
(savybes), kurių reikia bandymams.
2) 1 dalyje nurodyta informacija 
pateikiama ne vėliau, kaip 18 mėnesių iki 
šių terminų pabaigos:

a) 21 straipsnio 1 dalyje nustatytas 
terminas, skirtas Pereinamojo laikotarpio 
medžiagoms, pagamintoms Bendrijoje arba 
importuotoms kiekiu, siekiančiu 1 toną
arba daugiau per metus;

b) 21 straipsnio 2 dalyje nustatytas 
terminas, skirtas Pereinamojo laikotarpio 
medžiagoms, pagamintoms Bendrijoje arba 
importuotoms kiekiu, siekiančiu 1 toną
arba daugiau per metus.
3) Cheminę medžiagą registruoti 
privalantys asmenys, nepateikę 1 dalyje 
nustatytos informacijos, negali pasinaudoti 
21 straipsnio nuostatomis. 4. Gamintojai ar 
importuotojai, kurie Pereinamojo 
laikotarpio medžiagų pagamina ar įveža 
mažesniais kiekiais, negu 1 tona per metus, 
gali teikti agentūrai 1 dalyje nustatytą
informaciją; informacija agentūrai 
teikiama 108 straipsnyje nustatytu formatu.

4) Gamintojai ar importuotojai, kurie 
Pereinamojo laikotarpio medžiagų
pagamina ar įveža mažesniais kiekiais, 
negu 1 tona per metus, gali teikti agentūrai 
1 dalyje nustatytą informaciją; informacija 
agentūrai teikiama 108 straipsnyje 
nustatytu formatu.
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5) Informaciją, kuri buvo pateikta laikantis 
1–4 dalių reikalavimų, agentūra įveda į
savo duomenų bazę. Tiems gamintojams ir 
importuotojams, kurie, vadovaudamiesi 
1–4 dalyse nustatytais reikalavimais, pateik
ė informaciją apie medžiagą, agentūra leid
žia naudotis duomenimis apie šią medžiag
ą. Atsakingos valstybių narių institucijos 
taip pat gali gauti šiuos duomenis.

Pagrindimas

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

Pakeitimas 127
27 straipsnio 1 dalis

1) Visi gamintojai ir importuotojai, kurie, 
vadovaudamiesi 26 straipsnio reikalavimais, 
pateikė informaciją apie tą pačią pereinamojo 
laikotarpio medžiagą, tampa diskusijų
forumo dalyviais siekiant keistis informacija 
apie šią medžiagą (SIEF).

1) Visi gamintojai ir importuotojai, kurie, 
vadovaudamiesi 22a straipsnio reikalavimais, 
pateikė informaciją apie tą pačią pereinamojo 
laikotarpio medžiagą, tampa diskusijų
forumo dalyviais siekiant keistis informacija 
apie šią medžiagą (SIEF).

Pagrindimas

Folgeänderung, da Art. 26 gestrichen wird.  Die Informationen müssen jetzt unter Art. 22a in 
das Stoffregister gemeldet werden.

Pakeitimas 128
28 straipsnio 1 dalis
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1) Prieš atlikdamas bandymus su stuburiniais 
gyvūnais, kurių reikia siekiant pateikti 
informaciją medžiagos registravimui, SIEF
dalyvis pagal 26 straipsnio reikalavimus
privalo, naršydamas duomenų bazėje ir 
bendraudamas su kitais SIEF dalyviais, išsiai
škinti, ar atitinkamas tyrimas jau yra atliktas.
Jei kuris nors iš SIEF dalyvių jau atliko 
atitinkamą tyrimą, tai tas SIEF dalyvis, kuris 
turi atlikti bandymą su stuburiniais gyvūnais, 
privalo per du mėnesius pasibaigus 26 
straipnio 2 dalyje nustatytam terminui 
pareikalauti šio tyrimo.  

1) Prieš atlikdamas bandymus su stuburiniais 
gyvūnais, kurių reikia siekiant pateikti 
informaciją medžiagos registravimui, SIEF 
dalyvis pagal 22b straipsnio reikalavimus
privalo, naršydamas medžiagų registre ir 
bendraudamas su kitais SIEF dalyviais, išsiai
škinti, ar atitinkamas tyrimas jau yra atliktas.
Jei kuris nors iš SIEF dalyvių jau atliko 
atitinkamą tyrimą, tai tas SIEF dalyvis, kuris 
turi atlikti bandymą su stuburiniais gyvūnais, 
privalo pareikalauti šio tyrimo.

Pagrindimas

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

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

Pakeitimas 129
28 straipsnio 2 dalis

2) Jeigu nė vienas iš SIEF dalyvių nėra atlik
ęs atitinkamo tyrimo su stuburinių gyvūnų
bandymais, tai šis dalyvis privalo susisiekti su 
tais SIEF dalyviais, kurie pateikė informaciją
apie tos pačios ar panašios medžiagos 
naudojimą ir privalo atlikti šį tyrimą. Dalyviai 
privalo tarpusavyje susitarti, kuris vienas 
atliks šį tyrimą už visus.

Jeigu nė vienas iš SIEF dalyvių nėra atlikęs 
atitinkamo tyrimo su stuburinių gyvūnų
bandymais, tai dalyvis privalo susisiekti su 
tais SIEF dalyviais, kurie pateikė informaciją
apie tos pačios ar panašios medžiagos 
naudojimą arba apie jos naudojimo bei 
ekspozicijos kategorijas ir privalo atlikti šį
tyrimą. Dalyviai privalo tarpusavyje susitarti, 
kuris vienas atliks šį tyrimą už visus.

Pakeitimas 130
28a straipsnio (naujas) antraštinė dalis

Atsakomybė ir teisinė apsauga 
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Pakeitimas 131
28a straipsnio (naujas) 1 dalis

1) Jei nenustatyta kitaip, agentūra yra 
atsakinga už šios srities sprendimus.

Pagrindimas

Die Zuständigkeit der Agentur sollte der Klarheit halber für den gesamten Titel III 
ausdrücklich genannt werden.

Pakeitimas 132
28a straipsnio (naujas) 2 dalis

2) Agentūros šios srities sprendimai gali b
ūti apskųsti vadovaujantis 87, 88 ir 89 
straipsnių nuostatomis.

Pagrindimas

Statt einer enumerativen Aufzählung sollte das Widerspruchsrecht hier zentral festgelegt 
werden.

Pakeitimas 133
29 straipsnio 1 dalies 1a papunktis (naujas)

Tai negalioja toms medžiagoms ir 
preparatams, kurie pateikiami į rinką ma
žesniais, negu 1 kilogramo kiekiais vieną
kartą per metus ir yra skirti moksliniams 
tyrimams ir plėtrai.

Pagrindimas

Es ist unverhältnismäßig, wenn für Kleinstmengen bzw. für eine einmalige Lieferung (z. B. 
eines Hochschullehrers) ein Sicherheitsdatenblatt erstellt werden muss.

Pakeitimas 134
29 straipsnio 3 dalis
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3) Jeigu preparatas neatitinka priskyrimo 
pavojingoms medžiagoms kriterijų pagal 
Direktyvos 1999/45/EB 5, 6 ir 7 straipsnius, 
bet sudėtyje turi nuo >=1 proc. svorio, jeigu 
tai nedujinis preparatas, ir nuo >=0,2 proc. t
ūrio, jeigu tai dujinis preparatas, bent vienos 
medžiagos, keliančios pavojų sveikatai arba 
aplinkai, arba vienos medžiagos, kuriai 
Bendrijoje nustatytos ekspozicijos darbo 
vietoje ribos, asmuo, atsakingas už tokio 
preparato pateikimą į rinką, tiek gamintojas, 
tiek importuotojas, tolesnis naudotojas arba 
platintojas, tolesnio naudotojo prašymu 
pateikia saugos duomenų lapą, užpildytą
pagal šio Reglamento Ia priedą.

3) Jeigu preparatas neatitinka priskyrimo 
pavojingoms medžiagoms kriterijų pagal 
Direktyvos 1999/45/EB 5, 6 ir 7 straipsnius, 
bet sudėtyje turi nuo >=1 proc. svorio, jeigu 
tai nedujinis preparatas, ir nuo >=0,2 proc. t
ūrio, jeigu tai dujinis preparatas, bent vienos 
medžiagos, keliančios pavojų sveikatai arba 
aplinkai, arba vienos medžiagos, kuriai 
Bendrijoje nustatytos ekspozicijos darbo 
vietoje ribos, asmuo, atsakingas už tokio 
preparato pateikimą į rinką, tiek gamintojas, 
tiek importuotojas, tolesnis naudotojas arba 
platintojas, pateikia saugos duomenų lapą, u
žpildytą pagal šio Reglamento Ia priedą.

Pagrindimas

Für gefährliche Stoffe sollte automatisch ein Sicherheitsdatenblatt an den nachgeschalteten 
Anwender gesendet werden.

Pakeitimas 135
29 straipsnio 6 dalies 2 papunktis

Jei atliekami medžiagos saugumo tyrimai, 
pridedamame saugos duomenų lape 
pateikiami atitinkami ekspozicijos scenarijai.

Jei atliekami medžiagos saugumo tyrimai, 
tam tikrose saugos duomenų lapo vietose 
aprašomi atitinkami ekspozicijos scenarijai 
arba ekspozicijos kategorijos ir (arba) jie 
pateikiami elektroniniu būdu.

Pagrindimas

Die Erweiterung eines Sicherheitsdatenblatts um Anhänge zu verschiedenen 
Expositionsszenarien widerspricht den geltenden internationalen Anforderungen an ein 
Sicherheitsdatenblatt. Eine Vielzahl von Anhängen mit unterschiedlichen 
Expositionsszenarien ist in der Praxis nicht handhabbar und führt zu einem nicht akzeptablen 
Aufwand insbesondere für KMUs, denn im Sicherheitsdatenblatt werden sowohl die 
Verwendung des Stoffes sowie Maßnahmen zum Risikomanagement beschrieben.  Darüber 
hinaus muss das Sicherheitsdatenblatt den GHS-Anforderungen entsprechen.

Pakeitimas 136
29 straipsnio 7 dalis
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7) Tolesnis naudotojas deklaruotiems 
naudojimams privalo pasitelkti atitinkamą
saugos duomenų lape jam pateiktą informacij
ą.

7) Tolesnis naudotojas deklaruotoms 
ekspozicijos kategorijoms privalo pasitelkti 
atitinkamą saugos duomenų lape jam pateiktą
informaciją.

Pagrindimas

Es wäre ein unnötiger Aufwand, wenn allein aufgrund des Inkrafttretens der Verordnung 
Sicherheitsdatenblätter nochmals verschickt werden müssen, obwohl diese bereits den 
Abnehmern vorliegen.

Pakeitimas 137
29 straipsnio 8 dalis

8) Įsigaliojus šiam Reglamentui, saugos 
duomenų lapas turi būti pateiktas rašytine 
arba elektronine forma vėliausiai pirmojo 
medžiagos tiekimo metu. Dėl šių priežasčių
tiekėjai privalo saugos duomenų lapą
nedelsdami atnaujinti:

8) Įsigaliojus šiam Reglamentui, saugos 
duomenų lapas privalo būti pateiktas rašytine 
arba elektronine forma vėliausiai pirmojo 
medžiagos tiekimo metu, jei atitinkamas 
saugos duomenų lapas pagal 29 straipsnio 
6 dalies nuostatas nebuvo pateiktas prieš
šiam Reglamentui įsigaliojant. Dėl šių prie
žasčių tiekėjai privalo saugos duomenų lapą
nedelsdami atnaujinti:

Pagrindimas

Es wäre ein unnötiger Aufwand, wenn allein aufgrund des Inkrafttretens der Verordnung 
Sicherheitsdatenblätter nochmals verschickt werden müssen, obwohl diese bereits den 
Abnehmern vorliegen.

Pakeitimas 138
30 straipsnio antraštinė dalis

Prievolė informuoti tolesnius tiekimo 
grandies atstovus apie medžiagas ir 
preparatus, kuriems saugos duomenų lapas n
ėra privalomas 

Prievolė informuoti tolesnius tiekimo 
grandies atstovus apie medžiagas ir 
preparatus, kuriems pateikiamas saugos 
duomenų lapas

...

Pakeitimas 139
30 straipsnio 1 dalis
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1) Visi tam tikros medžiagos arba įeinančios į
preparatą medžiagos tiekimo grandies 
atstovai, kurie neprivalo pateikti saugos 
duomenų lapo kaip nustatyta 29 straipsnyje, 
privalo tiesiogiai tolesniam naudotojui arba 
platintojui pateikti šią informaciją:

1) Visi tam tikros medžiagos arba įeinančios į
preparatą medžiagod tiekimo grandies 
atstovai, kurie nepateikia saugos duomenų
lapo kaip nustatyta 29 straipsnyje, privalo 
tiesiogiai tolesniam naudotojui arba 
platintojui pateikti šią informaciją:

Pagrindimas

Die Vorschrift darf keine Anwendung finden, wenn – auch ohne nach Art. 29 hierzu 
verpflichtet zu sein – ein Sicherheitsdatenblatt übermittelt wird.

Pakeitimas 140
30 straipsnio 1 dalies a punktas

a) jei yra, registracijos numeris(-iai), 
nurodyti 18 straipsnio 1 dalyje;

Išbraukta.

Pagrindimas

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

Pakeitimas 141
34 straipsnio 2 dalis

2) Tolesnis naudotojas turi teisę gamintojui, 
importuotojui arba tolesniam naudotojui, 
kuris jam tiekia medžiagą, raštu pateikti 
informaciją apie medžiagos naudojimą
(deklaruotas naudojimas). Šitaip jis suteikia 
pakankamai informacijos tiekėjui, kuri jam 
reikalinga siekiant įvertinti medžiagos 
saugumą ir parengti šios medžiagos 
naudojimo cheminės ekspozicijos scenarij
ų.

2) Tolesnis naudotojas turi teisę gamintojui, 
importuotojui arba tolesniam naudotojui, 
kuris jam tiekia medžiagą, raštu pateikti 
informaciją apie medžiagos naudojimą arba 
jos naudojimo ir ekspozicijos kategorijas
(deklaruotas naudojimas). Šitaip jis suteikia
pakankamai informacijos tiekėjui, į kurią jis 
gali atsižvelgti rengdamas medžiagos 
saugumo įvertinimą.

Pagrindimas

Statt der Angabe einzelner Verwendungen sollte es aureichen, Verwendung- und 
Expositionskategorien anzugeben, damit Abnehmer ihren Vorlieferanten keine Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse offenlegen müssen.
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Pakeitimas 142
34 straipsnio 3 dalis

3) Jeigu medžiagos yra registruotos, 
gamintojas arba importuotojas turi įvykdyti 
13 straipsnio reikalavimus dar prieš
artimiausią medžiagos tiekimą tolesniam 
naudotojui, deklaravusiam medžiagos 
naudojimą, jei ši deklaracija buvo pateikta ma
žiausiai mėnesį prieš kitą tiekimą, priešingu 
atveju – per mėnesį nuo deklaracijos 
pateikimo; galioja paskesnis terminas. Dėl 
pereinamojo laikotarpio medžiagų gamintojas 
ar importuotojas, prieš pasibaigiant esamam 
terminui, privalo išpildyti 21 straipsnio 
reikalavimus ir atlikti 13 straipsnio jam 
nustatytus įpareigojimus, jei tolesnio 
naudotojo deklaracija būtų pateikta ma
žiausiai 12 mėnesių prieš pasibaigiant 
terminui.

3) Jeigu medžiagos yra registruotos, 
gamintojas arba importuotojas turi įvykdyti 
13 straipsnio reikalavimus dar prieš
artimiausią medžiagos tiekimą tolesniam 
naudotojui, deklaravusiam medžiagos 
naudojimą ar naudojimo ir ekspozicijos 
kategorijas, jei ši deklaracija buvo pateikta 
mažiausiai mėnesį prieš kitą tiekimą, prie
šingu atveju – per mėnesį nuo deklaracijos;
galioja paskesnis terminas. Dėl pereinamojo 
laikotarpio medžiagų gamintojas ar 
importuotojas, prieš pasibaigiant esamam 
terminui, privalo išpildyti 21 straipsnio 
reikalavimus ir atlikti 13 straipsnio jam 
nustatytus įpareigojimus, jei tolesnio 
naudotojo deklaracija būtų pateikta ma
žiausiai 12 mėnesių prieš pasibaigiant 
terminui.

Pakeitimas 143
34 straipsnio 4 dalis

4) Tolesnis medžiagos arba į preparatą įeinan
čios medžiagos naudotojas kiekvienam 
naudojimui, jeigu jis nesutampa su 
ekspozicijos scenarijuje aprašytais požymiais, 
kurie jam buvo pateikti saugos duomenų
lape, vadovaudamasis XI priedu turi parašyti 
ataskaitą apie medžiagos saugumą.

4) Tolesnis medžiagos arba į preparatą įeinan
čios medžiagos naudotojas kiekvienam 
naudojimui arba naudojimo ir ekspozicijos 
kategorijai, jeigu ji nesutampa su 
ekspozicijos scenarijuje arba minėtose 
naudojimo ir ekspozicijos kategorijose apra
šytais požymiais, kurie jam buvo pateikti 
saugos duomenų lape, vadovaudamasis XI 
priedu turi parašyti ataskaitą apie medžiagos 
saugumą. Tai galioja tik toms medžiagoms, 
kurių naudojama daugiau, negu 1 tona per 
metus.

Pagrindimas

Nachgeschaltete Anwender, insbesondere KMU sollten nicht für jede vom Vorlieferanten 
abweichende Einzelverwendung einen Stoffsicherheitsbericht erstellen müssen, sondern nur 
bei Abweichungen von den Verwendungs- und Expositionskategorien. Die Mengenschwelle ist 
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erforderlich, da sonst die nachgeschalteten Anwender im Unterschied zu Herstellern / 
Importeuren selbst bei kleinsten Mengen einen eigenen Stoffsicherheitsbericht erarbeiten 
müssten.

Pakeitimas 144
35 straipsnio 1 dalis

1) Prieš pradėdamas naudoti tam tikras med
žiagas, kurias tolesnis tiekimo grandies 
atstovas užregistravo pagal 5 arba 16 
straipsnio reikalavimus, tolesnis naudotojas 
privalo agentūrai pateikti šio straipsnio 2 
dalyje nustatytą informaciją, jei jam 
pateikiamas saugos duomenų lapas, kuriame 
yra ekspozicijos scenarijus, ir tolesnis 
naudotojas šią medžiagą naudoja ne pagal 
šiame ekspozicijos scenarijuje aprašytus po
žymius.

1) Prieš pradėdamas naudoti tam tikras med
žiagas pagal naudojimo ir ekspozicijos 
kategoriją, kurias tolesnis tiekimo grandies 
atstovas užregistravo pagal 5 arba 16 
straipsnio reikalavimus, tolesnis naudotojas 
privalo agentūrai pateikti šio straipsnio 2 
dalyje nustatytą informaciją, jei jam 
pateikiamas saugos duomenų lapas, kuriame 
yra ekspozicijos scenarijus ar naudojimo ir 
ekspozicijos kategorija ir tolesnis naudotojas 
šią medžiagą naudoja ne pagal ten aprašytus 
požymius.

Pakeitimas 145
35 straipsnio 2 dalies e punktas

e) trumpai benri naudojimo(-ų) duomenys; e) trumpai benri naudojimo(-ų) ar 
naudojimo ir poveikio kategorijų
duomenys;

Pakeitimas 146
35 straipsnio 2 dalies f punktas

f) pasiūlymą dėl papildomų bandymų su 
stuburiniais gyvūnais, jei šito reikia 
tolesniam naudotojui siekiant sudaryti med
žiagos saugumo įvertinimą.

Išbraukta.

Pagrindimas

Der Vorschlag für ergänzende Versuche an Wirbeltieren kann entfallen, da die Angabe der 
bisher vom Hersteller / Importeur nicht berücksichtigten Expositionskategorie nach Artikel 35 
(2) e in Verbindung mit dem neuen Anhang IX a schon die entsprechenden Versuche 
beinhaltet.
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Pakeitimas 147
38 straipsnio 1 dalis

1) 39–43 straipsniuose nurodyta 
kompetentinga institucija – tai valstybės nar
ės, kurioje vyksta gamyba arba 
įregistruotas importuotojas, kompetentinga 
institucija.

1) 39–46 straipsniuose nurodyta 
kompetentinga institucija yra agentūra.

Pagrindimas

Zur Gewährleistung von Einheitlichkeit, Rechtssicherheit und Effizienz muss die Agentur für 
alle Belange der Bewertung zuständig sein und für alle Bewertungsaspekte die alleinige 
Entscheidungsbefugnis haben.

Pakeitimas 148
38 straipsnio 2 dalis

2) Jei keletas gamintojų ar importuotojų
pagal 10 ar 17 straipsnius susijungė į
konsorciumą, kompetentinga institucija yra 
ta institucija, kuri yra atsakinga už
gamintoją ar importuotoją, kuris pagal 10 
ar 17 straipsniuose nustatytą tvarką
pateikia agentūrai duomenis 
atstovaudamas kitus.

Išbraukta.

Pakeitimas 149
39 straipsnio 1 dalis

1) Kompetentinga institucija privalo 
patikrinti visus pasiūlymus atlikti 
bandymus, kurie pateikti registracijos metu 
ar tolesnio naudotojo deklaracijoje, 
siekiant gauti informaciją apie medžiagą
pagal VII ir VIII prieduose nustatytą tvark
ą.

Išbraukta.

Pagrindimas

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

Pakeitimas 150
39 straipsnio 2 dalies a, b ir c punktai

2) Remdamasi patikrinimu pagal 1 dalyje 
nustatytą tvarką, kompetentinga institucija 
parengia vieną iš šių 48 ir 49 straipsniuose 
nustatytą tvarką atitinkančių sprendimų:

Išbraukta.

a) sprendimas, kuriuo cheminę medžiagą
registruoti privalantis(-ys) asmuo(-enys) ar 
tolimesnis(-i) naudotojas(-ai) raginami 
atlikti siūlomą bandymą ir kuriuo yra 
nustatytas bandymo rezultatų santraukos 
arba pagrindinių dalykų santraukos 
pateikimo terminas, jeigu jo reikia pagal I 
priede nustatytą tvarką.

b) sprendimas pagal a punkte nustatytą
tvarką, tačiau pakeičiant duomenis, pagal 
kuriuos turi būti atliekami bandymai;
c) sprendimas, kuriuo atmetamas pasi
ūlymas bandymams.

Pakeitimas 151
39 straipsnio 3 dalis

3) Cheminę medžiagą registruoti 
privalantis asmuo agentūrai turi pateikti 
reikiamus duomenis.

