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SHORT JUSTIFICATION

The aim of a common chemicals policy within the single European market is not a subject of 
dispute.

This aim has to be achieved in a practicable and cost-effective way so as to safeguard 
competitiveness, innovation potential, and legal certainty on the one hand and, secondly, to 
protect health and the environment.

The problems entailed in the Commission proposal lie chiefly in its economic implications: the 
proposal is too bureaucratic, elaborate, and costly.

It is becoming clear that the quantity-based approach for which the Commission has opted will 
need to be abandoned in favour of an altogether different approach, namely, to mention some 
specific examples, OSOR (one substance – one registration), a risk-based approach combined 
as and where appropriate with a quantity-based approach (instead of rigid data requirements 
corresponding to quantity thresholds, the scope of testing requirements would be determined 
according to exposure), or prioritisation according to exposure categories, in the light of the 
potential risk.

Given the increasingly likely prospect of sweeping change, it would probably not be sensible
for each of the committees consulted to embark on exhaustive discussion of the above points.
The new approaches, incidentally, will in turn raise new questions – not least of a legal nature 
– that will need to be considered in due course.

The Committee on Legal Affairs therefore wishes to comment only on those areas falling 
especially within its remit.

Legal aspects

The Committee approves of the choice of legal basis, Article 95 TEC, and legal instrument, a 
regulation.

Chemicals are traded across borders and can cause transboundary contamination. The goals 
laid down cannot be attained by the Member States on their own. The subsidiarity principle 
will consequently not be undermined.

The very substantial economic considerations affecting not just the chemical industry, but the 
European economy as a whole (competitive disadvantages for all products manufactured using 
chemicals) are significant – not least from the legal point of view – to the extent that they can 
involve infringement of the proportionality principle.

This applies especially when, because of stringent requirements, small volumes become 
inordinately expensive and hence to all intents and purposes impossible to produce.

Particular attention must be focused on legislative clarity and the protection of intellectual 
property.
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The new approaches being discussed may help to deal with the objections – including the legal 
misgivings – on precisely these points.

Individual matters

1) Relationship to other Community acts

The Committee is proposing that all areas already covered by other European legislation be 
removed from the scope of REACH, as defined in Article 2, so as to avert duplicate regulation 
and competition difficulties.

2) Downstream users

The Commission proposal significantly affects downstream users as well. When users are 
involved in a manufacturer’s registration procedure, they may be compelled to disclose 
formulae and trade secrets. If they wished to avoid doing so, they would have to register the 
substance themselves. The huge costs entailed go beyond acceptable limits.

3) Position of the Agency

The position of the Agency should be strengthened so as to enable the regulation to be 
implemented consistently.

4) Legal remedies

To protect legal rights, every Agency decision must be open to challenge by the party 
concerned.

5) Animal testing

The Committee welcomes the fact that the number of animal experiments is to be reduced by 
sharing test data. On the other hand, the disclosure of data relating to tests on vertebrate 
animals constitutes a considerable encroachment on proprietary rights. The time-frame 
applying to disclosure should be lengthened to 15 years.

6) Data protection/protection of know-how

When dealing with the data to be generated, it is necessary to weigh the need for transparency 
regarding dangerous substances against data protection and proprietary rights. It must be 
ensured that confidential data will not be published or passed on and business and trade secrets 
will be protected.

In addition, a registrant must be allowed to class particular information as confidential if its 
publication would damage him economically and would not serve the public interest.

The progress of discussions in the Commission, Council, and Parliament now needs to be 
followed carefully so as to ensure that the three institutions together will be able in the end to 
determine and implement the best possible approach. A further review may be required in due 
course.
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PAKEITIMAI

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

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
2 straipsnio 1dalies ca punktas (naujas)

(ca) Medžiagoms, preparatams ar 
gaminiams, kurie yra atliekos pagal 1991 
m. kovo 18 d. Tarybos direktyvą
91/156/EEB, iš dalies pakeičiančioje 
Direktyvą 75/442/EEB dėl atliekų, arba 
kurios pagal 1991 m. kovo 18 d. Tarybos 
direktyvos 91/156/EEB 3 straipsnio 1 dalies 
b punktą yra iš atliekų gautos antrinės 
žaliavos, skirtos naudoti regeneracijai arba 
kaip energijos šaltinis.
1OL L 78, 1991.3.26, p. 32

Justification

The sectoral legislation on waste is in keeping with the provisions of REACH in terms of 
human health and environmental protection. Moreover, waste is exempted from authorisation 
and restrictions, but not from registration. The registration of waste serves no purpose, and it 
should be exclude from the scope of REACH. In the same way, secondary raw materials are 
already regulated by Directive 91/156/EEC. 