Išbraukta.

Pakeitimas 152
40 straipsnio 1 dalis

1) Kompetentinga institucija gali tikrinti 
registracijas siekdama įsitikinti:

1) Agentūra gali tikrinti registracijas 
siekdama įsitikinti:

Pakeitimas 153
40 straipsnio 1 dalies a punktas



AD\580429LT.doc 75/144 PE 357.851v02-00

LT

a) kad techninės(-ių) bylos(-ų), pateiktos(-ų) 
pagal 9 straipsnio reikalavimus, informacija 
atitinka 9, 11 ir 12 straipsnių bei IV–VIII 
priedų reikalavimus,

a) kad techninės(-ių) bylos(-ų), pateiktos(-ų) 
pagal 9, 12 ir 13 straipsnių reikalavimus, 
informacija atitinka šių straipsnių bei 
atitinkamų priedų reikalavimus,

Pakeitimas 154
40 straipsnio 1 dalies b punktas

b) kad nukrypimai nuo reikiamų bazinių
duomenų ir jų techninėje(-ėse) byloje(-ose) 
pateiktų pagrindimų atitinka tam tikras 
V–VIII priedų nuostatas  ir IX priedo bendr
ąsias taisykles.

Išbraukta.

Pagrindimas

Die Agentur soll die Möglichkeit erhslten, alle eingereichten Unterlagen (auch den 
Stoffsicherheitsbericht und die Sicherheitsdatenblätter) zu überprüfen.

Pakeitimas 155
40 straipsnio 2 dalis

2) Remdamasi patikrinimu pagal 1 dalyje 
nustatytą tvarką, kompetentinga institucija 
gali parengti sprendimo projektą, kuriuo med
žiagą registruoti privalantis(-ys) asmuo(-
enys) raginamas(-i) pateikti visą informaciją, 
kuri reikalinga siekiant suderinti šią (šias) 
paraišką(-as) registruoti medžiagą su 
atitinkamais reikalavimais pateikti informacij
ą; Šis sprendimas priimamas vadovaujantis 
48 ir 49 straipsnių nustatyta tvarka.

2) Remdamasi patikrinimu pagal 1 dalyje 
nustatytą tvarką, agentūra gali parengti 
sprendimo projektą, kuriuo medžiagą
registruoti privalantis(-ys) asmuo(-enys) 
raginamas(-i) pateikti visą informaciją, kurios 
reikia siekiant suderinti šią (šias) paraišką(-
as) registruoti medžiagą su atitinkamais 
reikalavimais pateikti informaciją; Šis 
sprendimas priimamas vadovaujantis 48 ir 49 
straipsnių nustatyta tvarka.

Pakeitimas 156
41 straipsnio 1 dalis

1) Kompetetinga institucija privalo 
patikrinti informaciją, pateiktą priėmus 
sprendimą pagal 39 arba 40 straipsniuose 
nustatytą tvarką ir, reikalui esant, parengti 
atitinkamus sprendimų projektus pagal 39 
arba 40 straipsnio reikalavimus.  

1) Agentūra privalo patikrinti informaciją, 
pateiktą priėmus sprendimą pagal 40 
straipsnyje nustatytą tvarką ir, reikalui esant, 
parengti atitinkamus sprendimų projektus 
pagal 40 straipsnio reikalavimus.  
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Pakeitimas 157
41 straipsnio 2 dalis

2) Pabaigusi dokumentacijos įvertinimą, 
kompetentinga institucija naudoja gautą
informaciją 43aa straipsnio 1 dalyje, 56 
straipsnio 3 dalyje ir 66 straipsnio 2 dalyje 
nurodytais tikslais ir perduoda ją
Komisijai, agentūrai ir kitoms valstybėms 
narėms. Kompetentinga institucija 
informuoja Komisiją, agentūrą, cheminę
medžiagą registruoti privalantį asmenį ir 
kompetentingas kitų valstybių narių valdžios 
institucijas apie savo išvadas, nurodydama, ar 
reikia naudoti ir kaip naudoti gautą
informaciją.

2) Pabaigusi dokumentacijos įvertinimą, 
agentūra informuoja Komisiją, cheminę med
žiagą registruoti privalantį asmenį ir 
kompetetingas kitų valstybių narių institucijas 
apie savo išvadas, nurodydama, ar reikia 
naudoti ir kaip naudoti gautą informaciją 56 
straipsnio 3 dalyje ir 66 straipsnio 2 dalyje
numatytais tikslais.

Pagrindimas

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

Pakeitimas 158
42 straipsnio 1 dalis

1) Kompetentinga institucija praneša agent
ūrai, jei ji pradeda pasiūlymo atlikti 
bandymą vertinimą pagal 39 straipsnyje 
nustatytą tvarką.

Išbraukta.

Pagrindimas

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

Zudem ist es nicht akzeptabel, bis zu fünf Jahre nach Einreichung von Versuchsvorschlägen 
auf eine Entscheidung der Behörden zu warten.

Pakeitimas 159
42 straipsnio 2 dalis
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2) Kompetentinga institucija per 120 dienų
nuo pasiūlymo atlikti bandymą gavimo 
privalo parengti sprendimo projektą pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką.

Išbraukta.

Pakeitimas 160
42 straipsnio 3 dalies a, b ir c punktai

3) Kompetentinga institucija pagal 39 
straipsnio reikalavimus privalo 
pereinamojo laikotarpio medžiagoms šia 
tvarka parengti sprendimų projektus:

Išbraukta.

a) penkerius metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo visoms registracijoms, kurių
paraiškos pateikiamos per 21 straipsnio 1 
dalyje nurodytą laikotarpį ir į kurias 
įtraukti pasiūlymai atlikti bandymus 
siekiant pateikti reikiamą informaciją
pagal VII ir VIII prieduose nustatytą tvark
ą;
b) devynerius metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo visoms registracijos parai
škoms, gautoms iki termino, nurodyto 21 
straipsnio 2 dalyje, pabaigos, kuriose 
pateikti pasiūlymai atlikti bandymus 
siekiant patenkinti VII priedo reikalavimus 
pateikti informaciją;

c) pasibaigus a ir b punktuose nurodytiems 
terminams visoms registracijos paraiškoms, 
kuriose pateikti pasiūlymai atlikti 
bandymus, gautoms iki 21 straipsnio 3 
dalyje nurodyto termino pabaigos.

Pakeitimas 161
42 straipsnio 4 dalis

4) Valstybės narės kompetentinga 
institucija praneša agentūrai, jei ji baigia 
pereinamojo laikotarpio medžiagos 
vertinimą pagal 39 straipsnyje nustatytą
tvarką.

Išbraukta.
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Pakeitimas 162
43 straipsnio 1 dalis

1) Kompetentinga institucija praneša agent
ūrai, jei ji pradeda pasiūlymo atlikti 
bandymą vertinimą pagal 40 straipsnyje 
nustatytą tvarką.

Išbraukta.

Pagrindimas

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

Pakeitimas 163
43 straipsnio 2 dalis

2) Kompetentinga institucija, 
vadovaudamasi 40 straipsnio 2 dalies 
nuostatomis, per 12 mėnesių nuo medžiagos 
vertinimo pradžios privalo parengti 
sprendimo projektą.

2) Agentūra, vadovaudamasi 40 straipsnio 2 
dalies nuostatomis, per 12 mėnesių nuo med
žiagos vertinimo pradžios privalo parengti 
sprendimo projektą.

Pakeitimas 164
43 straipsnio 3 dalis

3) Valstybės narės kompetentinga 
institucija praneša agentūrai, jei ji baigia 
pereinamojo laikotarpio medžiagos 
vertinimą pagal 40 straipsnyje nustatytą
tvarką.

Išbraukta.

Pakeitimas 165
43a straipsnio 1 dalis
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Siekdama užtikrinti darnų požiūrį, agentūra 
parengia kriterijus, pagal kuriuos 
sudaromas medžiagų sąrašas tolesniam
vertinimui suteikiama pagal rizikos laipsnį.
Vertinimo kriterijai apima duomenis apie 
pavojingumą, ekspozicijos duomenis ir med
žiagos kiekius. agentūra priima sprendimą
dėl medžiagų pirmenybės nustatymo kriterij
ų tolesniam vertinimui. Valstybės narės 
rengia savo registrus remdamosi šiais 
kriterijais.

Siekdama užtikrinti vieningą ir skaidrų poži
ūrį, agentūra parengia nuo rizikos laipsnio 
priklausančius kriterijus, pagal kuriuos 
atrenkamos medžiagos vertinimui.
Vertinimo kriterijai apima duomenis apie 
pavojingumą, ekspozicijos duomenis ir si
ūlomas rizikos valdymo priemones. Šie 
kriterijai turi apibrėžti tas aplinkybes, 
kurioms esant nepakanka pagal II antra
štinės dalies reikalavimus pateiktos 
informacijos ir bylos įvertinimo pagal VI 
antraštinėje dalyje nustatytą tvarką siekiant 
įvertinti medžiagos ir jos deklaruoto(-ų) 
naudojimo(-ų) riziką bei rizikos valdymui.

Pagrindimas

Die Agentur muss Kriterien zur Rechtfertigung einer Entscheidung über eine weitergehende 
Bewertung haben, und die Gründe für diese Rechtfertigung müssen transparent sein. Dazu 
können zum Beispiel gehören:

Informationsanforderungen, welche über die Anforderungen in den Artikeln 9, 12 und 
13 hinausgehen;
Zusammenfassung der Ergebnisse von Dossierbewertungen mehrerer 
Registrierungen des gleichen Stoffes oder ähnlicher Stoffe;
Erforderliche Abstimmung widersprüchlicher Ergebnisse von Dossierbewertungen mehrerer 
Registrierungen des gleichen Stoffes oder ähnlicher Stoffe.

Pakeitimas 166
43aa straipsnio 1 dalis

1) Valstybė narė įtraukia medžiagą į registr
ą ir kartu vykdo kompetentingos 
institucijos veiklą, susijusią su 44, 45 ir 46 
straipsniuose nurodytais tikslais, jei 
atitinkama valstybė narė, remdamasi jos 
kompetentingos institucijos 38 straipsnyje 
nustatyta tvarka atlikto dokumentacijos 
įvertinimo rezultatais arba informacija iš
kitų šaltinių, įskaitant informaciją, esančią
registracijos paraiškos dokumentuose, turi 
pagrindą manyti, kad medžiaga visų pirma 
dėl šių priežasčių kelia pavojų sveikatai ir 
aplinkai:

1) Jei agentūra mano, kad reikia med
žiagos įvertinimo, ji priima sprendimą
pagal 43a, 48 ir 49 straipsniuose nustatytą
tvarką.
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Jei sprendimas yra teigiamas, agentūra šią
medžiagą 44–46 straipsniuose nustatytiems 
tikslams įtraukia į registrą. Atsižvelgiant į
riziką, šis registras yra prioritetinis.

Pagrindimas

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

Pakeitimas 167
43aa straipsnio 1 dalies a ir b punktai

a) dėl medžiagos sandaros panašumo į
susirūpinimą keliančias medžiagas arba 
medžiagas, kurios yra patvarios ir turi 
bioakumuliacinių savybių, ir dėl to galima 
manyti, kad atitinkama medžiaga arba jos 
preparatai ar produktai turi susirūpinimą
keliančių savybių arba yra patvarūs ir turi 
bioakumuliacinių savybių;

Išbraukta.

b) dėl bendro kiekio, kuris gaunamas sud
ėjus kiekį, nurodytą kelių cheminę medžiag
ą privalančių registruoti asmenų parai
škose.

Pakeitimas 168
43aa straipsnio 2 dalis

2) 1 dalyje nurodytas registras sudaromas 
trejų metų laikotarpiui; jis atnaujinamas 
kasmet ir apima medžiagas, kurias valstybė
narė planuoja įvertinti kiekvienais metais.
Valstybė narė kasmet iki vasario 28 d. 
pateikia savo registrą agentūrai ir kitoms 
valstybėms narėms. Agentūra gali išsakyti 
pastabas, o valstybės narės kasmet iki kovo 
31 d. gali siųsti savo paaiškinimus agent
ūrai arba pareikšti susidomėjimą, nor
ėdamos įvertinti medžiagą.

Kasmet iki vasario 28 d. agentūra registrą
teikia tvirtinti Valstybių narių komitetui.
Šis registras galioja trejus metus; jis 
kasmet atnaujinamas ir apima tas med
žiagas, kurias agentūra planuoja vertinti 
kiekvienais metais.
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Agentūra privalo apie tai informuoti 
cheminę medžiagą privalantį registruoti 
asmenį(-is) ir šį registrą paskelbti savo 
interneto svetainėje.

Pagrindimas

Eine weitergehende Bewertung wird von der Agentur nur vorgenommen, wenn der Stoff und 
seine Verwendungen die in Artikel 43a aufgeführten Kriterien für eine solche Bewertung 
erfüllen.

Pakeitimas 169
43aa straipsnio 3 dalis

3) Jei registrui nėra pastabų ar jokia kita 
valstybė narė nepareiškė savo susidom
ėjimo, valstybė narė patvirtina šį registrą.
Kompetentinga institucija yra tos valstybės 
narės, kuri įtraukė medžiagą į savo galutinį
registrą, kompetentinga institucija.

Išbraukta.

Pagrindimas

Das Verfahren entfällt, da die Agentur den fortlaufenden Plan selbst erstellt.

Pakeitimas 170
43aa straipsnio 4 dalis

4) Jei dvi ar daugiau valstybių narių tą pa
čią medžiagą įtraukė į savo registro projekt
ą ar po registrų pateikimo išreiškė savo 
susidomėjimą dėl tos pačios medžiagos 
įvertinimo, kompetentinga institucija 
nustatoma pagal 2, 3 ir 4 papunkčių proced
ūrą 44, 45 ir 46 straipsniuose apibrėžtiems 
tikslams įgyvendinti:

Išbraukta.
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Kaip numatyta 72 straipsnio 1 dalies e 
punkte, agentūra paveda šį klausimą
Valstybių narių komitetui (toliau Valstybių
narių komitetas), kad šis nuspręstų, kuri 
institucija bus kompetentinga institucija, 
atsižvelgiant 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 bylų įvertinimus pagal 39–43 
straipsnių reikalavimus.

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

Jei Valstybių narių komitetas neprieina 
prie vieningo susitarimo, agentūra pateikia 
Komisijai skirtingas nuomones, kuri pagal 
130 straipsnio 3 dalyje numatytą procedūrą
sprendžia, kuri institucija turi atlikti 
kompetentingos institucijos vaidmenį;
kiekviena valstybė narė patvirtina savo 
galutinį registrą.

Pakeitimas 171
43aa straipsnio 5 dalis

5) Kai tik nustatoma kompetentinga 
institucija, agentūra galutinius registrus 
paskelbia savo interneto svetainėje.

Išbraukta.

...

Pakeitimas 172
43aa straipsnio 6 dalis
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6) Pagal šio straipsnio reikalavimus 
nustatyta kompetentinga institucija visas į
registrą įtrauktas medžiagas vertina pagal 
šio skyriaus reikalavimus.

Išbraukta.

Pakeitimas 173
44 straipsnio 1 dalis

1) Jei kompetentinga institucija nutaria, 
kad, norint išsiaiškinti įtarimą pagal 43aa 
straipsnio 1 dalį, reikia papildomos 
informacijos, įskaitant ir informaciją, kuri 
nėra nurodyta V–VIII prieduose, ji paruošia 
sprendimo projektą, kuriame nurodo prie
žastis, kodėl iš paraiškos registracijai teikėjo(-
ų) reikalaujama papildomos informacijos;
Sprendimas priimamas 48 ir 49 straipsniuose 
nustatyta tvarka.

1) Jei agentūra nutaria, kad pagal 9, 12 ir 
13 straipsnių reikalavimus reikia papildomų
duomenų, ji paruošia sprendimo projektą, 
kuriame nurodo priežastis, kodėl iš cheminę
medžiagą privalančio registruoti asmens(-ų) 
reikalaujama papildomos informacijos;  
Sprendimas priimamas 48 ir 49 straipsniuose 
nustatyta tvarka.

Pagrindimas

Die Agentur kann im begründeten Einzelfall über weitergehende Informationsanforderungen 
entscheiden.

Pakeitimas 174
44 straipsnio 4 dalis

(4) Atlikusi įvertinimą pagal 1, 2 ir 3 dalis, 
kompetetinga institucija per 12 mėnesių nuo 
vertinimo pradžios praneša apie tai Agent
ūrai.  Pasibaigus šiam terminui, įvertinimas 
laikomas baigtu.

(4) Atlikusi įvertinimą pagal 1, 2 ir 3 dalis, 
Agentūra per 12 mėnesių nuo vertinimo prad
žios praneša apie tai cheminę medžiagą
privalančiam(-tiems) registruoti asmeniui(-
ims). Pasibaigus šiam terminui, įvertinimas 
laikomas baigtu.

Pakeitimas 175
45 straipsnio 1 dalis
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(1) Vertindama medžiagą, kompetetinga 
institucija privalo remtis ankstesniais 
įvertinimais pagal šią antraštinę dalį.  
Sprendimo projektas, kuriuo pagal 144 
straipsnį reikalaujama informacijos, gali būti 
grindžiamas tik pasikeitusiomis aplinkybėmis 
arba naujais tyrimų rezultatais.

(1) Vertindama medžiagą, kompetetinga 
institucija privalo remtis ankstesniais 
įvertinimais pagal šią antraštinę dalį.
Sprendimo projektas, kuriuo pagal 144 
straipsnį reikalaujama informacijos, gali būti 
grindžiamas tik pasikeitusiomis aplinkybėmis 
arba naujais tyrimų rezultatais.

Pakeitimas 176
45 straipsnio 2 dalis

(2)Kad būtų suvienodinta procedūra pra
šant pateikti papildomos  informacijos, 
Agentūra kontroliuoja sprendimų projektus 
pagal 44 straipsnį ir nustato kriterijus bei 
prioritetus. Reikalingos įgyvendinimo 
priemonės nustatomos pagal 130 straipsnio 
3 dalyje numatytą procedūrą.

Išbraukta.

Pagrindimas

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

Pakeitimas 177
46 straipsnio 1 dalis

(1) Kompetetinga institucija privalo 
patikrinti informaciją, pateiktą priėmus 
sprendimą pagal 44 straipsnį ir, prireikus, 
paruošti atitinkamus sprendimų projektus 
pagal 44 straipsnį.  

(1) Agentūra privalo patikrinti informaciją, 
pateiktą priėmus sprendimą pagal 44 straipsn
į ir, prireikus, paruošti atitinkamus sprendimų
projektus pagal 44 straipsnį.  

Pakeitimas 178
46 straipsnio 2 dalis
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(2) Įvertinusi medžiagą, kompetetinga 
institucija naudoja gautą informaciją
tikslais, numatytais 56 straipsnio 3 dalyje ir 
66 straipsnio 2 dalyje, ir perduoda ją
Komisijai, Agentūrai bei kitoms valstybėms 
narėms. Kompetentinga institucija
informuoja Komisiją, Agentūrą, cheminę
medžiagą privalantį registruoti asmenį ir 
kompetetingas valstybių narių institucijas 
apie savo išvadas, nurodydama, ar reikia ir 
kaip naudoti gautą informaciją.

(2) Agentūra informuoja Komisiją, cheminę
medžiagą privalantį registruoti asmenį ir 
kompetetingas valstybių narių institucijas 
apie savo išvadas, nurodydama, ar reikia ir 
kaip naudoti gautą informaciją 56 straipsnio 
3 dalyje ir 66 straipsnio 2 dalyje numatytais 
tikslais.

Begründung

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

Pakeitimas 179
47 straipsnis

izoliuotiems pusgaminiams, naudojamiems 
vietoje, netaikomi nei dosjė pateiktų
dokumentų, nei medžiagų vertinimai. Ta
čiau, jei nustatoma, kad izoliuotas 
pusgaminis, naudojamas vietoje, gali kelti 
grėsmę, panašią į tą, kurią sukelia medžiag
ų, privalomų registruoti pagal 54 straipsnį, 
naudojimas, valstybės narės, kurios 
teritorijoje yra (gaminama) medžiaga, 
atsakinga institucija gali:

Agentūra, kaip  ir atsakinga institucija 
valstybės narės, kurios teritorijoje 
gaminami pusgaminiai,  gali pareikalauti 
informacijos, kurią pagal 16 straipsnį įmon
ė privalo laikyti paruošusi. Agentūra gali 
įvertinti šią informaciją pagal  40 straipsnį.

Pagrindimas

Die Agentur sowie die zuständigen Behörde der Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit 
haben, auch Zwischenprodukte zu überprüfen.

Pakeitimas 180
47 straipsnio a ir b punktai

(a) pareikalauti cheminę medžiagą
privalančio asmens pateikti papildomos 
informacijos, tiesiogiai susijusios su 
nustatyta rizika. Šis reikalavimas privalo b
ūti pagrįstas;

Išbraukta.
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(b) patikrinti visą pateiktą informaciją ir, 
prireikus, imtis priemonių sumažinti riziką, 
nustatytą įvardytoje vietoje.  

Pakeitimas 181
47 straipsnio 2 pastraipa

Procedūrą pagal 1 dalį gali atlikti tik toje 
dalyje nurodyta kompetetinga institucija.

Išbraukta.

Pakeitimas 182
48 straipsnio 1 dalis

(1) Kompetetinga institucija privalo pateikti 
sprendimo projektą pagal 39, 40 arba 44 
straipsnius cheminę medžiagą privalančiam 
registruoti asmeniui arba tolesniam(-iems) 
naudotojui(-jams) ir suteikti jiems 30 dienų
savo nuomonei pareikšti.  Kompetetinga 
institucija privalo atsižvelgti į visas gautas 
nuomones ir, prireikus, atitinkamai pakeisti 
sprendimo projektą.

(1) Kompetetinga institucija privalo pateikti 
sprendimo projektą pagal 40, 43aa arba 44 
straipsnius cheminę medžiagą registruoti 
privalančiam asmeniui arba tolesniam(-iems) 
naudotojui(-jams) ir suteikti jiems 30 dienų
savo nuomonei pareikšti. Agentūra privalo 
atsižvelgti į visas gautas nuomones ir, 
prireikus, atitinkamai pakeisti sprendimo 
projektą.

Pakeitimas 183
48 straipsnio 2 dalis

(2) Cheminę medžiaga registruoti privalantis 
asmuo privalo pranešti kompetetingai 
institucijai, kad nutraukė medžiagos gamybą
arba importą.  tai reiškia, kad teikėjo 
registracija nebegalioja ir kad negalima 
reikalauti jokios papildomos informacijos 
apie šią medžiagą, nebent jis vėl pateiktų
paraišką registracijai.

(2) Cheminę medžiagą privalantis registruoti 
asmuo privalo pranešti kompetetingai 
institucijai, kad nutraukė medžiagos gamybą
arba importą.  tai reiškia, kad registracijos 
dokumente nustatytos pareigos negalioja ir 
tuo metu negalima reikalauti jokios 
papildomos informacijos apie medžiagą.
Jei cheminę medžiagą privalantis 
registruoti asmuo visiškai nutraukia med
žiagos gamybą arba importą, tai jo 
registracija nustoja galioti po metų, nebent 
jis perleistų savo registracijos teises tre
čiajam asmeniui dar nesibaigus šiam 
terminui.

Pagrindimas
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Oftmals werden Herstellung bzw. Import nur vorübergehend eingestellt. Der automatische 
Verlust der Gültigkeit der Registrierung  ist lediglich in Fällen angemessen, in denen 
Herstellung und Import endgültig eingestellt werden. Nach Satz 1 ruhen die Rechte und 
Pflichten aus der Registrierung unmittelbar nach Mitteilung der Einstellungsentscheidung, 
die Registrierung bleibt nach Satz 2 noch für eine Übergangsfrist von einem Jahr gültig, um 
es dem Registrierungspflichtigen zu ermöglichen, die Rechtsposition auf einen Dritten zu 
übertragen (vgl. Art. 6b Abs. 1).

Pakeitimas 184
48 straipsnio 3 dalis

(3) Cheminę medžiagą privalantis 
registruoti asmuo gali nutraukti medžiagos 
gamybą arba importą ir gavęs sprendimo 
projektą. Tokiu atveju jis privalo apie tai 
pranešti kompetetingai institucijai; tai rei
škia, kad teikėjo registracija nebegalioja ir 
kad negalima reikalauti jokios papildomos 
informacijos apie šią medžiagą, nebent jis v
ėl pateiktų paraišką registracijai.

(3) 1 dalies nuostatos taikomos ir tuomet, 
jei paraiškos cheminę medžiagą privalantis 
registruoti asmuo nutraukia medžiagos 
gamybą arba importą gavęs sprendimo 
projektą.

Begründung

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

Pakeitimas 185
48 straipsnio 4 dalies a punktas

(a) kompetetinga institucija parengia dosjė
pagal XIV priedą ir padaro išvadą, kad 
potencialiai egzistuoja ilgalaikė rizika žmonių
sveikatai arba aplinkai, pateisinanti 
reikalavimą pateikti papildomos informacijos, 
ir  

(a) Agentūra parengia dosjė pagal XIV pried
ą ir padaro išvadą, kad potencialiai egzistuoja 
ilgalaikė rizika žmonių sveikatai arba 
aplinkai, pateisinanti reikalavimą pateikti 
papildomos informacijos, ir   

Pakeitimas 186
49 straipsnio 1 dalis
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(1) kompetetinga valstybės narės institucija 
praneša Agentūrai apie sprendimo projektą
pagal 39, 40 arba 44 straipsnius su 
galimais cheminę medžiagq privalančio 
registruoti asmens arba tolesnio vartotojo 
komentarais ir nurodo, kiek į šiuos 
komentarus buvo atsižvelgta. Tuomet Agent
ūra perduoda šį sprendimo projektą kartu su 
komentarais kompetentingoms kitų valstybių
narių institucijoms.

(1) tuomet Agentūra perduoda valstybių nari
ų kompetetingoms institucijoms savo 
sprendimų projektus kartu su komentarais, 
kaip apibrėžta 40, 41, 43, 43aa ir 44 
straipsniuose.

Begründung

Übereinstimmung mit Artikel 43aa Absatz 1.

Pakeitimas 187
49 straipsnio 2 dalis

(2) per 30 dienų nuo išsiuntimo kitų valstybi
ų narių kompetetingos institucijos gali 
pateikti Agentūrai pasiūlymus dėl sprendimo 
projekto pakeitimo; atsakingai institucijai 
nusiunčiama dokumento kopija. Per tą patį
laiką Agentūra gali pasiūlyti pakeisti 
sprendimo projektą. atsakingai institucijai 
nusiunčiama dokumento kopija.

(2) per 30 dienų nuo išsiuntimo 
kompetetingos valstybių narių institucijos 
gali pateikti Agentūrai pasiūlymus dėl 
sprendimo projekto pakeitimo.

Pagrindimas

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

Pakeitimas 188
49 straipsnio 4 dalis

(4) jei Agentūra gauna pasiūlymą dėl 
pakeitimo, ji gali pakeisti sprendimo projekt
ą. Per 15 dienų pasibaigus 30 dienų terminui 
Agentūra persiunčia sprendimo projektą
kartu su pasiūlytais pakeitimais valstybių
narių komitetui pagal 2 dalies reikalavimus.
Agentūra elgiasi taip pat, jei ji pati pasiūlė
pakeitimą pagal 2 dalį.

(4) jei Agentūra gauna pasiūlymą dėl 
pakeitimo, ji gali pakeisti sprendimo projekt
ą. Agentūra privalo patikrinti pasiūlymą ir 
per 15 dienų pasibaigus 30 dienų terminui 
pagal 2 dalies reikalavimus priimti sprendim
ą.

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

Pakeitimas 189
49 straipsnio 5 dalis

(5) Agentūra nedelsdama perduoda visus 
pasiūlymus dėl pakeitimų su tuo 
susijusiems cheminę medžiagą registruoti 
privalantiems asmenims ir tolesniems 
naudotojams ir suteikia 30 dienų
nuomonei pareikšti. Valstybių narių
komitetas atsižvelgia į visas gautas 
nuomones.

Išbraukta.

Pakeitimas 190
49 straipsnio 6 dalies 2 papunktis

(6) Jei valstybių narių komitetas per 60 
dienų po perdavimo vieningai susitaria dėl 
sprendimo projekto, Agentūra priima 
sprendimą laikydamasi šio susitarimo.

Išbraukta.

Jei valstybių narių komitetas nepasiekia 
vieningo susitarimo, tai per 60 dienų po 
perdavimo ji pareiškai savo nuomonę 81 
straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka. Šią
nuomonę Agentūra perduoda Komisijai.

Pakeitimas 191
49 straipsnio 7 dalis

(7) Gavusi nuomonę, Komisija per 60 dien
ų paruošia projektą sprendimo, kuris 
priimamas 130 straipsnio 2 dalyje nustatyta 
tvarka.

Išbraukta.

Pakeitimas 192
49 straipsnio 8 dalis
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8) Vadovaujantis 87, 88 ir 89 straipsnių
nuostatomis, agentūros sprendimai gali būti 
apskųsti 3 ir 6 dalyse numatyta tvarka.

(8) Vadovaujantis 87, 88 ir 89 straipsnių
nuostatomis, agentūros sprendimai gali būti 
apskųsti.

Pagrindimas

Ein Widerspruch gemäß Artikel 87 bis 89 muss gegen alle Entscheidungen der Agentur 
zulässig sein.

Pakeitimas 193
50 straipsnio 1 dalis

(1) Jei cheminę medžiagą privalantis 
registruoti asmuo arba tolesnis naudotojas 
atlieka mokslo tiriamąjį darbą kitų naudai, 
tai išlaidos turi būti padalytos 
atitinkamomis dalimis.

Išbraukta.

Begründung

Regelung ist in Art. 25neu Abs. 4 getroffen. Damit wird Art. 50 überflüssig.

Pakeitimas 194
51 straipsnio antraštinė dalis

Valstybių narių pareiga informuoti Agentūr
ą

Pareiga informuoti

Pagrindimas

Regelung ist in Art. 25neu Abs. 4 getroffen. Damit wird Art. 50 überflüssig.

Pakeitimas 195
51 straipsnio 1 dalis

Visos valstybės narės kiekvienais metais iki 
vasario 28 d. praneša Agentūrai apie 
rezultatus, kurių per praėjusius kalendorinius 
metus atitinkamos valstybės narės 
kompetetingos institucijos pasiekė
vykdydamos savo pareigą tikrinti pasiūlymus 
dėl bandymų. Agentūra šią informaciją
nedelsdama paskelbia savo tinklapyje.

Agentūra kiekvienais metais iki vasario 28 d. 
praneša apie praėjusiais kalendoriniais 
metais pasiektą pažangą vykdant pareigą
tikrinti pasiūlymus dėl bandymų. Agentūra ši
ą informaciją nedelsdama paskelbia savo 
tinklapyje.
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Begründung

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

Pakeitimas 196
53 straipsnio 1 dalies a punktas

(a) atitinkamas šios medžiagos naudojimas –
atskirai, preparato arba gaminio sudėtyje –, d
ėl kurio jis tiekia į rinką arba pats naudoja 
medžiagą, buvo leistas 57 ir 61 straipsniuose 
nustatyta tvarka. arba

(a) atitinkamas šios medžiagos naudojimas 
arba naudojimo ir ekspozicijos kategorija - 
atskirai, preparato arba gaminio sudėtyje –, d
ėl kurio jis tiekia į rinką arba pats naudoja 
medžiagą, buvo leisti 57 ir 61 straipsniuose 
nustatyta tvarka; arba

Pakeitimas 197
53 straipsnio 1 dalies b punktas

(b) atitinkamam šios medžiagos naudojimui –
atskirai, preparato arba gaminio sudėtyje –, d
ėl kurio jis tiekia į rinką arba pats naudoja 
medžiagą, kaip apibrėžta XIII priede, 
nepaisant 55 straipsnio 2 dalyje nustatytos 
tvarkos, leidimų suteikimas nebūtina; arba

atitinkamam šios medžiagos naudojimui arba 
naudojimo ir ekspozicijos kategorijai –
atskirai, preparato arba gaminio sudėtyje –, d
ėl kurių jis tiekia į rinką arba pats naudoja 
medžiagą, kaip apibrėžta XIII priede, 
nepaisant 55 straipsnio 2 dalyje nustatytos 
tvarkos, leidimų suteikimas nebūtina; arba

Pakeitimas 198
53 straipsnio 1 dalies e punktas

(e) tuo atveju, jei medžiaga platinama, 
tiesioginiam tolesniam naudotojui buvo 
suteikta leidimų suteikimas šiam naudojimui.

tuo atveju, jei medžiaga platinama, 
tiesioginiam tolesniam naudotojui buvo 
suteikta leidimų suteikimas šiam naudojimui 
arba šiai naudojimo ir ekspozicijos 
kategorijai.

Pakeitimas 199
53 straipsnio 4 dalis
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(4) 1 ir 2 dalis netaikomos medžiagoms, 
kurios naudojamos moksliniams tyrimams ir 
plėtrai arba į produktus ir technologijas 
orientuotiems tyrimams ir plėtrai, jei jų
kiekis neviršija vienos tonos per metus.

(4) 1 ir 2 dalis netaikomos medžiagoms, 
kurios naudojamos moksliniams tyrimams ir 
plėtrai arba į produktus ir technologijas 
orientuotiems tyrimams ir plėtrai.

Begründung

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

Pakeitimas 200
53 straipsnio 5 dalies a, b, c, d, e ir f punktai

(a) augalų apsaugos preparatuose 
Direktyvos 91/414/EEB taikymo srityje;

Išbraukta.

(b) biocidiniuose gaminiuose Direktyvos 
98/8/EB taikymo srityje;

(c) medikamentuose žmonėms ir gyvūnams 
Reglamento (EEB) Nr. 2309/93 ir Direktyv
ų 2001/82/EB ir 2001/83/EB taikymo 
srityse;

(a) maisto produktų prieduose Direktyvos 
89/107/EEB taikymo srityje;
(a) gyvūnų pašarų prieduose Direktyvos 
70/524/EEB taikymo srityje;

kaip kvapiosios medžiagos Sprendimo 
1999/217/EB taikymo srityje;

Pagrindimas

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

Pakeitimas 201
53 straipsnio 5 dalies i a punktas (naujas)

(ia) Neprivalomos registruoti medžiagos.

Begründung

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

Pakeitimas 202
53 straipsnio 7 a dalis (nauja)

(7a) 1 dalis netaikoma medžiagoms, 
naudojamoms atskirai, preparatuose arba 
gaminiuose, kurios atitinka XVI arba XVII 
priedų reikalavimus.

Pagrindimas

Im vorgeschlagenen zusätzlichen Artikel 53 Absatz 8 wird klargestellt, dass bereits vom 
Ministerrat und vom Parlament gemäß Richtlinie 76/769/EWG oder in Zukunft von der 
Kommission in Übereinstimmung mit dem in Artikel 130 angegebenen Verfahren 
(Komitologie) getroffene Entscheidungen nicht erneut erörtert werden sollten. Ob und 
inwieweit Stoffe und Verwendungen, die bereits einer gesetzlichen Regelung unterliegen, von 
diesen Bestimmungen auszunehmen sind, darf nicht dem Ermessen der Kommission 
überlassen werden.

Pakeitimas 203
55 straipsnio 1 dalis

(1) Sprendimai dėl medžiagų įtraukimo (į s
ąrašą) pagal XIII priedo 54 straipsnį turi būti 
priimami 130 straipsnio 3 dalyje nustatyta 
tvarka. Tokiuose sprendimuose apie kiekvien
ą medžiagą turi būti pateikti šie duomenys:

(1) Sprendimai dėl medžiagų įtraukimo (į s
ąrašą) pagal XIII priedo 54 straipsnį, anks
čiau įregistruoti, kaip apibrėžta II antraštin
ėje dalyje, turi būti priimami 130 straipsnio 3 
dalyje nustatyta tvarka. Tokiuose 
sprendimuose apie kiekvieną medžiagą turi b
ūti pateikti šie duomenys:

Begründung

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

Pakeitimas 204
55 straipsnio 1 dalies e punktas



PE 357.851v02-00 94/147 AD\580429LT.doc

LT

(e) Naudojimai arba naudojimo kategorijos, 
kuriems nebūtina leidimų suteikimas ir, 
prireikus, tokių išimčių sąlygos.

(e) Naudojimai arba naudojimo ir 
ekspozicijos kategorijos, kuriems nebūtina 
leidimų suteikimas ir, prireikus, tokių išimčių
sąlygos.

Pakeitimas 205
55 straipsnio 2 dalis

(2) Naudojimams arba naudojimo 
kategorijoms gali būti taikomos leidimo i
šimtys. Darant tokią išimtį, ypatingas d
ėmesys turi būti kreipiamas į:

(2) Naudojimams arba naudojimo ir 
ekspozicijos kategorijoms gali būti taikomos 
leidimo išimtys. Darant tokią išimtį, 
ypatingas dėmesys turi būti kreipiamas į:

Pakeitimas 206
55 straipsnio 4 dalies b punktas

(b) Naudojimai, kuriems neturėtų būti 
daroma leidimo išimčių.

(2) Naudojimams arba naudojimo ir 
ekspozicijos kategorijoms gali būti daromos 
leidimo išimtys.

Pakeitimas 207
57 straipsnio 7 dalies c punktas

(c) naudojimas/-ai, kuriems duodama leidimų
suteikimas;

(c) naudojimas/-ai arba naudojimo ir 
ekspozicijos kategorijos, kuriems duodama 
leidimų suteikimas;

Pakeitimas 214
59 straipsnio 3 dalis

(3) Paraiškos gali būti teikiamos vienai ar 
kelioms medžiagoms ir vienam ar keliems 
naudojimams. Paraiškos gali būti teikiamos 
paties registruotojo naudojimui(-ams) ir 
(arba) naudojimams, kuriems ketina išplatinti 
medžiagą.

(3) Paraiškos gali būti teikiamos vienai ar 
kelioms medžiagoms ir vienam ar keliems 
naudojimams arba naudojimo ir 
ekspozicijos kategorijoms. Paraiškos gali b
ūti teikiamos paties registruotojonaudojimui(-
ams) arba naudojimo ir ekspozicijos 
kategorijoms ir (arba) naudojimams arba 
naudojimo arba ekspozicijos kategorijoms, 
kuriems ketina išplatinti medžiagą.
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Pakeitimas 215
59 straipsnio 4 dalies c punktas

(c) nuoroda, kokiam(-iems) naudojimams pra
šoma suteikti leidimą; prireikus nurodomas ir 
medžiagos naudojimas preparatuose arba 
medžiagos perdirbimas į gaminius;

(c) nuoroda, kokiam(-iems) naudojimams 
arba naudojimo ir ekspozicijos 
kategorijoms prašomasuteikti leidimą; (a) 
prireikus nurodomas ir medžiagos 
naudojimas preparatuose arba medžiagos 
perdirbimas į gaminius;

Pakeitimas 216
60 straipsnio 1 dalis

(1) Jei dėl medžiagos naudojimo buvo 
pateikta paraiška, paskesnis registruotojas 
gali, pasinaudodamas ankstesnio 
registruotojo suteikta pažyma dėl teisės 
naudotis informacija, remtis ankstesnės parai
škos dalimis, kurios buvo pateiktos, kaip 
apibrėžta 59 straipsnio 4 dalies d punkte ir 5 
dalyje.

(1) Jei dėl medžiagos naudojimo arba 
naudojimo ir poveikio kategorijos buvo 
pateikta paraiška, paskesnis registruotojas 
gali, pasinaudodamas ankstesnio 
registruotojosuteikta pažyma dėl teisės 
naudotis informacija, remtis ankstesnės parai
škos dalimis, kurios buvo pateiktos, kaip 
apibrėžta 59 straipsnio 4 dalies d punkte ir 5 
dalyje.

...

Pakeitimas 217
60 straipsnio 2 dalis

(2) Jei buvo suteiktas leidimas dėl medžiagos 
naudojimo, paskesnis registruotojas gali, 
pasinaudodamas leidimo turėtojo suteikta pa
žyma dėl teisės naudotis informacija, remtis 
ankstesnės paraiškos dalimis, kurios buvo 
pateiktos, kaip apibrėžta 59 straipsnio 4 
dalies d punkte ir 5 dalyje.

(2) Jei buvo suteiktas leidimas dėl medžiagos 
naudojimo arba naudojimo ir poveikio 
kategorijos, paskesnis registruotojas gali, 
pasinaudodamas leidimo turėtojo suteikta pa
žyma dėl teisės naudotis informacija, remtis 
ankstesnės paraiškos dalimis, kurios buvo 
pateiktos, kaip apibrėžta 59 straipsnio 4 
dalies d punkte ir 5 dalyje.

Pakeitimas 218
61 straipsnio 4 dalies a ir b punktai
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(a) komiteto rizikai įvertinti atliekamas 
rizikos sveikatai ir (arba) aplinkai, paaišk
ėjusios iš paraiškoje aprašyto(-ų) medžiagos 
naudojimo(-ų), įvertinimas;

(a) komiteto rizikai įvertinti atliekamas 
rizikos sveikatai ir (arba) aplinkai, paaišk
ėjusios iš paraiškoje aprašyto(-ų) medžiagos 
naudojimo(-ų) arba naudojimo ir 
ekspozicijos kategorijos, įvertinimas;

(b) komiteto socialinei ir ekonominei analizei 
atliekamas socialinių ir ekonominių veiksnių, 
susijusių su paraiškoje aprašyto(-ų) med
žiagos naudojimu(-ais), įvertinimas, jei parai
ška buvo pateikta 59straipsnio 5 dalyje 
nustatyta tvarka.

(b) komiteto socialinei ir ekonominei analizei 
atliekamas socialinių ir ekonominių veiksnių, 
susijusių su paraiškoje aprašyto(-ų) med
žiagos naudojimu(-ais) arba naudojimo ir 
ekspozicijos kategorijomis, įvertinimas, jei 
paraiška buvo pateikta 59straipsnio 5 dalyje 
nustatyta tvarka.

Pakeitimas 219
62 straipsnis

Leidimų turėtojų pareiga Pareiga informuoti apie medžiagas, 
kurioms būtini leidimai

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

Visos atkirai, preparatuose ar gaminiuose 
naudojamos medžiagos, atitinkančios 54 
straipsnyje nustatytas sąlygas, turi būti 
ženklinamos ir visuomet pateikiamos kartu 
su saugos duomenų lapu. Etiketėje 
nurodoma:

a) medžiagos pavadinimas;
b) patvirtinimas, kad medžiaga įtraukta į
XIII priedą, ir

c) kiekviena konkreti naudojimo paskirtis, 
dėl kurios medžiagai suteiktas leidimas.

Justification

Hazardous substances and preparations must be labelled so as to provide information to 
users.

Pakeitimas 220

64 straipsnio 1 ir 2 dalys
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1) Gryno pavidalo arba preparate ar 
gaminyje esančią medžiagą, kuriai pagal 
XVI priedą taikomas apribojimas, draud
žiama 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 plėtros tikslams med
žiagos kiekis per metus neviršija 1 tonos.

1) Medžiagą, preparatą ar gaminį, kuriam (-
iems) 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.

2) Gryno pavidalo arba preparate ar gaminyje 
esančią medžiagą, kuriai pagal XVII priedą
taikomas apribojimas, draudžiama gaminti, 
pateikti į rinką arba naudoti, jei ji neatitinka 
šio apribojimo sąlygų. Ši nuostata netaikoma, 
jei medžiaga gaminama, pateikiama į rinką
arba naudojama laboratoriniams tyrimams 
arba kaip etaloninis dydis.

2) Medžiagą, preparatą ar gaminį, kuriam (-
iems) pagal XVI priedą taikomas 
apribojimas, draudžiama gaminti, pateikti į
rinką arba naudoti, jei ji neatitinka šio 
apribojimo sąlygų. Ši nuostata netaikoma, jei 
medžiaga gaminama, pateikiama į rinką arba 
naudojama laboratoriniams tyrimams arba 
kaip etaloninis dydis.

Justification

The provisions should not only apply to substances on their own, in preparations or in 
articles. As under current law (Directive 76/769/EEC), it should also be possible to regulate 
dangerous preparations and articles directly. The amendment serves the purpose of 
clarification, so that such preparations and articles can also be regulated without 
consideration of their individual components and taking as a basis, instead, the hazardous 
effect as a whole.

Pakeitimas 221
66 straipsnio 1 dalis
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1) Jei Komisija mano, kad gryno pavidalo 
arba preparatuose ar gaminiuose esančios 
medžiagos gamyba, pateikimas į rinką ar 
naudojimas kelia riziką žmonių sveikatai arba 
aplinkai, kuri nėra deramai kontroliuojama ir 
turi būti valdoma Bendrijos lygiu, ji prašo 
Agentūros parengti dokumentų rinkinį, 
atitinkantį XIV priedo reikalavimus. Jei šiuo 
dokumentų rinkiniu įrodoma, kad be dabar 
vykdomų priemonių būtina imtis veiksmų
visos Bendrijos lygiu, Agentūra siūlo taikyti 
apribojimus ir inicijuoja apribojimų procedūr
ą. Agentūra susipažįsta su valstybių narių
parengtais dokumentų rinkiniais, cheminės 
saugos ataskaitomis arba rizikos vertinimais, 
kurie buvo jai pateikti pagal šio reglamento 
nuostatas. Ji taip pat atsižvelgia į kitus 
susijusius rizikos vertinimus, kuriuos jai 
pateikė trečiosios šalys pagal kitų Bendrijos 
reglamentų ar direktyvų reikalavimus. Šiam 
tikslui kitos institucijos, pavyzdžiui, pagal 
Bendrijos teisės aktus įsteigtos ir panašias 
funkcijas vykdančios agentūros, Agentūrai 
pareikalavus pateikia jai informaciją.

1) Jei Komisija mano, kad gryno pavidalo 
arba preparatuose ar gaminiuose esančios 
medžiagos gamyba, pateikimas į rinką ar 
naudojimas kelia riziką žmonių sveikatai arba 
aplinkai, kuri nėra deramai kontroliuojama ir 
turi būti valdoma Bendrijos lygiu, ji prašo 
Agentūros parengti dokumentų rinkinį, 
atitinkantį XIV priedo reikalavimus. Prieš
parengdama rinkinį, Agentūra susijusiam 
registruotojui suteikia galimybę pareikšti 
savo pastabas. Jei dokumentų rinkiniu 
įrodoma, kad be dabar vykdomų priemonių b
ūtina imtis veiksmų visos Bendrijos lygiu, 
Agentūra siūlo taikyti apribojimus ir 
inicijuoja apribojimų procedūrą. Agentūra 
susipažįsta su valstybių narių parengtais 
dokumentų rinkiniais, cheminės saugos 
ataskaitomis arba rizikos vertinimais, kurie 
buvo jai pateikti pagal šio reglamento 
nuostatas. Ji taip pat atsižvelgia į susijusio 
registruotojo pastabas ir kitus susijusius 
rizikos vertinimus, kuriuos jai pateikė tre
čiosios šalys pagal kitų Bendrijos reglamentų
ar direktyvų reikalavimus. Šiam tikslui kitos 
institucijos, pavyzdžiui, pagal Bendrijos teis
ės aktus įsteigtos ir panašias funkcijas vykdan
čios agentūros, Agentūrai pareikalavus 
pateikia jai informaciją.

Justification

The dossier prepares the ground for a restriction decision, and thus prejudices the position of 
the registrants concerned. It is therefore necessary to allow the registrants concerned to be 
heard before the dossier is drafted and, when the dossier is being drafted, to take account of 
the information provided by the registrants concerned.

Pakeitimas 222
66 straipsnio 2 dalis



AD\580429LT.doc 99/144 PE 357.851v02-00

LT

2) Jei valstybė narė mano, kad gryno 
pavidalo arba preparatuose ar gaminiuose
esančios medžiagos gamyba, pateikimas į
rinką ar naudojimas kelia riziką žmonių
sveikatai arba aplinkai, kuri nėra deramai 
kontroliuojama ir turi būti valdoma Bendrijos 
lygiu, ji parengia dokumentų rinkinį, 
atitinkantį XIV priedo reikalavimus. Jei šiuo 
dokumentų rinkiniu įrodoma, kad be dabar 
vykdomų priemonių būtina imtis veiksmų
visos Bendrijos lygiu, valstybė narė pateikia jį
XIV priede nustatyta forma, kad būtų
inicijuota apribojimų procedūra.

(2) Jei valstybė narė mano, kad medžiagos, 
preparato ar gaminio gamyba, pateikimas į
rinką ar naudojimas kelia riziką žmonių
sveikatai arba aplinkai, kuri nėra deramai 
kontroliuojama ir turi būti valdoma Bendrijos 
lygiu, ji parengia dokumentų rinkinį, 
atitinkantį XIV priedo reikalavimus. Jei šiuo 
dokumentų rinkiniu įrodoma, kad be dabar 
vykdomų priemonių būtina imtis veiksmų
visos Bendrijos lygiu, valstybė narė pateikia jį
XIV priede nustatyta forma, kad būtų
inicijuota apribojimų procedūra.

Justification

The provisions should not only apply to substances on their own, in preparations or in 
articles. As under current law (Directive 76/769/EEC), it should also be possible to regulate 
dangerous preparations and articles directly. The amendment serves the purpose of 
clarification, so that such preparations and articles can also be regulated without 
consideration of their individual components and taking as a basis, instead, the hazardous 
effect as a whole.

Pakeitimas 223
66 straipnio 2a dalis (nauja)

2a) Agentūra nedelsdama savo tinklalapyje 
paskelbia, kad valstybė narė arba Komisija 
ketina inicijuoti apribojimų procedūrą ir 
praneša tiems, kurie pateikė paraišką
registruoti atitinkamą medžiagą.

Justification

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 owing to the different deadlines applied to the 
tonnage level.

Pakeitimas 224

69 straipsnio 1a dalis (nauja)
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1a) Prieš paskelbdama nuomones Agentūra 
susijusiam registruotojui suteikia galimybę
pareikšti savo pastabas.

Justification

The committees’ opinions may prejudice the position of the registrants concerned. It is 
therefore necessary to give them the opportunity to express their views, so that they can be 
taken into account in the subsequent comitology procedure.

Pakeitimas 225
69 straipsnio 2 dalis

(2) Agentūra nedelsdama paskelbia abiejų
komitetų nuomones savo tinklapyje.

(2) Laikydamasi konfidencialumo, kaip 
nustatyta 116 straipsnyje, Agentūra 
nedelsdama paskelbia abiejų komitetų
nuomones savo tinklapyje.

Justification

Article 116 also applies here.

Pakeitimas 226

69 straipsnio 3 dalis

3) Komisijai pareikalavus, Agentūra pateikia 
jai visus gautus ir apsvarstytus dokumentus 
bei įrodymus.

3) Komisijai pareikalavus, Agentūra pateikia 
jai visus gautus ir apsvarstytus dokumentus 
bei įrodymus. Be to, ji perduoda susijusių
registruotojų pastabas.

Pakeitimas 227

72 straipsnio c, d, e ir g punktai

c) rizikos vertinimo komitetas, atsakingas už
Agentūros nuomonės parengimą apie parai
škas leidimui gauti, siūlomus apribojimus ir 
kitus klausimus, kurie kyla taikant šį
reglamentą ir susiję su rizika žmonių
sveikatai arba aplinkai;

c) rizikos vertinimo komitetas, atsakingas už
Agentūros nuomonės parengimą apie 
vertinimus, paraiškas leidimui gauti, si
ūlomus apribojimus ir kitus klausimus, kurie 
kyla taikant šį reglamentą ir susiję su rizika 
žmonių sveikatai arba aplinkai;
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d) socialinės ir ekonominės analizės 
komitetas, atsakingas už Agentūros nuomon
ės parengimą apie paraiškas leidimui gauti, si
ūlomus apribojimus ir kitus klausimus, kurie 
kyla taikant šį reglamentą, įskaitant galimų
teisės aktų dėl cheminių medžiagų socialinę-
ekonominę poveikio analizę;

d) socialinės ir ekonominės analizės 
komitetas, atsakingas už Agentūros nuomon
ės parengimą apie vertinimus, paraiškas 
leidimui gauti, siūlomus apribojimus ir kitus 
klausimus, kurie kyla taikant šį reglamentą, 
įskaitant galimų teisės aktų dėl cheminių med
žiagų socialinę-ekonominę poveikio analizę;

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

(e) valstybių narių komitetas, atsakingas už
valstybių narių skirtingų nuomonių derinim
ą, Agentūrai siūlant sprendimų projektus 
pagal VI antraštinę dalį, ir už Agentūros 
nuomonės rengimą apie didelį susirūpinimą
keliančių medžiagų, kurioms taikoma VII 
antraštinės dalies leidimų procedūra, 
klasifikavimą ir ženklinimą pagal X antraštin
ės dalies nuostatas;

g) sekretoriatas, teikiantis techninę, mokslinę
ir administracinę paramą komitetams bei 
forumui ir užtikrinantis deramą jų
koordinavimą. Jis taip pat atlieka Agentūros 
darbus, susijusius su išankstinio registravimo, 
registravimo ir abipusio įvertinimo pripa
žinimo procedūromis, rengia nurodymus, 
tvarko duomenų bazę ir teikia informaciją;

(g) sekretoriatas, teikiantis techninę, mokslin
ę ir administracinę paramą komitetams bei 
forumui ir užtikrinantis deramą jų
koordinavimą. Jis taip pat atlieka Agentūros 
darbus, susijusius su išankstinio registravimo, 
registravimo ir įvertinimo procedūromis, 
rengia nurodymus, tvarko duomenų bazę ir 
teikia informaciją;

Justification

Consistency with the SAGE proposal (strengthening the Agency’s role in the evaluation 
phase).

Pakeitimas 228
73 straipsnio 1 dalis

(1) Agentūros užduotis yra kaip galima 
geriau patarti valstybėms narėms moksliniais 
ir techniniais klausimais, susijusiais su chemin
ėmis medžiagomis, pagal šio Reglamento 
nuostatas priklausančiais jos kompetencijai.

(1) Agentūros užduotis yra kaip galima 
geriau patarti valstybėms narėms moksliniais 
ir techniniais klausimais, susijusiais su chemin
ėmis medžiagomis, pagal šio Reglamento 
nuostatas priklausančiais jos kompetencijai.
Reglamente numatytais atvejais Agentūra 
priima sprendimus, turinčius įstatymo gali
ą.

Justification
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This addition serves to clarify the Agency’s role as a decision-taking body, as described in the 
Commission Communication ‘The operating framework for the European Regulatory 
Agencies’ (COM(2002)0718 final).

Pakeitimas 229

73 straipsnio 2 dalies ca punktas (naujas)

ca) vykdo užduotis, paskirtas jam pagal VI 
antraštinės dalies nuostatas;

Justification

Consistency with the SAGE proposal (strengthening the Agency’s role in the evaluation 
phase).

Pakeitimas 230

73 straipsnio 2 dalies f punktas

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

f) prireikus rengia techninius, mokslinius ir 
praktinius nurodymus bei pagalbines 
priemones šiam reglamentui vykdyti, ypač
padeda pramonės įmonėms bei mažoms ir 
vidutinėms įmonėms (MVĮ) rengti cheminės 
saugos ataskaitas ir padeda pramonės įmon
ėms susitarti dėl išlaidų pasidalijimo pagal 
III antraštinės dalies nuostatas;

Justification

This amendment creates an obligation for the Agency to create guidance to help industry in 
reaching agreement on sharing the costs of data.

Pakeitimas 231

73 straipsnio 2 dalies ia punktas (naujas)
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(ia) įsteigia ir palaiko informacijos apie 
pavojų perdavimo centrą; suteikia 
centralizuotus, koordinuotus išteklius 
informacijos apie saugų cheminių medžiag
ų, preparatų ir prekių vartojimą srityje;
padeda skleisti pažangią informacijos apie 
pavojaus perdavimą patirtį.

Justification

The development of an appropriate and consistent communication system based on risk will 
provide consumers with the necessary information and advice to enable them to use 
substances and preparations safely and effectively.

Pakeitimas 232

73 straipsnio 4 dalies f punktas

f) rengia elektroninių informacijos mainų
tvarką;

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

Justification

Replaces the relevant part of amendment 74 of the draft report. Specific measures to assist 
SMEs should be put in place.

Pakeitimas 233

73 straipsnio 4 dalies ga punktas (naujas)

ga) bendradarbiaudamas su Komisija, 
skatina ES ir trečiųjų šalių bandymų
rezultatų, atitinkančių šio reglamento 
reikalavimus, tarpusavio pripažinimą;

Justification

Addition to amendment 74 in the draft report. With a view to make use of all the information 
available on chemicals, including from third countries, and therefore avoid unnecessary tests, 
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mutual recognition of test results should be promoted.

Pakeitimas 234

74 straipsnio d dalis

d) nustato Agentūros mokesčių struktūrą. d) skaidriai ir proporcingai nustato Agent
ūros mokesčių struktūrą.

Justification

The fee structure should be established on the basis of criteria intended to ensure a 
distribution that is fair, transparent and, above all, proportionate to costs, given that it is an 
important instrument for the funding of REACH. This amendment should be read in 
conjunction with the other amendments tabled to the articles contained in Title IX: The 
Agency.

Pakeitimas 235

75 straipsnio 1 dalis

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

(1) Valdančiąją tarybą sudaro keturi 
Komisijos paskirti atstovai ir dešimt 
Tarybos pasikonsultavus su Europos 
Parlamentu paskirtų narių, iš kurių keturi 
turi būti pasirinkti priklausomai nuo jų
patirties iš asociacijų, atstovaujančių
vartotojams, pramonei ir MVĮ.

Justification

The membership of the Management Board needs to be carefully balanced (cf. recital 74 of 
the REACH proposal). It is essential to involve all the institutions: hence the insertion of 
consultation of the EP. Equally, it is important to ensure the permanent presence of members 
chosen, on an equal basis, from consumers’ associations, (large-scale) industry and SMEs - 
in other words, all the participants in the chemicals sector. This amendment should be read in 
conjunction with the other amendments tabled to the articles contained in Title IX: The 
Agency.

Pakeitimas 236

79 straipsnio 2 dalies ja punktas (naujas)
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ja) medžiagų vertinimo einamojo plano 
projekto, galutinės versijos ir atnaujinimų
pagal VI antraštinės dalies nuostatas 
tvirtinimą, jei nėra pasiūlymų dėl pakeitim
ų.

Justification

Linked to amendment of Article 38.

Pakeitimas 237

81 straipsnio 4 dalies 4 pastraipa

Vykdomasis direktorius arba jo atstovas ir 
Komisijos atstovai turi teisę dalyvauti 
visuose komitetų ir darbo grupių posėd
žiuose, kurias rengia Agentūra ar jos 
komitetai. Komiteto nariams arba valdan
čiajai tarybai pareikalavus, suinteresuotieji
asmenys taip pat gali būti kviečiami 
dalyvauti posėdžiuose kaip stebėtojai.

Vykdomasis direktorius arba jo atstovas ir 
Komisijos atstovai turi teisę dalyvautivisuose 
komitetų ir darbo grupių posėdžiuose, kurias 
rengia Agentūra ar jos komitetai.
Suinteresuotieji asmenys, įskaitant pramon
ės/MVĮ atstovus, taip pat gali dalyvauti pos
ėdžiuose kaip stebėtojai.

Justification

The industry needs to be represented at the committee’s meetings by more than guests alone.
Representatives of the industry and/or SMEs should have observer status. This amendment 
should be read in conjunction with the other amendments tabled to the articles contained in 
Title IX: The Agency.

Pakeitimas 238

82 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa

Agentūros vykdomasis direktorius arba jo 
atstovas ir Komisijos atstovai turi teisę
dalyvauti visuose forumo ir darbo grupių pos
ėdžiuose. Forumo nariams arba valdan
čiajai tarybai pareikalavus, suinteresuotieji 
asmenys taip pat gali būti kviečiami 
dalyvauti posėdžiuose kaip stebėtojai.

Agentūros vykdomasis direktorius arba jo 
atstovas ir Komisijos atstovai turi teisę
dalyvauti visuose forumo ir darbo grupių pos
ėdžiuose. Suinteresuotieji asmenys, 
įskaitant pramonės/MVĮ atstovus, taip pat 
gali dalyvauti posėdžiuose kaip stebėtojai.

Justification
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The industry needs to be represented at the committee’s meetings by more than guests alone.
Representatives of the industry and/or SMEs should have observer status. This amendment 
should be read in conjunction with the other amendments tabled to the articles contained in 
Title IX: The Agency.

Pakeitimas 239

83 straipsnio 2 dalis

2. Valstybės narės praneša Agentūrai su 
komitetų darbo grupėmis galinčių
bendradarbiauti tų ekspertų pavardes, kurie 
turi įrodomos patirties peržiūrint cheminės 
rizikos vertinimus ir (arba) socialines-
ekonomines analizes arba kitos mokslinės 
patirties, nurodydamos jų kvalifikaciją ir 
konkrečias kompetencijos sritis.

2. Valstybės narės praneša Agentūrai su 
komitetų darbo grupėmis galinčių
bendradarbiauti tų nepriklausomų ekspertų
pavardes, kurie turi įrodomos patirties perži
ūrint cheminės rizikos vertinimus ir (arba) 
socialines-ekonomines analizes arba kitos 
mokslinės patirties, nurodydamos jų
kvalifikaciją ir konkrečias kompetencijos 
sritis.

Justification

The experts should be scientifically and politically independent. A procedure should be 
established for identifying independent experts. This amendment should be read in 
conjunction with the other amendments tabled to articles contained in Title IX: The Agency.

Pakeitimas 240

83 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Valdančioji taryba vykdomojo 
direktoriaus pasiūlymu sudaro viešai 
prieinamą valstybių narių paskirtų
kompetentingų institucijų, galinčių
individualiai ar sistemiškai padėti Agent
ūrai vykdyti užduotis, ypač paskirtas jai 
pagal VI antraštinės dalies nuostatas, sąraš
ą; Agentūra šioms institucijoms gali 
paskirti tam tikras užduotis, ypač bandymų
pasiūlymų, dokumentų rinkinių ir medžiag
ų vertinimą.

Justification



AD\580429LT.doc 107/144 PE 357.851v02-00

LT

It is appropriate to draw up a list of bodies appointed by the Member States to assist the 
Agency in the performance of its tasks. See the amendment to Article 38.

Pakeitimas 241

83 straipsnio 3 dalis

3. Komiteto nariai arba kiti ekspertai, 
dirbantys su komitetų ar forumo darbo grup
ėms, arba atliekantys kitas Agentūros u
žduotis, teikia paslaugas pagal sutartį, pasira
šytą tarp Agentūros ir atitinkamo asmens, 
arba, kai kuriais atvejais, tarp Agentūros ir 
atitinkamo asmens darbdavio.

3. Į viešąjį sąrašą, minimą 2a dalyje, 
įtrauktos institucijos narės, komiteto nariai 
arba kiti ekspertai, dirbantys su komitetų ar 
forumo darbo grupėms, arba atliekantys kitas 
Agentūros užduotis, teikia paslaugas pagal 
sutartį, pasirašytą tarp Agentūros ir 
atitinkamos institucijos, Agentūros ir 
atitinkamo asmens, arba, kai kuriais atvejais, 
tarp Agentūros ir atitinkamo asmens 
darbdavio.

Atitinkamam asmeniui arba jo darbdaviui už
paslaugas atlyginama pagal užmokesčio 
tarifus, kurie įtraukiami į valdančiosios 
tarybos priimtas finansines priemones. Jei 
toks asmuo nevykdo savo pareigų, 
vykdomasis direktorius turi teisę nutraukti 
arba sustabdyti sutartį arba nemokėti u
žmokesčio.

Atitinkamai institucijai ar asmeniui arba jo 
darbdaviui už paslaugas atlyginama pagal u
žmokesčio tarifus, kurie įtraukiami į valdan
čiosios tarybos priimtas finansines priemones.
Jei tokia institucija ar asmuo nevykdo savo 
pareigų, vykdomasis direktorius turi teisę
nutraukti arba sustabdyti sutartį arba nemok
ėti užmokesčio.

Justification

It is appropriate to draw up a list of bodies appointed by the Member States to assist the 
Agency in the performance of its tasks. See the amendment to Article 38.

Pakeitimas 242

85 straipsnio 1 dalis

1. Apeliacinę tarybą sudaro pirmininkas ir du 
nariai.

1. Apeliacinę tarybą sudaro teisėjas, einantis
pirmininko pareigas, ir du nariai.

Or. it

Justification
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In view of the tasks performed by the Board of Appeal, it must be chaired by a judge. This 
amendment should be read in conjunction with the other amendments tabled to articles 
contained in Title IX: The Agency.

Pakeitimas 243

85 straipsnio 3 dalis

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

3) Pirmininką, kitus narius ir jų pavaduotojus 
pagal Komisijos patvirtintą tinkamų kandidat
ų sąrašą skiria valdančioji taryba, remdamasi 
jų patirtimi ir kompetencija cheminės saugos, 
gamtos mokslų, reguliavimo arba teisinių
procedūrų srityje. Vienas iš narių privalo 
turėti teisėjo kvalifikaciją.

Justification

In view of the tasks of the Board of Appeal, one member should be eligible for a post as a 
judge.

Pakeitimas 244
87 straipsnio 1 dalis

(1) Agentūros sprendimus pagal 7, 18 
straipsnius, 25 straipsnio 4 dalies 3 pastraip
ą, 28 straipsnio 2 dalies 1 pastraipą, 49 
straipsnį, 115 straipsnio 4 dalį ir 116 
straipsnį galima užprotestuoti.

(1) Agentūros sprendimus galima u
žprotestuoti.

Justification

There must be a basic principle that the right of appeal applies to every decision taken by the 
Agency.

Pakeitimas 245

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

b) Direktyvos 67/548/EEB taikymo sričiai 
priklausančioms medžiagoms, kurios atitinka 
šios direktyvos pavojingųjų medžiagų
kriterijus ir pateikiamos į rinką didesniais 
nei 100 kg per metus kiekiais, tenkančiais 
vienam gamintojui ar importuotojui, gryno 
pavidalo arba preparatuose, kuriuose jų
koncentracija žalingo poveikio sveikatai ar 
aplinkai požiūriu viršija Direktyvoje 
1999/45/EB nurodytas ribines vertes ir todėl 
preparatas laikomas pavojingu.

Justification

A minimum quantity needs to be established, to avoid minute quantities being reported.
Directive 1999/45/EC does not lay down concentration thresholds for Phys-Chem effects.
This amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled to the 
articles of Title X: Classification and Labelling Inventory.

Pakeitimas 246
114 straipsnio 1 dalis

(1) Valstybės narės kas dešimt metų pateikia 
Komisijai ataskaitą apie šio Reglamento 
taikymą savo valstybės teritorijoje; joje 
pateikiami ir duomenys apie vertinimą ir 
vykdymą tokiu formatu, kokio reikalaujama 
108 straipsnyje.

(1) Valstybės narės kas dvejus metus pateikia 
Komisijai ataskaitą apie šio Reglamento 
taikymą savo valstybės teritorijoje; joje 
pateikiami ir duomenys apie vertinimą ir 
vykdymą tokiu formatu, kokio reikalaujama 
108 straipsnyje. Ataskaitose turėtų būti 
pateikiami ir duomenys apie įgyvendintas 
priežiūros ir kontrolės priemones, apie 
nustatytus pažeidimus ir bausmes už juos, 
taip pat problemos įgyvendinant Reglament
ą.

Tačiau pirma ataskaita pateikiama po 
penkerių metų nuo šio reglamento 
isigaliojimo.

Tačiau pirma ataskaita pateikiama po vieneri
ų metų nuo šio reglamento įsigaliojimo.

Justification

If the Regulation is to be implemented uniformly, the Member States must report at much 
shorter intervals. This is the only way that deficiencies can be corrected at an early stage.
There should also be minimum requirements for the content of reports, to ensure their quality.
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Pakeitimas 247
114 straipsnio 2 pastraipa

2. Kas dešimt metų agentūra Komisijai 
pateiks ataskaitą apie šio Reglamento taikym
ą.  

2. Kas dvejus metus agentūra Komisijai 
pateiks ataskaitą apie šio Reglamento taikym
ą.  

Tačiau, pirmasis pranešimas turi būti 
pateiktas praėjus penkeriems metams nuo 
pranešimo datos, kuris būtinas remiantis 131 
straipsnio 2 dalimi.

Tačiau, pirmasis pranešimas turi būti 
pateiktas praėjus dvejiems metams nuo prane
šimo datos, kuris būtinas remiantis 131 
straipsnio 2 dalimi.

Justification

If the Regulation is to be implemented uniformly, the Agency also must report at much shorter 
intervals. This is the only way that deficiencies can be corrected at an early stage.

Pakeitimas 248
114 straipsnio 3 pastraipa

3. Kas dešimt metų Komisija paskelbs bendrą
pranešimą apie patirtį, įgytą vykdant šį
Reglamentą, o taip pat informaciją, minimą 1 
ir 2 pastraipose.

3. Kas dvejus metus Komisija paskelbs bendr
ą pranešimą apie patirtį, įgytą vykdant šį
Reglamentą, o taip pat informaciją, minimą 1 
ir 2 pastraipose.

Tačiau, pirmasis pranešimas turi būti 
pateiktas praėjus šešeriems metams nuo 
pranešimo datos, kuris būtinas remiantis 131 
straipsnio 2 dalimi.

Tačiau, pirmasis pranešimas turi būti 
pateiktas praėjus dvejiems metams nuo prane
šimo datos, kuris būtinas remiantis 131 
straipsnio 2 dalimi.

Justification

Since the Regulation is intended to establish uniformity, ten-yearly reporting periods are too 
long. CEFIC considers that a system of annual reporting should be introduced.

Pakeitimas 249

115a straipsnis (naujas)

115a. Specialios nuostatos dėl informacijos 
visuomenei 
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Tam, kad vartotojai galėtų nuolat saugiai 
naudoti medžiagas ir preparatus, 
gamintojai ant gaminių, pateiktų į rinką ir 
skirtų naudotojams, etikečių pateikia 
informaciją apie pavojų, kuris gali kilti tiek 
rekomenduojamomis naudojimo sąlygomis, 
tiek ir iš anksto numatomomis netinkamo 
naudojimo sąlygomis. Be to, siekiant 
žymiai plačiau informuoti apie saugų med
žiagų ir preparatų naudojimą, informacija 
papildomai turėtų būti pateikiama 
žiniasklaidos priemonėse, pavyzdžiui, 
tinklapiuose.  

Direktyvos 1999/45/EB ir 1967/548/EEB 
atitinkamai iš dalies pakeičiamos.

Justification

The development of an appropriate and consistent communication system will provide 
consumers with the necessary information and advice to enable them to use substances and 
preparations safely and effectively.

Pakeitimas 250
116 straipsnio 1 pastraipa

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

Justification

It must be permissible in individual cases to make exceptions to the rule that certain 
information is not confidential.  In these exceptional cases, the manufacturer or importer 
must have the option of giving reasons to justify confidential treatment even for the 
information listed at Article 116(1).

Pakeitimas 251

116 straipsnio 1 dalis
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1) Konfidencialia nelaikoma tokia 
informacija:

1) Ši informacija nelaikoma konfidencialia, 
nebent kiekvienu atskiru atveju gamintojas 
arba importuotojas nurodo priešingai ir tai 
neprieštarauja viešajam interesui:

Justification

It must be permissible in individual cases to classify certain information as confidential.

Pakeitimas 252
116 straipsnio 1 pastraipos a punktas

(a) medžiagos pavadinimas, kuriuo ji 
žinoma prekyboje;

Išbraukta.

Justification

The trade name of a substance could constitute sensitive information where other market 
players were concerned, since it might enable market dealings between manufacturers and 
customers to be deduced. This information should be classed as confidential under paragraph 
2.

Pakeitimas 253
116 straipsnio 1 pastraipos b punktas

(b) pavadinimas IUPAC pavojingų medžiagų
terminologijoje, vadovaujantis Direktyva 
67/548/EEB;

(b) pavadinimas IUPAC pavojingų medžiagų
terminologijoje, vadovaujantis Direktyva 
67/548/EEB; nebent taikomos šiek tiek 
kitokios nuostatos, pateikiamos šio 
Reglamento I a priede arba Direktyvos 
1999/45/EB 15 straipsnyje;

Justification

Consistency with the requirements of the safety data sheet and existing rules on classification 
and labelling.

Pakeitimas 254
116 straipsnio 1 pastraipos c punktas
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(c) jeigu tinkama, medžiagos pavadinimas 
kaip nurodoma Europos esamų komercinių
cheminių medžiagų sąraše (EINECS);

(c) jeigu tinkama, medžiagos pavadinimas 
kaip nurodoma Europos esamų komercinių
cheminių medžiagų sąraše (EINECS), jeigu 
kalbama apie pavojingą medžiagą, kaip tai 
apibrėžiama Direktyvoje 67/548/EEB;
nebent taikomos šiek tiek kitokios 
nuostatos, pateikiamos šio Reglamento I a 
priede arba Direktyvos 1999/45/EB 15 
straipsnyje;

Pakeitimas 255
116 straipsnio 1 pastraipos i punktas

(i) saugos duomenų lape esanti 
informacija, išskyrus įmonės pavadinimą
arba kai informacija laikoma 
konfidencialia taikant 2 pastraipą;

Išbraukta

Justification

The safety data sheet often contains information intended only for the direct customer, such 
as detailed indications regarding use. These indications must absolutely be treated as 
confidential under Article 116(2).

Pakeitimas 256

116 straipsnio 2 dalies įžanga

2. Konfidencialia laikoma tokia informacija, 
net jei nepateiktas 115 straipsnio 2 dalyje 
nurodytas pareiškimas:

2. Konfidencialia laikoma tokia informacija:

Justification

The information under points (b) and (c) of the Commission proposal must be ‘non-
confidential’ to enable the necessary studies on the spread of these substances to be carried 
out, estimates to be made of the quantities distributed and potential exposures to be 
anticipated.

Pakeitimas 257
116 straipsnio 2 pastraipos -a punktas (naujas)
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(-a) Registruotojo, o taip pat kito 
informaciją privalančio pateikti subjekto 
pavadinimas ir adresas;

Justification

Manufacturers, importers, and downstream users will almost invariably make a declaration 
under Article 115(2). The amendment proposed would avoid that expenditure of effort.

Pakeitimas 258

116 straipsnio 2 dalies c punktas

c) tikslus pagamintos ar pateiktos į rinką
medžiagos ar preparato kiekis;

Išbraukta.

Justification

The information under point (c) of the Commission proposal must be ‘non-confidential’ to 
enable the necessary studies on the spread of these substances to be carried out, estimates to 
be made of the quantities distributed and potential exposures to be anticipated.

Pakeitimas 259

116 straipsnio 3 dalis

3) Su kita informacija galima susipažinti 
pagal 115 straipsnio nuostatas.

3) Su kita informacija, išskyrus tą, kuri 
pagal 7 straipsnio 9 punktą laikoma 
konfidencialia, ir informacija, surinkta 
apie kai kurias izoliuotų tarpinių produktų
rūšis laikantis 47 straipsnio reikalavimų, 
galima susipažinti pagal 115 straipsnio 
nuostatas.

Justification

Registration information on product- and process-orientated research and development must 
also be equated with mandatory confidential information under Article 116(2) and may not be 
made accessible as a result of a decision taken in an isolated instance. Intermediates should 
likewise not be made public, because competitors can easily identify them.

Pakeitimas 260
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117 straipsnis

Nepažeidžiant 115 ir 116 straipsnių, Agent
ūros 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 s
ąlygos:

Nepažeidžiant 115 ir 116 straipsnių, Agent
ūros pagal šį reglamentą gauta informacija 
gali būti atskleista trečiosios šalies 
valstybinei institucijai arba tarptautinei 
vyriausybinei 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 dal
į, jei įvykdytos šios sąlygos:

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

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

Justification

In order to prevent the fraudulent use of information, it should be clearly established that 
Article 117 (cooperation) only concerns national and international government bodies. This 
amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled to the articles of 
Title XI: Information.

Pakeitimas 261
120 straipsnis

Atsakingos valstybių narių institucijos 
informuoja visuomenę apie dėl šių medžiagų
kylančius pavojus, jeigu manoma, kad tai yra 
būtina žmonių sveikatos arba aplinkos 
apsaugai.

Vadovaujantis agentūros paruoštomis gair
ėmis atsakingos valstybių narių institucijos 
informuoja visuomenę apie dėl šių medžiagų
kylančius pavojus, jeigu manoma, kad tai yra 
būtina žmonių sveikatos arba aplinkos 
apsaugai.

Justification

Guidelines should be drawn up to ensure uniformity in the way the Member States’ national 
authorities inform the public.

Pakeitimas 262

122 straipsnis



PE 357.851v02-00 116/147 AD\580429LT.doc

LT

Valstybės narės palaiko valstybės kontrolės 
sistemą ir, atsižvelgdamos į aplinkybes, imasi 
kitų veiksmų.

Valstybės narės palaiko valsybės kontrolės 
priemonių sistemą ir, atsižvelgdamos į
aplinkybes, imasi kitų veiksmų. Komisija 
nustato šio straipsnio įgyvendinimo gaires.

Justification

To enable REACH to be implemented consistently, the Agency’s position must be 
strengthened; to that end, the Agency should be entitled to require Member States to carry out 
particular checks and activities.

Pakeitimas 263

122 straipsno 1a pastraipa (nauja)

Valstybės narės įgalioja Agentūrą inicijuoti 
kontrolę ir kitus veiksmus. Agentūra 
parengia kontrolės sistemos derinimo ir 
tobulinimo gaires.

Justification

The management of the REACH system calls for the harmonised implementation of its 
provisions throughout the common market and on an effective system of controls. The Agency 
should therefore be in a position to call on the Member States to carry out controls or 
activities. This amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled 
to the articles of Title XIII: Enforcement.

Pakeitimas 264

123 straipsnio 1 dalis

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

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

To leave the system of penalties to the Member States’ discretion alone would lead to the 
existence of differing penalties within the Union. If the objectives of REACH are to be 
attained, there must be a harmonised system of penalties and harmonised implementation.
This amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled to the 
articles of Title XIII: Enforcement

.

Pakeitimas 265

125 straispnis

Valstybės narės negali uždrausti, apriboti ir 
kliudyti pateikti į rinką arba naudoti cheminę
medžiagą gryno pavidalo ar esančią
preparate arba gaminyje, jei ji atitinka šio 
reglamento nuostatas ir Bendrijos teisės 
aktus, priimtus šiam reglamentui įgyvendinti.

Valstybės narės negali uždrausti, apriboti ir 
kliudyti pateikti į rinką arba naudoti gryno 
pavidalo cheminę medžiagą, preparatą arba 
gaminį, jei ji (jis) atitinka šio reglamento
nuostatas ir Bendrijos teisės aktus, priimtus 
šiam reglamentui įgyvendinti.

Justification

The Regulation’s provisions should not apply only to substances, either alone or in 
preparations or articles. As under existing law (Directive 76/769/EEC) it must also be 
possible to regulate dangerous preparations and articles directly. This amendment serves to 
clarify that Article 125 applies to such cases too.

Pakeitimas 266

126 straipsnio 1 dalis

1) Jei valstybė narė turi rimtų priežasčių
manyti, kad gryno pavidalo ir preparate ar 
gaminyje esanti medžiaga kelia riziką žmonių
sveikatai arba aplinkai, nors ir atitinka šio 
reglamento reikalavimus, ji gali imtis 
atitinkamų laikinųjų priemonių. Valstybė narė
skubiai informuoja apie tai Komisiją, Agentūr
ą ir kitas valstybes nares, nurodydama tokio 
sprendimo priežastis ir pateikdama mokslinę
arba techninę informaciją laikinajai priemonei 
pagrįsti.

1) Jei valstybė narė turi rimtų priežasčių
manyti, kad gryno pavidalo medžiaga arba 
preparatas ar gaminys kelia riziką žmonių
sveikatai arba aplinkai, nors ir atitinka šio 
reglamento reikalavimus, ji gali imtis 
atitinkamų laikinųjų priemonių. Valstybė narė
skubiai informuoja apie tai Komisiją, Agentūr
ą ir kitas valstybes nares, nurodydama tokio 
sprendimo priežastis ir pateikdama mokslinę
arba techninę informaciją laikinajai priemonei 
pagrįsti.
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Justification

The Regulation’s provisions should not apply only to substances, either alone or in 
preparations or articles. As under existing law (Directive 76/769/EEC) it must also be 
possible to regulate dangerous preparations and articles directly. This amendment serves to 
clarify that Article 125 applies to such cases too.

Pakeitimas 267

132a straipsnis (naujas)

Tarpinis poveikio įvertinimas po 
įsigaliojimo

1) Praėjus penkeriems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, nepažeidžiant 133 
straipsnio nuostatų, Komisija atlieka tarpin
į šio reglamento poveikio įvertinimą po 
įsigaliojimo. Poveikio įvertinime 
analizuojama esama šio reglamento 
įgyvendinimo padėtis, pasiekti rezultatai 
lyginami su buvusiais lūkesčiais, ir 
vertinamas šio reglamento poveikis vidaus 
rinkos veikimui ir konkurencijai joje.

2) Komisija pateikia poveikio įvertinimą
Europos Parlamentui ir Tarybai per [še
šerius metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo]. Komisija parengia pasiūlymą
dėl šio reglamento pakeitimų, remiantis 
tarpiniu poveikio įvertinimu.

Justification

Considering the importance of the regulatory system REACH sets up, it is necessary to 
evaluate the results achieved in the first years of implementation in order to check whether 
the initial targets can be met, and if not, to make the necessary adjustments.

Pakeitimas 268
134 straipsnio 1 pastraipa
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Direktyvos 76/769/EEB, 91/157/EEB, 
93/67/EEB, 93/105/EEB ir 2000/21/EB bei 
Reglamentai (EEB) Nr. 793/93 ir (EB) Nr. 
1488/94 panaikinami.

Direktyvos 76/769/EEB, 91/155/EEB, 
91/157/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EEB ir 
2000/21/EB, 2002/95/EB ir 2004/37/EB bei 
Reglamentai (EEB) Nr. 793/93 ir (EB) Nr. 
1488/94 panaikinami.  

Justification

Duplication of rules should be avoided. The amendments to the previous articles make it 
possible to dispense with the above directives and regulations.

Pakeitimas 269

135 straipsnis

Direktyvos 1999/45/EB 14 straipsnis i
šbraukiamas.

Direktyvos 1999/45/EB 14 straipsnis i
šbraukiamas. Direktyva 1999/45/EB turi b
ūti pakeista siekiant užtikrinti, kad 
naudotojams būtų suteikta informacija, 
kurios reikia norint imtis atitinkamų
priemonių saugiam medžiagų ir preparatų
naudojimui užtikrinti.

Justification

The development of an appropriate and consistent communication system will provide 
consumers with the necessary information and advice to enable them to use substances and 
preparations safely and effectively.

Pakeitimas 270
135 c straipsnio (naujas) Antraštė

Pakeitimas Direktyvoje 89/106/EEB 

Pakeitimas 271
135 c straipsnio (naujas) 1 pastraipa
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Direktyvos 89/106/EEB 1 straipsnio 1 
pastraipa papildoma taip: statybinėms med
žiagoms netaikomi pagrindiniai šios 
Direktyvos higienos, sveikatos ir aplinkos 
apsaugos reikalavimai, nebent egzistuoja 
įsipareigojimų pagal Reglamentą (EB) Nr. 
xxx [REACH].

Justification

To clarify the fact that REACH takes priority and avoid duplication.

Pakeitimas 272
135 d straipsnis (naujas) Antraštė

Pakeitimas Direktyvoje 2000/53/EB 

Pakeitimas 273
135 d straipsnio (naujo) 1 pastraipa

Panaikinami Direktyvos 2000/53/EB 4 
straipsnio 2 pastraipa ir II priedas.

Justification

Annex XVI of the REACH Regulation lays down uniform rules on restrictions. Different 
restrictions in different texts should be avoided.

Pakeitimas 274

I priedo 0.2 punktas
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0.2. Cheminės saugos vertinimas apima visus 
nustatytus naudojimo atvejus. Jame turi būti 
nagrinėjamas gryno pavidalo medžiagos (
įskaitant pagrindines priemaišas ir priedus) ir 
preparate ar gaminyje esančios medžiagos 
naudojimas. Vertinant būtina atsižvelgti į
visas medžiagos gyvavimo ciklo pakopas, 
nurodytas naudojimo atvejuose. Cheminės 
saugos vertinimas atliekamas, lyginant 
galimus neigiamus medžiagos padarinius su 
žinomu arba pagrįstai numatomu šios med
žiagos poveikiu žmogui ir (arba) aplinkai.

0.2. Cheminės saugos vertinimas apima visus 
nustatytus naudojimo atvejus, kai medžiagos 
kiekis per metus viršija 1 toną. Jame turi b
ūti nagrinėjamas gryno pavidalo medžiagos (
įskaitant pagrindines priemaišas ir priedus) ir 
preparate ar gaminyje esančios medžiagos 
naudojimas. Vertinant būtina atsižvelgti į
visas medžiagos gyvavimo ciklo pakopas (
įskaitant atliekų pakopą, nepaisant šio 
reglamento 2 straipsnio 1 dalies d punkto),
nurodytas naudojimo atvejuose. Cheminės 
saugos vertinimas atliekamas, lyginant 
galimus neigiamus medžiagos padarinius su 
žinomu arba pagrįstai numatomu šios med
žiagos poveikiu žmogui ir (arba) aplinkai.

Justification

First Part: see amendment on Article 13.

Second Part: see amendment on Article 2, Paragraph 1 (e).

Pakeitimas 275

I priedo 0.6 punktas
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0.6. Cheminės saugos ataskaitos dalies, 
nagrinėjančios medžiagos poveikį, pagrindas 
– gamintojo arba importuotojo pateikto 
poveikio scenarijaus (-jų) ir poveikio 
scenarijaus (-jų), kurį gamintojas ar 
importuotojas rekomenduoja įgyvendinti 
nustatytais naudojimo atvejais, aprašymas.
Poveikio scenarijuose aprašomos rizikos 
valdymo priemonės, kurių ėmėsi gamintojas 
ar importuotojas arba kurias jis 
rekomenduoja paskesniems naudotojams. Jei 
medžiaga pateikta į rinką, šių poveikio 
scenarijų bei rizikos vertinimo priemonių
santrauka pridedama prie saugos duomenų
lapo pagal IA priedo reikalavimus.

0.6. Cheminės saugos ataskaitos dalies, 
nagrinėjančios medžiagos poveikį, pagrindas 
– gamintojo arba importuotojo pateiktos 
naudojimo ir poveikio kategorijos (-ų) arba
poveikio scenarijaus (-jų) ir naudojimo ir 
paveikio kategorijos (-ų) arba poveikio 
scenarijaus (-jų), kurį gamintojas ar 
importuotojas rekomenduoja įgyvendinti 
nustatytais naudojimo atvejais, aprašymas.
Naudojimo ir poveikio kategorijose 
bendrais bruožais aprašomos pavojaus 
valdymo priemonės; poveikio scenarijuose 
smulkiai ir konkrečiai aprašomos rizikos 
valdymo priemonės, kurių ėmėsi gamintojas 
ar importuotojas arba kurias jis 
rekomenduoja paskesniems naudotojams. Jei 
medžiaga pateikta į rinką, šių poveikio 
scenarijų bei rizikos vertinimo priemonių
santrauka pridedama prie saugos duomenų
lapo pagal IA priedo reikalavimus.

Justification

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories. Both should 
be permissible: a risk description of individual exposure scenarios with detailed description 
of conditions of use and risk management measures, and a general risk description for each 
relevant use and exposure category.

Pakeitimas 276

I priedo 0.7 punktas

0.7. Poveikio scenarijaus išsamumas yra
įvairus ir priklauso nuo medžiagos 
naudojimo, jos pavojingųjų savybių bei nuo 
gamintojo ar importuotojo turimos 
informacijos kiekio. Poveikio scenarijuose 
gali būti aprašytos tinkamos rizikos 
valdymo priemonės daugeliui pavienių med
žiagos naudojimo atvejų. Taigi atskiri 
poveikio scenarijai gali apimti plačią
naudojimo atvejų grupę

0.7. Išsamus poveikio scenarijaus apra
šymas įvairiais atvejais labai skiriasi ir 
priklauso nuo medžiagos naudojimo, jos 
pavojingųjų savybių bei nuo gamintojo ar 
importuotojo turimos informacijos kiekio.
Naudojimo ir poveikio kategorijose 
susisteminamos ir aprašomos bendros 
naudojimo ir poveikio sąlygos, kurios gali 
apimti plačią naudojimo atvejų grupę.

Justification
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A clear distinction needs to be drawn between anexposure scenario, which constitutes a 
detailed description of the risk management measures and conditions of use, and use and 
exposure categories which cover a broad spectrum of uses or applications.

Pakeitimas 277

I priedo 0.8 punktas

0.8. Veiksmai, kurių imasi gamintojas ar 
importuotojas, atlikdamas cheminės saugos 
vertinimą ir rengdamas cheminės saugos 
ataskaitas, gali būti pasikartojančio pobūd
žio. Kartotis gali poveikio scenarijaus (-ų) 
rengimas ir peržiūrėjimas, kuris gali apimti 
rizikos valdymo priemonių parengimą, 
vykdymą ar rekomendavimą, taip pat ir 
poreikis rinkti papildomą informaciją.
Papildoma informacija renkama tam, kad, 
remiantis tikslesniu pavojingumo vertinimu 
arba poveikio vertinimu, būtų kuo tiksliau 
aprašyta rizika. Tokiu būdu atitinkamą
saugos duomenų lapo informaciją galima 
perduoti paskesniems tiekimo grandinės 
dalyviams.

0.8. Veiksmai, kurių imasi gamintojas ar 
importuotojas, atlikdamas cheminės saugos 
vertinimą ir rengdamas cheminės saugos 
ataskaitas, gali būti pasikartojančio pobūd
žio. Kartotis gali naudojimo ir poveikio 
kategorijos (-ų) arba poveikio scenarijaus (-
ų) rengimas ir peržiūrėjimas, kuris gali apimti 
rizikos valdymo priemonių parengimą, 
vykdymą ar rekomendavimą, taip pat ir 
poreikis rinkti papildomą informaciją.

Justification

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories.

Pakeitimas 278

I priedo 0.12 punktas
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0.12. Cheminės saugos ataskaitos A dalyje 
pateikiamas pareiškimas apie tai, kad tais 
atvejais, kai medžiagą naudoja pats 
gamintojas ar importuotojas, jis taiko 
atitinkamuose poveikio scenarijuose apra
šytas rizikos valdymo priemones ir kad 
poveikio scenarijai, skirti nustatytiems 
naudojimo atvejams, saugos duomenų lape 
perduodami visiems žinomiems paskesniems 
tiekimo grandinės dalyviams, naudojantiems 
medžiagą.

0.12. Cheminės saugos ataskaitos A dalyje 
pateikiamas pareiškimas apie tai, kad tais 
atvejais, kai medžiagą naudoja pats 
gamintojas ar importuotojas, jis taiko 
atitinkamose naudojimo ir poveikio 
kategorijose arba poveikio scenarijuose apra
šytas rizikos valdymo priemones ir kad 
naudojimo ir poveikio kategorijos, skirtos 
nustatytiems naudojimo atvejams, saugos 
duomenų lape perduodamos visiems 
žinomiems paskesniems tiekimo grandinės 
dalyviams, naudojantiems medžiagą.

Justification

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories. In the 
substance safety report, reference should in principle be made to the use and exposure 
categories. In the safety data sheet, only the use and exposure categories should be stated.

Pakeitimas 279

I priedo 1.4.1 punktas
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1.4.1. Pagal 1–3 pakopų rezultatus 
nustatoma medžiagos išvestinė poveikio 
nesukelianti ribinė vertė (-ės), atsižvelgiant į
galimą poveikio būdą (-us), trukmę ir dažn
į. Gali užtekti vienos DNEL vertės, jei tai 
pagrindžiama poveikio scenarijuje (-uose).
Tačiau, atsižvelgiant į cheminės saugos 
ataskaitos 5 skirsnyje pateiktus duomenis ir 
poveikio scenarijų(-us), galėtų prireikti 
nustatyti DNEL vertę atskirai kiekvienai 
žmonių grupei (pvz., darbuotojams, 
vartotojams ir žmonėms, kurie gali patirti 
netiesioginį poveikį per aplinką) ir galbūt tam 
tikriems pogrupiams (pvz., vaikams, nėš
čioms moterims) bei įvairiems poveikio b
ūdams. Visa tai būtina išsamiai pagrįsti, 
nurodant inter alia, naudotų duomenų
pasirinkimą, taip pat medžiagos, kuriai 
taikoma DNEL vertė, poveikio būdą
(oralinis, per odą, įkvėpus), jo trukmę ir dažn
į. Jei galimi keli poveikio būdai, DNEL vertė
nustatoma kiekvienam jų atskirai ir bendrai 
visiems. Nustatant DNEL vertę, atsi
žvelgiama į šiuos veiksnius:

1.4.1. Pagal 1–3 pakopų rezultatus 
nustatomos medžiagos išvestinės poveikio 
nesukeliančios ribinės vertės kiekvienai 
susijusiai naudojimo ir poveikio 
kategorijai. Turi būti atsižvelgiama į apibrė
žtą poveikio būdą (-us), trukmę ir dažnį. Ta
čiau, atsižvelgiant į cheminės saugos 
ataskaitos 5 skirsnyje pateiktus duomenis ir 
naudojimo ir poveikio karegorijas arba
poveikio scenarijų(-us), gali prireikti 
nustatyti DNEL vertę atskirai kiekvienai 
žmonių grupei (pvz., darbuotojams, 
vartotojams ir žmonėms, kurie gali patirti 
netiesioginį poveikį per aplinką) ir galbūt tam 
tikriems pogrupiams (pvz., vaikams, nėš
čioms moterims) bei įvairiems poveikio b
ūdams. Visa tai būtina pagrįsti, nurodant 
inter alia, naudotų duomenų pasirinkimą, 
taip pat medžiagos, kuriai taikoma DNEL 
vertė, poveikio būdą (oralinis, per odą, įkv
ėpus), jo trukmę ir dažnį. Jei esama keletas 
poveikio būdų, DNEL vertė nustatoma 
kiekvienam jų atskirai. Nustatant DNEL vert
ę, atsižvelgiama į šiuos veiksnius:

Justification

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories. It needs to be 
made clear that a DNEL must be established for each intended use and exposure category,
irrespective of likelihood.
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I priedo 3.3.1 punktas
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3.3.1. Remiantis turimais duomenimis, 
nustatoma PNEC vertė kiekvienai aplinkos 
sričiai. Apskaičiuojant PNEC vertę, poveikio 
vertėms (pvz., LC50 arba NOEC), kurios 
gaunamos bandymų su organizmais metu, 
galima taikyti atitinkamą vertinimo koeficient
ą. Vertinimo koeficientas išreiškia skirtumą
tarp poveikio verčių, kurios buvo išvestos 
ribotam rūšių skaičiui laboratorinių bandymų
metu, ir PNEC vertės, taikomos aplinkos sri
čiai.

3.3.1. Remiantis turimais duomenimis, 
nustatoma PNEC vertė kiekvienai susijusiai 
naudojimo ir poveikio kategorijai ir 
aplinkos sritims. Apskaičiuojant PNEC vert
ę, poveikio vertėms (pvz., LC50 arba 
NOEC), kurios gaunamos bandymų su 
organizmais metu, galima taikyti atitinkamą
vertinimo koeficientą. Vertinimo koeficientas 
išreiškia skirtumą tarp poveikio verčių, 
kurios buvo išvestos ribotam rūšių skaičiui 
laboratorinių bandymų metu, ir PNEC vertės, 
taikomos aplinkos sričiai.

Justification

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories.

Pakeitimas 281

I priedo 4.2 punktas

4.2. Jei medžiaga atitinka kriterijus, apra
šoma jos emisija, įtraukiant atitinkamas 
poveikio vertinimo dalis, kaip numatyta 5 
skirsnyje. Dažniausiai aprašyme apskai
čiuojamas gamintojo ar importuotojo veiklos 
metu ir visais nustatytais naudojimo atvejais į
įvairias aplinkos sritis išleistos medžiagos 
kiekis ir nustatomi galimi poveikio žmonėms 
bei aplinkai būdai.

4.2. Jei medžiaga atitinka kriterijus, apra
šoma jos emisija, įtraukiant atitinkamas 
poveikio vertinimo dalis, kaip numatyta 5 
skirsnyje. Dažniausiai aprašyme apskai
čiuojamas gamintojo ar importuotojo veiklos 
metu ir visais nustatytais naudojimo atvejais į
įvairias aplinkos sritis išleistos medžiagos 
kiekis, kai naudojamos medžiagos kiekis 
per metus daugiau kaip 1 tona, ir nustatomi 
galimi poveikio žmonėms bei aplinkai būdai.

Justification

See amendment on Article 13.

Pakeitimas 282

I priedo 5.1 punktas

5.1. 1 pakopa: Poveikio scenarijų rengimas 5.1.Naudojimo ir poveikio kategorijų arba
poveikio scenarijų nustatymas 
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5.1.1. Poveikio scenarijai rengiami, kai med
žiaga gaminama Bendrijoje, kai ją savo reikm
ėms naudoja gamintojas ir importuotojas bei 
visais nustatytais naudojimo atvejais.
Poveikio scenarijus – tai sąlygų rinkinys, 
kuriame aprašoma, kaip medžiaga 
gaminama arba naudojama per jos gyvavimo 
ciklą ir kaip gamintojas ar importuotojas 
kontroliuoja arba rekomenduoja paskesniam 
naudotojui kontroliuoti poveikį žmonėms ir 
aplinkai. Šie poveikio scenarijai prireikus 
gali būti plataus arba specifinio pobūdžio.
Poveikio scenarijus įtraukiamas į atitinkamą
cheminės ataskaitos skiltį, o jo santrauka 
pateikiama saugos duomenų lapo priede, 
suteikiant jai trumpą pavadinimą, kuriuo 
glaustai apibūdinamas naudojimas.
Poveikio scenarijuje prireikus aprašomi:

5.1.1. Kai medžiaga gaminama Bendrijoje, 
kai ją savo reikmėms naudoja gamintojas ir 
importuotojas bei visais nustatytais 
naudojimo atvejais, turi būti nustatomos 
naudojimo ir poveikio kategorijos arba
poveikio scenarijai. Naudojimo ir poveikio 
kategorijose aprašomos bendros naudojimo 
sąlygos, žmonių ir aplinkos apsaugos 
priemonės ir taisyklės, kurios yra tinkamos 
siekiant išlaikyti nustatytąsias DNEL ir 
PNEC vertes. Poveikio scenarijus – tai apra
šymas specifinių sąlygų, kuriomis medžiaga 
gaminama arba naudojama per jos gyvavimo 
ciklą ir kaip gamintojas ar importuotojas 
kontroliuoja arba rekomenduoja paskesniam 
naudotojui konkrečiomis apsaugos priemon
ėmis kontroliuoti poveikį žmonėms ir 
aplinkai. Poveikio scenarijus įtraukiamas į
atitinkamą cheminės ataskaitos skiltį.
Poveikio scenarijuje prireikus aprašomi:

Justification

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories. In principle 
only use and exposure categories should be established. The general measures for the 
protection of humans and the environment for these categories should be set out and 
communicated to customers in the safety data sheet. Exposure scenarios set out specific 
conditions of use and measures. (Translator’s note: Last sentence of justification refers to 
Amendment 829, not applicable to EN)

Pakeitimas 283

I priedo 5.1.2 punktas

5.1.2. Jei vertinimas reikalingas prašant 
leidimo konkrečiam naudojimo atvejui, 
poveikio scenarijai rengiami tik šiems 
naudojimo atvejams ir vėlesnėms medžiagos 
gyvavimo ciklo pakopoms.

5.1.2. Jei vertinimas reikalingas prašant i
šduoti leidimą konkrečiam naudojimo 
atvejui, poveikio scenarijai rengiami tik šiems 
naudojimo atvejams ir vėlesnėms medžiagos 
gyvavimo ciklo pakopoms.

Pakeitimas 284

I priedo 5.2 punktas
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5.2. 2 pakopa: Poveikio nustatymas 5.2. 2 pakopa: Poveikio nustatymas arba 
įvertinimas 

5.2.1. Poveikis nustatomas kiekvienam 
parengtam poveikio scenarijui ir nurodomas 
atitinkamoje cheminės saugos ataskaitos 
skiltyje, o jo santrauka pagal 29 straipsnio 
nuostatas prireikus pateikiama saugos 
duomenų lapo priede. Poveikio nustatymas 
apima: (1) emisijos apskaičiavimą; (2) 
cheminės medžiagos išlikimą ir elgseną; bei 
(3) poveikio laipsnio apskaičiavimą.

5.2.1. Poveikis nustatomas arba 
įvertinamas kiekvienai naudojimo ir
poveikio kategorijai arba poveikio scenarijui 
ir nurodomas atitinkamoje cheminės saugos 
ataskaitos skiltyje. Poveikio nustatymas
arba įvertinimas apima: (1) emisijos 
nustatymą arba apskaičiavimą; (2) cheminės 
medžiagos išlikimą ir elgseną; bei (3) 
poveikio laipsnio nustatymą arba apskai
čiavimą.

Justification

The specific establishment of exposures / emissions should be included and should take 
precedence over estimates. Exposure estimation models should only be used where no 
concrete measurement data are available (reality takes precedence over uncertain model 
observations).

Pakeitimas 285

I priedo 5.2.2 ir 5.2.4 punktai

5.2.2. Apskaičiuojant emisiją, atsižvelgiama 
į emisijas visais medžiagos gyvavimo ciklo 
etapais, darant prielaidą, kad buvo 
įgyvendintos poveikio scenarijuje aprašytos 
rizikos valdymo priemonės.

5.2.2. Nustatant arba apskaičiuojant emisij
ą, atsižvelgiama į emisijas visais medžiagos 
gyvavimo ciklo etapais, darant prielaidą, kad 
buvo įgyvendintos naudojimo ir poveikio 
kategorijose arba poveikio scenarijuje apra
šytos rizikos valdymo priemonės.

5.2.4. Poveikio laipsnis apskaičiuojamas 
visoms žmonių grupėms (darbuotojams, 
vartotojams ir žmonėms, patiriantiems 
netiesioginį poveikį per aplinką) ir aplinkos 
sritims, kuriose medžiagos poveikis yra 
žinomas arba pagrįstai numatomas. Atsi
žvelgiama į kiekvieną poveikio žmonėms būd
ą (įkvėpus, oralinį, per odą arba šių poveikio 
būdų derinį). Apskaičiuojant tai, atsi
žvelgiama į poveikio svyravimus dėl erdvės ir 
laiko. Ypač apskaičiuojant poveikį svarbu:

5.2.4. Poveikio laipsnis nustatomas arba
apskaičiuojamas visoms žmonių grupėms 
(darbuotojams, vartotojams ir žmonėms, 
patiriantiems netiesioginį poveikį per aplinką) 
ir aplinkos sritims, kuriose medžiagos 
poveikis, remiantis nurodytais naudojimo 
atvejais, yra planuojamas ir, naudojant 
medžiagą pagal paskirtį, laukiamas. Atsi
žvelgiama į kiekvieną poveikio žmonėms būd
ą (įkvėpus, oralinį, per odą arba šių poveikio 
būdų derinį). Apskaičiuojant tai, atsi
žvelgiama į poveikio svyravimus dėl erdvės ir 
laiko. Ypač apskaičiuojant poveikį svarbu:
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Justification

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories. Where 
concrete figures for exposures or emissions are available, they should be used and given clear 
precedence over estimations. Estimations (derived from models) should only be used when no 
concrete measurement data are available.

Pakeitimas 286

I priedo 5.2.2 punkto 8 ir 9 įtraukos

- galimi poveikio būdai ir absorbavimosi 
žmonėse galimybės, 

- poveikio būdai ir absorbavimosi žmonėse 
galimybės,

- galimi patekimo į aplinką keliai, 
pasiskirstymas, skaidymas ir (arba) 
transformacija aplinkoje (žr. taip pat 3 
skirsnio 3 pakopą).

- patekimo į aplinką keliai, pasiskirstymas, 
skaidymas ir (arba) transformacija aplinkoje (
žr. taip pat 3 skirsnio 3 pakopą).

Justification

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories. Where 
concrete figures for exposures or emissions are available, they should be used and given clear 
precedence over estimations. Estimations (derived from models) should only be used when no 
concrete measurement data are available.

Pakeitimas 287

I priedo 5.2.5 punktas

5.2.5. Tuo atveju, kai esama tinkamai gautų
reprezentatyvių poveikio duomenų, į juos 
ypač būtina atsižvelgti atliekant poveikio 
vertinimą. Apskaičiuojant poveikio laipsnį
galima naudotis atitinkamais modeliais. Leid
žiama apsvarstyti ir atitinkamus stebėjimo 
duomenis apie medžiagas, kurios buvo 
analogiškai naudojamos ir kurioms būdingi 
panašaus poveikio pavyzdžiai arba analogi
škos savybės.

5.2.5. Tuo atveju, kai esama tinkamai gautų
reprezentatyvių poveikio duomenų, atliekant 
poveikio vertinimą jiems teikiama pirmenyb
ė. Apskaičiuojant poveikio laipsnį galima 
naudotis atitinkamais modeliais. Privaloma
apsvarstyti ir atitinkamus stebėjimo duomenis 
apie medžiagas, kurios buvo analogiškai 
naudojamos ir kurioms būdingi panašaus 
poveikio pavyzdžiai arba analogiškos savyb
ės.

Justification
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Amendment following on from the introduction of use and exposure categories. Where 
concrete figures for exposures or emissions are available, they should be used and given clear 
precedence over estimations. Estimations (derived from models) should only be used when no 
concrete measurement data are available.

Pakeitimas 288

I priedo 6.1 ir 6.2 punktai

6.1. Rizika apibūdinama kiekvienam poveikio 
scenarijui ir pateikiama atitinkamoje chemin
ės saugos ataskaitos skiltyje.

6.1. Rizika apibūdinama kiekvienai 
naudojimo ir poveikio kategorijai arba
kiekvienam poveikio scenarijui ir pateikiama 
atitinkamoje cheminės saugos ataskaitos 
skiltyje.

6.2. Apibūdinant riziką, atsižvelgiama į
žmonių grupes (kurios patiria poveikį kaip 
darbuotojai, vartotojai arba netiesiogiai per 
aplinką, ir, jei tinka, visais šiais būdais) ir 
aplinkos sritis, kuriose poveikis yra žinomas 
arba pagrįstai numatomas, darant prielaidą, 
kad buvo įgyvendintos ankstesniojo skirsnio 
poveikio scenarijuose aprašytos rizikos 
valdymo priemonės. Be to, būtina peržiūrėti 
bendrą medžiagos sukeltą riziką aplinkai, atsi
žvelgiant į rezultatus, gautus iš įvairių
aplinkos sričių, ir visus medžiagos emisijos/i
šleidimo šaltinius.

6.2. Apibūdinant riziką, atsižvelgiama į
žmonių grupes (kurios patiria poveikį kaip 
darbuotojai, vartotojai arba netiesiogiai per 
aplinką, ir, jei tinka, visais šiais būdais) ir 
aplinkos sritis, kuriose poveikis, remiantis 
nurodytais naudojimo atvejais, yra 
planuojamas ir kurio, naudojant medžiagą
pagal paskirtį, tikimasi, darant prielaidą, 
kad buvo įgyvendintos ankstesniojo skirsnio 
poveikio scenarijuose aprašytos rizikos 
valdymo priemonės. Be to, būtina peržiūrėti 
bendrą medžiagos sukeltą riziką aplinkai, atsi
žvelgiant į rezultatus, gautus iš įvairių
aplinkos sričių, ir visus medžiagos emisijos/i
šleidimo šaltinius.

Justification

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories. Furthermore 
the risk characterisation should relate only to actually intended exposures which are likely on 
the basis of the identified use supported by the manufacturer or downstream user, given 
proper use.

Pakeitimas 289

I priedo 6.4 punkto 1 įtrauka
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6.4. Kiekvieno poveikio scenarijaus atveju 
galima laikyti, kad poveikis žmonėms ir 
aplinkai deramai kontroliuojamas, jei:

6.4. Kiekvienos naudojimo ir poveikio 
kategorijos arba kiekvieno poveikio 
scenarijaus atveju galima laikyti, kad poveikis 
žmonėms ir aplinkai deramai 
kontroliuojamas, jei:

- 6.2 skirsnyje nustatyti poveikio laipsniai 
neviršija DNEL ar PNEC verčių, kaip 
nurodyta atitinkamai 1 ir 3 skirsniuose, ir 

- 6.2 skirsnyje nustatyti ar įvertinti poveikio 
laipsniai neviršija DNEL ar PNEC verčių, 
kaip nurodyta atitinkamai 1 ir 3 skirsniuose, 
ir 

Justification

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories. Furthermore 
the risk characterisation should relate only to actually intended exposures which are likely on 
the basis of the identified use supported by the manufacturer or downstream user, given 
proper use.

Pakeitimas 290

I priedo 6.5 punktas

6.5. Tuo atveju, kai neįmanoma nustatyti 
DNEL arba PNEC verčių, susijusių su tam 
tikrais padariniais žmogui ir aplinkos sritims, 
būtina kokybiškai įvertinti tikimybę, kad 
įgyvendinus poveikio scenarijų šių padarinių
bus išvengta.

6.5. Tuo atveju, kai neįmanoma nustatyti 
DNEL arba PNEC verčių, susijusių su tam 
tikrais padariniais žmogui ir aplinkos sritims, 
būtina kokybiškai įvertinti tikimybę, kad 
įgyvendinus pavojaus valdymo priemones ši
ų padarinių bus išvengta.

Justification

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories. Furthermore 
the risk characterisation should relate only to actually intended exposures which are likely on 
the basis of the use stated and supported by the manufacturer or downstream user, on the 
assumption of proper use.

Pakeitimas 291

I priedo 7 punkto 5.1 antraštė

5.1. [1 poveikio scenarijaus pavadinimas] 5.1. [Naudojimo ir poveikio kategorijos 
arba 1 poveikio scenarijaus pavadinimas]

Justification
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Amendment following on from the introduction of use and exposure categories..

This amendment also affects the titles of sub-points 5.2.1., 8.2., 8.3.1,. 6.1 and 6.2 .

Pakeitimas 292

Ia priedo 1.2 punktas

Nurodomi medžiagos ar preparato 
naudojimo atvejai, jei jie žinomi. Jei yra 
daug galimų naudojimo atvejų, išvardijami tik 
svarbiausi arba dažniausi naudojimo atvejai.
Čia trumpai aprašoma, kaip konkrečiai med
žiaga veikia, pvz., slopina liepsną, veikia kaip 
antioksidantas ir pan. 

Nurodomi planuojami medžiagos ar 
preparato naudojimo atvejai, atitinkantys 
medžiagos arba preparato naudojimo ir 
poveikio kategorijas (nustatyti naudojimo 
atvejai). Papildomai gali būti nurodomi 
konkretūs naudojimo atvejai.

Jei cheminės saugos ataskaita privaloma, 
saugos duomenų lape pateikiama informacija 
apie visus nustatytus naudojimo atvejus, 
kurie yra reikšmingi saugos duomenų lapo 
gavėjui. Ši informacija privalo atitikti chemin
ės saugos ataskaitoje nurodytus naudojimo 
atvejus ir saugos duomenų lapo priede 
pateiktus poveikio scenarijus.

Jei medžiagai arba tam tikroms į preparato 
sudėtį įeinančioms medžiagoms privaloma 
cheminės saugos ataskaita, saugos duomenų
lape pateikiama informacija apie visus 
nustatytus naudojimo atvejus, kurie yra reik
šmingi saugos duomenų lapo gavėjui. Ši 
informacija privalo atitikti cheminės saugos 
ataskaitoje nurodytus naudojimo atvejus ir 
saugos duomenų lapo priede pateiktus 
poveikio scenarijus.

Justification

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories. The 
indication in the safety data report of all relevant use and exposure categories is mandatory, 
whereas the additional indication of specific uses is optional. It is important to note that with 
a view to the consistency of the safety data sheet, further adjustments are required.

Pakeitimas 293

Ia priedo 3 punktas
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3. Pateikta informacija turi leisti gavėjui 
lengvai identifikuoti preparato komponentų
pavojų keliančias savybes. Paties preparato 
pavojų keliančios savybės nurodomos 3 
skiltyje.

3. Pateikta informacija turi leisti gavėjui 
lengvai identifikuoti preparato komponentų
pavojų keliančias savybes, svarbias bendram 
pavojaus įvertinimui ir apsaugos priemon
ėms. Reikšmingi yra tie komponentai, 
kuriems, atsižvelgiant į naudojimo ir 
poveikio kategorijas, turi būti numatytos tai 
medžiagai skirtos specifinės priemonės.
Paties preparato pavojų keliančios savybės 
nurodomos 3 skiltyje.

Justification

In order for preparations to be used safely, it is not necessary for all components to be 
disclosed. Only those components for which specific measures have to be taken need to be 
indicated. Many safety measures, e.g. those for corrosive or inflammable preparations (such 
as the wearing of protective goggles, or fire protection measures) are not determined on a 
substance-specific basis.

Pakeitimas 294

Ia priedo 3.2 punktas

3.2. Jei preparatas pagal Direktyvos 
1999/45/EB nuostatas klasifikuojamas kaip 
pavojingas, būtina nurodyti šias jį sudaran
čias medžiagas, pateikiant jų koncentraciją ar 
jos intervalą:

3.2. Jei preparatas pagal Direktyvos 
1999/45/EB nuostatas klasifikuojamas kaip 
pavojingas, būtina nurodyti atitinkamas jį
sudarančias medžiagas, pateikiant jų
koncentraciją ar jos intervalą:

Justification

In order for preparations to be used safely, it is not necessary for all components to be 
disclosed. Only those components for which specific measures have to be taken need to be 
indicated. Many safety measures, e.g. those for corrosive or inflammable preparations (such 
as the wearing of protective goggles, or fire protection measures) are not determined on a 
substance-specific basis.

Pakeitimas 295

Ia priedo 3.3 punktas
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3.3. Jei pagal Direktyvos 1999/45/EB 
nuostatas preparatas neklasifikuojamas kaip 
pavojingas ir jį sudarančių medžiagų
individuali koncentracija ≥ 1 % masės 
(nedujinėms medžiagoms) ir ≥ 0,2 % tūrio 
dujiniams preparatams, būtina nurodyti 
tokias medžiagas kartu su jų koncentracija ar 
koncentracijos intervalu:

3.3. Jei pagal Direktyvos 1999/45/EB 
nuostatas preparatas neklasifikuojamas kaip 
pavojingas ir jį sudarančių medžiagų
individuali koncentracija ≥ 1 % masės 
(nedujinėms medžiagoms) ir ≥ 0,2 % tūrio 
dujiniams preparatams, būtina nurodyti 
atitinkamas medžiagas kartu su jų
koncentracija ar koncentracijos intervalu:

Justification

In order for preparations to be used safely, it is not necessary for all components to be 
disclosed. Only those components for which specific measures have to be taken need to be 
indicated. Many safety measures, e.g. those for corrosive or inflammable preparations (such 
as the wearing of protective goggles, or fire protection measures) are not determined on a 
substance-specific basis.

Pakeitimas 296

Ia priedo 8.1 punktas

Nurodomi galiojantys specifiniai 
kontroliuojami parametrai, ribinės profesinio 
poveikio vertės ir (arba) biologinės ribinės 
vertės. Vertės turi būti taikomos tai 
valstybei narei, į kurios rinką buvo pateikta 
medžiaga ar preparatas. Nurodoma 
informacija apie šiuo metu 
rekomenduojamas stebėjimo priemones.

Nurodomi galiojantys specifiniai 
kontroliuojami parametrai, ribinės profesinio 
poveikio vertės ir (arba) biologinės ribinės 
vertės.

Kai cheminės saugos ataskaita yra privaloma, 
poveikio scenarijuose, kurie įtraukiami į
saugos duomenų lapo priedą, nurodomos
atitinkamos medžiagos DNEL ir PNEC vert
ės.

Kai cheminės saugos ataskaita yra privaloma, 
nurodomos medžiagos ir svarbių preparato 
medžiagų bei naudojimo ir su 
atitnkamomis poveikio kategorijomis 
susijusios DNEL ir PNEC vertės.

Preparatų atveju naudinga nurodyti tų
komponentų vertes, kuriuos privaloma i
švardyti saugos duomenų lapo 3 skiltyje.

Be to, siekiant apsaugoti žmones ir aplinką, 
ypač vartotojų apsaugos sumetimais, jei 
reikia, pateikiamos ir su produktu 
susijusios medžiagų preparatuose ir 
gaminiuose ribinės vertės.

Justification

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories. For all 
relevant use and exposure categories, the safety data sheet must also indicate the appropriate 
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DNEL and PNEC values. If no DNEL or PNEC values have been derived, existing limit 
values should be given. It is important to note that, with a view to the consistency of the safety 
data sheet, further adjustments are required.

Pakeitimas 297
II priedas, papildomos medžiagos/grupės

EINECS Nr. Pavadinimas/grupė CAS Nr.
Inertinės dujos
Maisto produktuose paprastai pasitaikančios med
žiagos kaip pvz. citrinos rūgštis, cukrus, aliejai, 
riebiosios rūgštys ir t.t.
Techninės dujos, pvz. vandenilis, metanas. 
deguonis, biodujos.
Plačiai paplitusios neorganinės medžiagos, apie 
kurių pavojų pakankamai žinoma, pvz. natrio 
chloridas, soda, potašas, kalcio oksidas, auksas, 
sidabras, aliuminis, magnis, silikatai, stiklas, 
stiklo lydiniai.  

265-995-8 Celiuliozė 65996-61-4

Justification

The list of noble gases is incomplete; the same is true for the group of foodstuff ingredients 
and inorganic substances. With regard to industrial gases, a registration obligation seems 
disproportionate in the light of current knowledge. Cellulose: see Amendment to Article 3 
(14) a (new). The Commission is called upon to complete these groups of substances within a 
year and to include further specific substances in the annex.

Pakeitimas 298

II priedo lentelė, EINECS Nr. - Pavadinimas/Grupė - CAS Nr. (naujos eilutės)

231-959-9  Deguonis O2 7782-44-7 
231-098-5  Kriptonas Kr  7439-90-9 

231-110-9  Neonas Ne  7440-01-9 

231-168-5  Helis He  7440-59-7
231-172-7  Ksenonas Xe  7440-63-3

200-812-7  Metanas CH4  78-82-8
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Justification

Noble gases cannot fall under Annex III, paragraph 8 as they are not considered dangerous 
within the meaning of Directive 67/548/EEC and because they are already regulated by the 
current regulations applicable to transport (ADR Regulations).

Methane should be included in Annex II because it is the main component of natural gas, 
which is already included in Annex III to the Regulation.

Pakeitimas 299

II priedo lentelė, EINECS Nr. - Pavadinimas/Grupė - CAS Nr. (naujos eilutės)

265-995-8  Celiuliozės masė 65996-61-4

Justification
Annex II already contains many naturally occurring substances including multi component 
ones.

Cellulose and starch are made up from the same monomeric saccharide, glucose. Glucose 
and starch are already included in Annex II. Therefore, cellulose pulp should also be added 
to the list of Annex II. Natural polysaccharide cellulose is the main component of higher plant 
cell walls and is the most abundant organic compounds on earth. Approximately 50 % of all 
biomass materials is cellulose. Cellulose is not classified as hazardous to human health or to 
the environment.

Pakeitimas 300

II priedo lentelė, EINECS Nr. - Pavadinimas/Grupė - CAS Nr. (naujos eilutės)

231-096-4  Geležis  7439-89-6

Justification

There is no evidence that iron presents risks to human health or the environment. Iron is a 
high tonnage material, thus it is likely to undergo considerable testing under REACH, with 
the consequent use of a large number of laboratory animals. The cost of testing and 
registration of iron would significantly outweigh any potential benefits.
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Pakeitimas 301
III priedo 8 dalis

8. Mineralai, rūdos arba gamtoje pasitaikan
čios medžiagos, jeigu jos nebuvo cheminiu b
ūdu pakeistos gamybos metu, nebent jos 
atitinka pavojingų medžiagų klasifikavimo 
kriterijus, vadovaujantis Direktyva 67/548;

8. Mineralai, rūdos arba gamtoje pasitaikan
čios medžiagos, o taip pat panašios į
gamtines medžiagos, jeigu jos nebuvo 
cheminiu būdu pakeistos gamybos metu, 
nebent jos atitinka pavojingų medžiagų
klasifikavimo kriterijus, vadovaujantis 
Direktyva 67/548;

Justification

Natural and synthesised natural substances should be treated the same, as it is impossible 
chemically and physically to distinguish between them. It makes no difference – particularly 
not for protecting health or the environment, whether for example sodium chloride (cooking 
salt) comes from natural sources or has been manufactured through a chemical process.

Pakeitimas 302

III priedo 8 punktas

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

8. Mineralai, rūdos arba gamtoje sutinkamos 
medžiagos, įskaitant augalinės kilmės med
žiagas, kaip apibrėžta 3 straipsnyje.

Justification

Organic and inorganic substances should be treated equally in the registration process.
Potential risk arising from minerals, ores or other natural substances can be addressed with 
other Community-legislation or at other stages of REACH.

Pakeitimas 303

III priedo 9 punktas

9. Gamtinės dujos, žaliavinė nafta, anglys. 9. Gamtinės dujos, kokso krosnies dujos, 
aukštakrosnės dujos, deguonies plieno 
gamybos konverterio dujos, žaliavinė nafta, 
anglys, koksas.
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Justification

The process gases are produced and used within closed systems. Coke is a product which 
results from de-gasifying coal. In this process benzene, toluene, xylene , tar and other 
materials are extracted from coal and hence coke has fewer intrinsic hazardous properties.
The specified gases are produced as by-products in coke ovens and integrated steel mills.
They are used, like natural gas, oil and coal, to produce energy and heat.

Pakeitimas 304

III priedo 9 punktas

9. Gamtinės dujos, žaliavinė nafta, anglys. 9. Gamtinės dujos, kokso krosnies dujos, 
aukštakrosnės dujos, deguonies plieno 
gamybos konverterio dujos, žaliavinė nafta, 
anglys ir koksas.

Justification
The process gases are produced and used within closed systems. All transport is by pipeline 
and the gases are never encountered by the general public.

Coke is a product arising from the degasification of coal. Thanks to the removal of other
substances, coke holds fewer inherent risks and should therefore be exempted from the 
registration requirement.

The specified gases are used for energy and heat production, and should therefore – like 
natural energy sources – be exempted from the registration requirement.

Pakeitimas 305

III priedo 9 punktas

9. Gamtinės dujos, žaliavinė nafta, anglys. 9. Gamtinės dujos, suskystintos automobilių
dujos (LPG), žaliavinė nafta, anglys.

Justification

LPG should be included in Annex III to the REACH Regulation in view of its natural origins, 
its similarities with other natural products listed in Annex III, and its known effects as regards 
safety, health and the environment.
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Pakeitimas 306

III priedo 9 punktas

9. Gamtinės dujos, žaliavinė nafta, anglys. 9. Gamtinės dujos, žaliavinė nafta, anglys ir
koksas;

Justification

All naturally occurring substances even if covered by Directive 67/548 should be exempted as 
those substances do not constitute a priority, because their inclusion would drastically 
increase the number of substances subject to registration. They were also exempted from the 
EINECS reporting criteria.

Coke is a product which results from de-gasifying coal and therefore coke has fewer intrinsic 
hazardous properties and should therefore be exempted from registration.

Pakeitimas 307

III priedo 9a punktas (naujas)

9a) Priemaišos, nebent jos importuotos 
arba pateiktos į rinką atskirai;

Justification

All naturally occurring substances even if covered by Directive 67/548 should be exempted as 
those substances do not constitute a priority, because their inclusion would drastically 
increase the number of substances subject to registration. They were also exempted from the 
EINECS reporting criteria.
Coke is a product which results from de-gasifying coal and therefore coke has fewer intrinsic 
hazardous properties and should therefore be exempted from registration.

Pakeitimas 308

III priedo 9b punktas (naujas)

9b) homogeniniai ir heterogeniniai 
lydyniai;

Justification

All naturally occurring substances even if covered by Directive 67/548 should be exempted as 
those substances do not constitute a priority, because their inclusion would drastically 
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increase the number of substances subject to registration. They were also exempted from the 
EINECS reporting criteria.

Coke is a product which results from de-gasifying coal and therefore coke has fewer intrinsic 
hazardous properties and should therefore be exempted from registration.

Pakeitimas 309

III priedo 9c punktas (naujas)

9c) Dirbtiniai mišiniai, pagaminti sumai
šant sudėtines dalis. Apie šių mišinių sud
ėtines dalis turi būti pranešta atskirai. Jei 
visgi įvyksta sudėtinių dalių cheminė
reakcija, kurios neapima numatytų
naudojimo būdų reikalavimai ir kuri neturi 
įtakos techninėms savybėms, jos metu 
susidarę medžiagos laikomos šalutiniais 
produktais ir apie jas pranešti nereikia.

Justification

All naturally occurring substances even if covered by Directive 67/548 should be exempted as 
those substances do not constitute a priority, because their inclusion would drastically 
increase the number of substances subject to registration. They were also exempted from the 
EINECS reporting criteria.

Coke is a product which results from de-gasifying coal and therefore coke has fewer intrinsic 
hazardous properties and should therefore be exempted from registration.

Pakeitimas 310

III priedo 9d punktas (naujas)

9d) neorganiniai katalizatoriai 

Justification

All naturally occurring substances even if covered by Directive 67/548 should be exempted as 
those substances do not constitute a priority, because their inclusion would drastically 
increase the number of substances subject to registration. They were also exempted from the 
EINECS reporting criteria.

Coke is a product which results from de-gasifying coal and therefore coke has fewer intrinsic 
hazardous properties and should therefore be exempted from registration.
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Pakeitimas 311

III a priedas (naujas)

PBT ir vPvB medžiagų sąrašas

Šių palaipsniui įvedamos medžiagų
registracijos dokumentacija pateikiama per 
3 metus po šio reglamento įsigaliojimo:

[sudaromas]

Justification

This Annex provides legal certainty as to which PBT and vPvB substances will have to be 
registered at an early stage. An Annex is necessary as otherwise registrants might be in 
breach of the regulation because they missed the registration deadline. This could be the case 
if they find out at a later stage - after having generated information - that their substance is a 
PBT or vPvB substance. (amendment linked to amendment 20 on article 21, paragraph 1 (c).)

Pakeitimas 312
III b priedas (naujas)

Kiti medžiagų, kurių kiekis 1–10 t ir 
10–100 t, vertinimo kriterijai

Justification

Follows amendment on Article 43 aa 5 (new). This annex should be completed by the 
Commission later after proposals by the Agency.

Pakeitimas 313
IV priedas, gairės
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Prieduose nuo IV iki IX tiksliai nurodoma 
informacija, kuri turi būti pateikiama 
registruojant ir įvertinant, vadovaujantis 9, 
11, 12, 39, 40 ir 44 straipsniais. Mažiausio 
kiekio standartiniai reikalavimai išdėstyti V 
priede, o kiekvieną kartą pasiekus naują
kiekį reikia papildyti atitinkamo priedo 
reikalavimus. Kiekvieno registravimo metu, 
konkretūs informacijos reikalavimai skirsis 
priklausomai nuo kiekio, naudojimo ir 
poveikio sąlygų. Todėl reikia atsižvelgti į vis
ą priedą kartu su visais registravimo, 
vertinimo ir priežiūros reikalavimais.

Prieduose nuo IV iki VI, IX tiksliai 
nurodoma informacija, kuri turi būti 
pateikiama registruojant ir įvertinant, 
vadovaujantis 9, 12, 40 ir 44 straipsniais.
Standartiniai reikalavimai visoms med
žiagoms, kurių kiekis daugiau 1 tona, išd
ėstyti V priede. Nurodant poveikio ir 
naudojimo kategorijas, turinčias 
pasikartojantį arba ilgalaikį poveikį žmogui 
ir aplinkai, registruojant, vadovaujantis IX 
a priedu reikia atsižvelgti į papildomus 
duomenis ir informaciją, atitinkamai 
kiekvienai kategorijai. Duomen
ų/informacijos paprastai nereikalaujama, 
kai neviršijami tam tikri apibendrinantys 
kriterijai atitinkamoje poveikio ir 
naudojimo kategorijoje arba kiekiai 
preparatuose ir gaminiuose (pvz. 
preparatuose esančių medžiagų žymėjimo 
ribos). Tik atskirais pagrįstais atvejais (pvz. 
atliekant vertinimą) reikia pateikti 
informaciją, kurios nereikalaujama pagal 
šiuos apibendrinančius kriterijus.

Justification

The requirement to provide information according to threshold amounts and regardless of 
risk under Annex IV in conjunction with Annexes V-VIII will lead to many unnecessary 
experiments on animals and expensive data cemeteries.  It is important to ensure that only 
data is collected that is really necessary for risk assessment.

Pakeitimas 314

IV priedo 1 pakopa
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Registruotojas turėtų rinkti visus turimus 
bandymų duomenis apie registruojamą med
žiagą. Jei įmanoma, registracijos dokumentus 
turėtų pateikti konsorciumas pagal 10 arba 
17 straipsnių reikalavimus. Tokiu būdu būtų
galima bendrai naudotis bandymų
duomenimis, išvengti nereikalingų bandymų
ir sumažinti kaštus. Registruotojas taip pat 
turėtų rinkti ir kitą pasiekiamą informaciją
apie medžiagą. Tai galėtų būti alternatyvūs 
duomenys (pvz., gauti nustačius (Q)SAR ar 
atlikus ekstrapoliaciją remiantis kitomis med
žiagomis bei bandymų in-vitro arba 
epidemiologiniai duomenys), kurie gali padėti 
nustatant medžiagos pavojingųjų savybių
buvimą ar jų nebuvimą ir kurie tam tikrais 
atvejais gali pakeisti bandymų su gyvūnais 
rezultatus. Be to, reikėtų rinkti ir informacij
ą apie poveikį, naudojimą bei rizikos 
valdymo priemones pagal 9 straipsnio ir V 
priedo nuostatas. Apsvarstęs visą šią
informaciją, registruotojas galės nuspręsti, ar 
būtina rinkti tolesnę informaciją.

Registruotojas turėtų rinkti visą turimą jo 
pavojaus vertinimui reikšmingą informacij
ą apie registruojamą medžiagą. Jei įmanoma, 
registracijos dokumentus turėtų pateikti 
konsorciumas pagal 10 arba 17 straipsnių
reikalavimus. Tokiu būdu būtų galima 
bendrai naudotis bandymų duomenimis, i
švengti nereikalingų bandymų ir sumažinti ka
štus. Todėl prieš ieškant pavojaus 
įvertinimui būtinų esminių duomenų turi b
ūti ieškoma ar nustatoma reikšminga 
informacija, susijusi su nurodytais 
naudojimo atvejais ir esamomis ar 
rekomenduojamomis pavojaus valdymo 
priemonėmis. Registruotojas privalo
rinkti ir kitą pasiekiamą informaciją apie 
medžiagą, atsižvelgdamas į nurodytus 
naudojimo atvejus ir esamas ar 
rekomenduojamas pavojaus valdymo 
priemones. Tai galėtų būti alternatyvūs 
duomenys (pvz., gauti nustačius (Q)SAR ar 
atlikus ekstrapoliaciją remiantis kitomis med
žiagomis bei bandymų in-vitro arba 
epidemiologiniai duomenys), kurie gali padėti 
nustatant medžiagos pavojingųjų savybių
buvimą ar jų nebuvimą ir kurie tam tikrais 
atvejais gali pakeisti bandymų su gyvūnais 
rezultatus. Apsvarstęs visą šią informaciją, 
registruotojas galės nuspręsti, ar būtina rinkti 
tolesnę informaciją.

Justification

Clarification in the interest of SMEs. The wording about ‘identified uses’ follows on purely 
and simply from the indication of use and exposure categories. This is of particular 
importance to SMEs, since it serves to simplify the use of the system and preserve industrial 
and business secrets.

Pakeitimas 315

IV priedo 2 pakopa
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Registruotojas nustato, kokia informacija yra 
reikalinga registravimui. Pirmiausia, 
vadovaujantis kiekiu nustatoma koks
priedas ar priedai bus taikomi. Šiuose 
prieduose nustatomi standartiniai 
reikalavimai informacijai, tačiau jais reikia 
vadovautis kartu atsižvelgiant į IX priedą, 
kuris leidžia nukrypti nuo įprastinio 
traktavimo ten, kur tai pateisinama.
Siekiant nustatyti reikalingą informaciją apie 
šią medžiagą ypač reikia apsvarstyti
informaciją dėl poveikio, naudojimo ir 
pavojaus valdymo priemonių.

Registruotojas nustato, kokia informacija yra 
reikalinga registravimui. V priede nurodoma 
kokius standartinius duomenis reikia pateikti.
IX a priede nurodoma, kokie papildomi 
duomenys/informacija reikalingi 
kiekvienos kategorijos atveju. Duomen
ų/informacijos paprastai nereikalaujama, 
kai neviršijami tam tikri apibendrinantys 
kriterijai atitinkamoje poveikio ir 
naudojimo kategorijoje arba kiekiai 
preparatuose ir gaminiuose (žr. 13 straipsnį
ir pvz. preparatuose esančių medžiagų žym
ėjimo ribas). Informacijos apie medžiagą
poreikis nustatomas remiantis duomenimis 
apie poveikį arba poveikio kategorijas, 
nurodytą naudojimą arba naudojimo 
kategorijas ir esantį arba rekomenduojamą
pavojaus valdymą.

Justification

Clarification in the interest of SMEs. The wording ‘identified uses’ includes by definition the 
information on use and exposure categories.

Pakeitimas 316
IV priedo 4 padala
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Kai kuriais atvejais nereikia gauti jokių naujų
duomenų. Tačiau jeigu egzistuoja 
informacijos trūkumas, orientuojantis pagal 
kiekį reikia gauti papildomų duomenų (V ir 
VI priedai) arba reikia pasiūlyti patikrinimo 
strategiją (VII ir VIII priedai). Nauji 
bandymai su stuburiniais gyvūnais gali būti 
atliekami arba siūlomi tik jeigu nėra kitų
metodų, o visi kiti duomenų šaltiniai jau i
šsemti. Kai kuriais atvejais, vadovaujantis 
V–IX priedais gali būti privaloma kai 
kuriuos patikrinimus atlikti anksčiau nei 
numatyta standartinėje patikrinimų
programoje arba atlikti juos papildomai.  

Kai kuriais atvejais nereikia gauti jokių naujų
duomenų. Tačiau jeigu egzistuoja 
informacijos trūkumas, reikia gauti papildom
ų duomenų (V, VI ir IX a priedai). Nauji 
bandymai su stuburiniais gyvūnais gali būti 
atliekami arba siūlomi tik jeigu nėra kitų
metodų, o visi kiti duomenų šaltiniai jau i
šsemti. Registruotojas, prieš atlikdamas 
bandymus su gyvūnais, privalo patikrinti, 
ar reikalingų duomenų negalima gauti iš
kitų šaltinių, pvz. QSAR duomenų, iš kitų
medžiagų teoriškai apskaičiuotų duomenų, 
remiantis patyrimu turimų duomenų, 
epidemiologinių duomenų ir t.t.). Be to, jis 
turi patikrinti, ar nėra poveikio mažinimo 
priemonės, kuri jo nurodytų naudojimo 
tikslų atveju galėtų pakeisti duomenų
rinkimą, ypač tokį, kuriam būtini 
bandymai su gyvūnais. Tokiu atveju jis iš
anksto privalo įvertinti esančias pavojaus 
valdymo priemones kiekvienos poveikio 
kategorijos atveju ir patikrinti, ar 
įmanoma imtis tolesnių pavojaus valdymo 
priemonių. Prieš atlikdamas bandymą, 
registruotojas turi surinkti visus kitus 
esamus duomenis, dėl kurių šį bandymas 
taptų nebūtinas. Nauji bandymai su 
stuburiniais gyvūnais gali būti atliekami 
arba siūlomi, tik jeigu nėra kitų metodų, o 
visi kiti duomenų šaltiniai jau panaudoti.
Jeigu dėl poveikio kategorijos 
vadovaujantis IX a priedu duomenų
pateikimas yra būtinas, to galima nepaisyti, 
jeigu duomenų pateikimas techniškai ne
įmanomas arba nereikalingas moksliniu po
žiūriu. Registruotojas šiais atvejais privalo 
pateikti pagrįstą paaiškinimą.

 

Justification

The requirements concerning information and testing should therefore be tailored to the 
actual exposure situation and not according to quantities.  Therefore firstly minimum data 
under Annex V are required.  Further  tests under Annex VI are only required, under 
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legislation on  protecting health, consumers and animals, if they are also really 
necessary under Annex IXa to evaluate safe use on the basis of actual exposure.

Pakeitimas 317
IV priedo 5 punktas

5. Saugaus naudojimo nurodymai: Išbraukta.

Ši informacija turi atitikti saugos duomenų
lapo informaciją, jei toks saugos duomenų
lapas privalomas pagal šio reglamento 29 
straipsnio reikalavimus.

5.1. Pirmosios pagalbos priemonės (saugos 
duomenų lapo 4 skiltis)

5.2. Priešgaisrinės priemonės (saugos 
duomenų lapo 5 skiltis)

5.3. Priemonės atsitiktinio medžiagos i
šleidimo atveju (saugos duomenų lapo 6 
skiltis)
5.4. Tvarkymas ir sandėliavimas (saugos 
duomenų lapo 7 skiltis)

5.5. Informacija apie vežimą (saugos 
duomenų lapo 14 skiltis)

Jei cheminės saugos ataskaita 
neprivaloma, pateikiama tokia papildoma 
informacija:

5.6. Poveikio kontrolė / Personalo apsauga 
(saugos duomenų lapo 8 skiltis)
5.7. Stabilumas ir reaktingumas (saugos 
duomenų lapo 10 skiltis)

5.8. Šalinimo nuostatos 

5.8.1. Šalinimo nuostatos (saugos duomen
ų lapo 13 skiltis)

5.8.2. Pramonei skirta informacija apie 
perdirbimą ir šalinimo būdus

5.8.3. Visuomenei skirta informacija apie 
perdirbimą ir šalinimo būdus

Justification
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The additional basic information on exposure helps companies to develop their safety data 
sheet or guidance on safe use and enables the Agency to screen dossiers submitted to identify 
priority substances in the tonnage range between 1 and 100 tonnes for which the information 
set out in Annex V or VI  should be generated.

The old point 5 of Annex IV of the Commission proposal is moved to a new Annex Ic, as it 
contains information on risk management for substances which are not classified as 
dangerous, by following the structure of the safety data sheet of Annex Ic.

Pakeitimas 318
IV priedo 5a punktas (naujas)

5. Informacija apie naudojimą ir poveikio 
kategorijas

5.1. Naudojimo kategorijos:
a) pramoninis naudojimas,

b) profesinis naudojimas,

c) naudojimas vartotojo reikmėms.

5.1.2. Atskirų kategorijų naudojimo apib
ūdinimas

a) naudojimas uždaroje sistemoje

b) naudojimas įdedant į arba ant matricos
c) negausus naudojimas

d) gausus naudojimas

5.2. Poveikio kategorijos

5.2.1. Poveikis žmogui:
a) prarijus,

b) per odą,

c )įkvėpus.

5.2.2. Poveikis aplinkai:
a) vandeniui,

b) orui,

c) dirvai.
5.3. Poveikio trukmė:

a) netyčinis,

b) nenuolatinis/ trumpalaikis,
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c) nuolatinis/ dažnas.

Justification

The additional basic information on exposure helps companies to develop their safety data 
sheet or guidance on safe use and enables the Agency to screen dossiers submitted to identify 
priority substances in the tonnage range between 1 and 100 tonnes for which the information 
set out in Annex V or VI  should be generated.

The old point 5 of Annex IV of the Commission proposal is moved to a new Annex Ic, as it 
contains information on risk management for substances which are not classified as 
dangerous, by following the structure of the safety data sheet of Annex Ic.

Pakeitimas 319
V priedo įvadinės dalies 1 pastraipa

Šio priedo 1 skiltyje nurodoma standartinė
informacija, kurią pagal 11 straipsnio 1 dalies 
a punkto nuostatas privaloma pateikti apie 
visas medžiagas, kurių pagaminama ar įve
žama ne mažiau kaip 1 tona. a).

Šio priedo 1 skiltyje pateikiama standartinė
informacija apie medžiagas, kurių
pagaminama arba įvežama ne mažiau kaip 
1 tona per metus.

1 skiltyje nurodytą informaciją pagal 11 
straipsnio 1 dalies b punkto reikalavimus 
reikia pateikti apie visas medžiagas, kurių
pagaminama arba įvežama ne mažiau kaip 
10 tonų.
Apie medžiagas, kurių kiekis 1–10 t visa 
informacija pateikiama registravimo 
dokumentuose, kuriuose pagal 11 
straipsnio 1 dalies a punkto 
reikalavimus turi būti būtinai 
pateikiama informacija apie fizines ir 
chemines savybes.

Pakeitimas 320

V priedo 5.1 punkto 2 skiltis, atskiros pritaikymo taisyklės (naujos)

- garų slėgis, 
- tirpumas vandenyje, 

- skilimo koeficientas n-
oktanolyje/vandenyje,
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- užsidegimo temperatūra,

- degumas,
- sprogstamosios savybės,

Pakeitimas 321

V priedo 5.2 punkto 2 skiltis, atskiros pritaikymo taisyklės (naujos)

- virimo temperatūra, 

- santykinis tankis, 
- paviršiaus įtempimas, 

- savaiminio užsidegimo temperatūra, 

- oksidacinės savybės.

Pakeitimas 322
V priedo 5.6 punktas ir 5.14 punktas

Išbraukta.

Justification

Both points are deleted, including their descriptive parts, since testing surface tension is 
generally meaningless for evaluation and risk reduction measures.  A general test of 
granulometry seems disproportionate.

Pakeitimas 323
V priedo 6.5 punkto (naujas) kairė skiltis

6.5. Ūmus toksiškumas
Tyrimui turi būti pasirinktas vienas 
poveikio būdas, pageidautina per burn
ą/prarijus, nebent registruotojas laikytų
kitokį būdą tinkamesniu.
Informacijai apie dujas ir lakius skysčius 
(kurių garų slėgis viršija 10-2 Pa esant 
20°C) gauti turi būti pasirinktas poveikio b
ūdas įkvepiant (6.5.2).
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Apie medžiagas, kurios nėra dujos ir kurių
pagaminama arba įvežama ne mažiau kaip 
100 t per metus, 6.5.1–6.5.3 punktuose 
minima informacija turi būti renkama ma
žiausiai dviem būdais, iš kurių vienas turi b
ūti prarijus. Antrojo būdo pasirinkimas 
priklauso nuo medžiagos rūšies ir poveikio 
žmogui būdo. Jeigu yra tik vienas poveikio 
būdas, reikia pateikti informaciją tik apie j
į.
6.5.1. Prarijus.

6.5.2. Įkvėpus.
6.5.3. Per odą.

Justification

The Commission proposal requires information on acute toxicity only for substances in 
quantities of 10 tonnes or more per year. Information on acute toxicity for one exposure 
route, however, should also be required for selected priority substances in the tonnage range 
of 1 to 10 tonnes, which will be identified in the screening that the Agency will perform as set 
out in Articles 43 aa. For non-priority substances only information that is already available 
is required to be submitted. Thereby, this more flexible system achieves overall a better 
balance between information needs and cost efficiency than the Commission proposal.  
(amendment linked to compromise  amendment 2 on Art. 5(2))

Pakeitimas 324
V priedo 6.5 punkto (naujo) dešinė skiltis

6.5. Tyrimo(-ų) nereikia atlikti, jeigu:
dėl cheminių arba fizinių savybių med
žiagos neįmanoma tiksliai dozuoti; arba

tai ėdančioji(korozinė) medžiaga  arba

medžiaga degi kambario temperatūroje.
Tinkamas antras būdas turi būti 
pasirinktas taip:

6.5.2. Įkvėpimo būdas yra tinkamas, jeigu:
1) poveikis žmogui įkvėpus yra tikėtinas; ir

2) tinka viena iš šių sąlygų: medžiagos gar
ų slėgis viršija 10-2 Pa esant 20 C; arba
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2) tinka viena iš šių sąlygų:
medžiagos garų slėgis viršija 10-2 Pa kai 
temperatūra 20 C; arba

naudojant medžiagą susidaro aerozoliai, 
dalelės arba lašeliai, kuriuos įmanoma įkv
ėpti (> 1% dalelių masės, kai MMAD < 100 
μm)
6.5.3. Tyrimas per odą yra tinkamas, jeigu:

1) gaminant ar naudojant tikėtinas sąlytis 
su oda; ir
2) fizinės ir cheminės savybės leidžia daryti 
prielaidą, kad oda sugers didelę dalį šios 
medžiagos; ir
3) tinka viena iš šių sąlygų:

– pastebimas toksiškumas atliekant ūmaus 
toksiškumo testą per burną naudojant ma
žas dozes; arba
– atliekant odos ir (arba) akių dirginimo 
testą pastebimas sisteminis poveikis arba 
kitos absorbcijos apraiškos; arba
– in vitro testais nustatoma pastebima med
žiagos absorbcija; arba
– nustatomas pastebimas panašios strukt
ūros medžiagų ūmus toksiškumas arba 
absorbcija per odą.
Tyrimas per odą yra netinkamas, jeigu dėl 
didelės molekulinės masės (MW > 800 arba 
molekulės skersmuo > 15 Å) ir mažo 
tirpumo riebaluose (log Kow mažiau negu -
1 arba daugiau negu 4) absorbcija per odą
nėra tikėtina.

Justification

The Commission proposal requires information on acute toxicity only for substances in 
quantities of 10 tonnes or more per year. Information on acute toxicity for one exposure 
route, however, should also be required for selected priority substances in the tonnage range 
of 1 to 10 tonnes, which will be identified in the screening that the Agency will perform as set 
out in Articles 43 aa. For non-priority substances only information that is already available 
is required to be submitted. Thereby, this more flexible system achieves overall a better 
balance between information needs and cost efficiency than the Commission proposal.  
(amendment linked to compromise  amendment 2 on Art. 5(2))
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Pakeitimas 325
V priedo 7.1.1. punkto kairė skiltis

7.1.1. Trumpalaikio toksiškumo bandymas su 
dafnijomis

7.1.1. Trumpalaikio toksiškumo bandymas su 
dafnijomis arba žuvimis

Justification

Undertakings should be free to submit existing short-term toxicity tests on fish instead of 
toxicity on daphnia

Pakeitimas 326
V priedo 7,2 punkto (naujo) kairė skiltis

7.2. Skilimas

7.2.1. Biotinis

7.2.1.1. Lengvas biologinis suirimas

Justification

The Commission proposal requires information on biodegradation only for substances in 
quantities of 10 tonnes or more per year. Such information should also be required for 
selected priority substances in the tonnage range of 1 to 10 tonnes, which will be identified in 
the screening that the Agency will perform as set out in Articles 43 aa. For non-priority 
substances only information that is already available is required to be submitted. (amendment 
linked to compromise amendment 2)

Pakeitimas 327
V priedo 7,2 punkto (naujo) dešinė skiltis

7.2. Registruotojas turi siūlyti atlikti 
imitacinius tyrimus (VII priedo 
7.2.1.2–7.2.1.4. punktai), jeigu cheminės 
saugos vertinimas pagal I priedą rodo, kad 
reikia toliau tirti medžiagos skilimą.
Konkretaus(-čių) testo(-ų) pasirinkimas 
priklauso nuo saugos vertinimo rezultatų.



AD\580429LT.doc 153/144 PE 357.851v02-00

LT

7.2.1.1. Tyrimo atlikti nereikia, jei med
žiaga neorganinė.

Justification

The Commission proposal requires information on biodegradation only for substances in 
quantities of 10 tonnes or more per year. Such information should also be required for 
selected priority substances in the tonnage range of 1 to 10 tonnes, which will be identified in 
the screening that the Agency will perform as set out in Articles 43 aa. For non-priority 
substances only information that is already available is required to be submitted. (amendment
linked to compromise amendment 2)

Pakeitimas 328
VI priedo įvadinės dalies 1 pastraipa

Šio priedo 1 skiltyje nurodoma standartinė
informacija, kurią pagal 11 straipsnio 1 dalies 
b punkto nuostatas privaloma pateikti apie 
visas medžiagas, kurių pagaminama ar įve
žama ne mažiau kaip 10 tonų. b).

Šio priedo 1 skiltyje pateikiama standartinė
informacija apie medžiagas, kurių
pagaminama arba įvežama ne mažiau kaip 
10 tonų per metus.

1 skiltyje nurodytą informaciją pagal 11 
straipsnio 1 dalies b punkto reikalavimus 
reikia pateikti apie visas medžiagas, kurių
pagaminama arba įvežama ne mažiau kaip 
100 tonų.

Apie medžiagas, kurių kiekis 1–10 t, visa 
informacija pateikiama registravimo 
dokumentuose, kuriuose pagal 11 
straipsnio 1 dalies a punkto reikalavimus 
turi būti būtinai pateikiama informacija 
apie fizines ir chemines savybes.

Justification

Pakeitimas 329

IX priedo 1.5 punkto 3 dalis
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(3) toks pats modelis, pagal kurį kinta tam 
tikros savybės stiprumas visoje medžiagų
grupėje.

(3) toks pats modelis, pagal kurį kinta tam 
tikros savybės stiprumas visoje medžiagų
grupėje ir įprastas veikimo mechanizmas.

Justification

It seeks to substantiate the Grouping of substances and read-across approach allowing 
registration per group of substances and thereby significantly decreasing the number of 
dossiers submitted for registration. The amendment introduces a fourth criteria allowing for 
the grouping of substances with the same toxicity profiles. The amendment also provides for 
the obligation for the Commission to issue a detailed methodology.

Pakeitimas 330

IX priedo 1.5 punkto 3a papunktis (naujas)

Galutiniai sudėtingų ir kintamos sudėties 
medžiagų klasifikacijos, žymėjimo ir 
pavojaus vertinimo kriterijai gali būti 
nustatyti remiantis duomenimis apie 
pagrindines šių medžiagų sudėtines dalis 
(kai pastarųjų koncentracija didžiausia).
Agentūra, ne vėliau kaip per 2 metus po 
reglamento įsigaliojimo, pasitarusi su 
visomis suinteresuotomis šalimis, sukuria 
detalią moksliškai pagrįstą medžiagų
grupavimo metodologiją.

Justification

It seeks to substantiate the Grouping of substances and read-across approach allowing 
registration per group of substances and thereby significantly decreasing the number of 
dossiers submitted for registration. The amendment introduces a fourth criteria allowing for 
the grouping of substances with the same toxicity profiles. The amendment also provides for 
the obligation for the Commission to issue a detailed methodology.

Pakeitimas 331

XI priedo įžangos pirmoji pastraipa
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Šio priedo tikslas – nustatyti, kaip paskesni 
naudotojai privalo vertinti ir dokumentais 
patvirtinti, kad jų naudojamos medžiagos (-
ų) keliama rizika yra deramai kontroliuojama 
tais naudojimo atvejais, kurie nenurodyti 
jiems pateiktame saugos duomenų lape, ir 
kad kiti naudotojai, kurie yra paskesni 
tiekimo grandinės nariai, gali deramai 
kontroliuoti riziką. Vertinamas medžiagos 
gyvavimo ciklas nuo tada, kai paskesnis 
naudotojas ją gavo savo paties reikmėms ir jo 
įvardytiems naudojimo atvejams, kurie skirti 
paskesniems tiekimo grandinės nariams.
Vertinant atsižvelgiama į gryno pavidalo med
žiagos bei preparate ar gaminyje esančios 
medžiagos naudojimą.

Šio priedo tikslas – nustatyti, kaip paskesni 
naudotojai privalo vertinti ir dokumentais 
patvirtinti, kad jų naudojamos medžiagos (-
ų) keliama rizika yra deramai kontroliuojama 
tais naudojimo atvejais, kurie nenurodyti 
jiems pateiktame saugos duomenų lape, ir 
kad kiti naudotojai, kurie yra paskesni 
tiekimo grandinės nariai, gali deramai 
kontroliuoti riziką. Vertinamas medžiagos 
gyvavimo ciklas nuo tada, kai paskesnis 
naudotojas ją gavo savo paties reikmėms ir jo 
įvardytiems naudojimo atvejams, kai med
žiagos kiekis per metus siekia daugiau nei 
1 toną, kurie skirti paskesniems tiekimo 
grandinės nariams. Vertinant atsižvelgiama į
gryno pavidalo medžiagos bei preparate ar 
gaminyje esančios medžiagos naudojimą.

Justification

Improves workability by limiting uses that have to be considered in the chemical safety report 
to those in one tonne and more. According to the Commission proposal a use would have to 
be dealt with even in very small quantities.

Pakeitimas 332

IX priedo 3 punkto pirmoji pastraipa

VII ir VIII prieduose aprašytų bandymų leid
žiama neatlikti, jei cheminės saugos 
ataskaitoje yra pateiktas tas medžiagos 
poveikio scenarijus (-ai).

VI - VIII prieduose aprašytų bandymų leid
žiama neatlikti, jei cheminės saugos 
ataskaitoje yra pateiktas medžiagos poveikio 
scenarijus (-ai).

Justification

The aim of REACH is not to generate scientific information on all substances – regardless of 
actual risk – but to focus on information that is needed to adequately control the risks from 
the use of substances.

Therefore also for substances between 10 and 100 tonnes, the generation of information shall 
not be required, if the exposure of humans or the environment is insignificant.

Pakeitimas 333

IX priedo 3 punkto 2a dalis (nauja)
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Bandymo pagal V priedą leidžiama 
neatlikti, jeigu poveikis nežymus ir tai 
tinkamai pagrindžiama ir 
dokumentuojama.

Justification

Also for substances below 10 tonnes selected as priority substances by the Agency’s 
screening, the generation of information shall not be required, if the exposure of humans or 
the environment is insignificant.

Pakeitimas 334
V priedo 3 punktas

VII ir VIII prieduose aprašytų bandymų leid
žiama neatlikti, jei cheminės saugos 
ataskaitoje yra pateiktas medžiagos poveikio 
scenarijus (-ai).

VI–VIII prieduose aprašytų bandymų leid
žiama neatlikti, jei cheminės saugos 
ataskaitoje yra pateiktas medžiagos poveikio 
scenarijus (-ai) arba naudojimo ir poveikio 
kategorijos.

Justification

The aim of REACH is not to generate scientific information on all substances – regardless of 
actual risk – but to focus on information that is needed to adequately control the risks from 
the use of substances.

Therefore also for substances between 10 and 100 tonnes, the generation of information shall 
not be required, if the exposure of humans or the environment is insignificant.

Also for substances below 10 tonnes selected as priority substances by the Agency’s 
screening, the generation of information shall not be required, if the exposure of humans or 
the environment is insignificant. (amendment linked to compromise amendment 2)

Pakeitimas 335
IX priedo 3.1., 3.2. ir 3.3. punktai (nauji)

3.1. VI–VIII prieduose aprašytų bandymų
leidžiama neatlikti, jei cheminės saugos 
ataskaitoje yra pateiktas medžiagos 
poveikio scenarijus (-ai) arba naudojimo ir 
poveikio kategorijos.

3.2. Informacijos leidžiama neteikti, jeigu:
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i) darbo vietoje koncentracija ore neviršija 
50 µg/m³;
ii) medžiaga gaminama ir kaip nurodyta 
naudojama uždaruose įrenginiuose;

iii) medžiagos, naudojamos pramonėje ir 
prekyboje, masės koncentracija neviršija 
0,1 %;

iv) medžiagos, naudojamos asmeninėms 
reikmėms, koncentracija neviršija 0,1 %;

v) medžiaga naudojama vartotojiškiems 
produktams gaminti ir:
a) medžiaga visiškai išnyksta gaminant 
produktus; arba

b) medžiaga nuolat įeina į produkto sudėtį
arba kaip kitaip yra produkto sudėtyje;
3.3. Visais kitais atvejais reikia pateikti 
tinkamą pagrindimą ir dokumentus, 
įskaitant dokumentus apie:

i) poveikio aplinkai tipus;
ii) poveikį gyventojams;

iii) rizikos valdymo priemones;

iv) poveikio būdus;

v) poveikio trukmę ir dažnį;
vi) gyvūnų gyvybės apsaugą.

Justification
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