Pakeitimas 2
2 straipsnio 2a dalis (nauja)
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(2a) Šis reglamentas netaikomas med
žiagoms, jei jos naudojamos:
a) medicininiuose produktuose, kurie yra 
skirti žmonėms ir gyvūnams gydyti pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos reglament
ų (EEB) Nr. 2309/93 ir (EB) Nr. 726/2004 
bei Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvų 2001/82/EB ir 2001/83/EB 
reikalavimus;
b) maisto produktuose, kaip apibrėžta 
Komisijos reglamente (EB) Nr. 178/2002, 
įskaitant maisto produktų priedus, kaip 
apibrėžta Tarybos direktyvoje 89/107/EEB , 
ir aromatines medžiagas, kaip apibrėžta 
Komisijos sprendime 1999/217/EB;
c) gyvulių pašaruose, kaip apibrėžta 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 
(EB) Nr. 1831/2003, įskaitant pašarų
priedus, kaip apibrėžta Tarybos direktyvoje 
70/524/EEB;
d) gyvūnų pašaruose, kaip apibrėžta 
Tarybos direktyvoje 82/471/EEB;
e) medicininiuose gaminiuose;
f) tiesioginį salytį su maistu turinčiose med
žiagose, kaip apibrėžta Tarybos direktyvoje 
89/109/EEB;
g) augalų apsaugos preparatuose, kaip 
apibrėžta Tarybos direktyvoje 91/414/EEB;
d) biociduose, kaip apibrėžta Tarybos 
direktyvoje 98/8/EEB;
i) kosmetikos gaminiuose, kaip numatyta 
Tarybos direktyvoje 76/768/EEB;
j) medicininiuose prietaisuose, kaip 
numatyta Direktyvose 93/42/EEB ir 
98/79/EB;
k) tiesioginį sąlytį su maistu  turinčiose 
medžiagose, kaip numatyta Direktyvoje 
(EB) Nr. 1935/2004.

Justification

The above exceptions should apply not just to Title II, but to the entire regulation. In 
addition, substances should only be covered in so far as they are intended for a particular 
purpose.

Pakeitimas 3
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3 straipsnio 2 dalis

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

2. Preparatai – dviejų ar daugiau medžiagų
mišiniai arba tirpalai; metalų lydiniai yra 
ypatingi preparatai, kuriuos reikia vertinti 
pagal jų pačių specifines būdingąsias 
savybes.

Justification

Metallic alloys are considered in current EU legislation to be “preparations”. However, the 
individual substances are melted together to form an alloy with a new crystalline structure 
from which they cannot be separated by mechanical means and which has completely 
different properties from the initial substances.

Pakeitimas 4
3 straipsnio 2 dalies a punktas (naujas)

2a. Metalų lydinys – metalo medžiaga, 
vienalytė mikroskopiniame lygmenyje, 
susidedanti iš dviejų ar daugiau elementų, 
kurie yra sujungti taip, kad mechaninėmis 
priemonėmis jų atskirti neįmanoma. 

Justification

The UN adopted a definition of metallic alloys within the context of the Globally Harmonized 
System for Chemical Classification and Labeling (GHS) in December 2002 and published it 
in March 2003. The introduction of this definition in REACH would harmonize the definitions 
in and requirements of the dangerous preparations directive (1999/45/EC), GHS and 
REACH.

Pakeitimas 5
3 straipsnio 25 dalis

25. Nustatytas naudojimas – gryno pavidalo 
ar preparate esančios medžiagos arba 
preparato naudojimas, kurį numatė tiekimo 
grandinės dalyvis, įskaitant ir naudojimą
savo reikmėms, arba apie kurį jam raštu 
pranešė artimiausias paskesnis naudotojas ir 
kuris yra aprašytas paskesnio naudotojo 
pateiktame saugos duomenų lape;

25. Nustatytas naudojimas – gryno pavidalo 
ar preparate esančios medžiagos arba 
preparato naudojimas pagal pačios med
žiagos būdingąsias chemines savybes, kurį
numatė tiekimo grandinės dalyvis (išbraukta) 
arba apie kurį jam raštu pranešė artimiausias 
paskesnis naudotojas ir kuris yra aprašytas 
paskesnio naudotojo pateiktame saugos 
duomenų lape;
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Justification

The definition of identified use should not include 'own use' since the obligation on notifying 
a specific use often entails revealing a technical strategy and unfair exposure to competition. 
This obstacle is overcome through the reference to intrinsic properties. This amendment is 
linked to the other amendments to the Articles under Title I: General Issues.

Pakeitimas 6
4 straipsnio 1 dalis

1. Šios antraštinės dalies nuostatos 
negalioja, jei medžiaga naudojama taip:
a) medikamentuose, skirtuose žmonėms ir 
gyvūnams, kaip numatyta Reglamente 
(EEB) Nr. 2309/93, Europos Parlamento ir 
Tarybos  reglamentuose 2001/82/EB ir 
2001/83/EB;
b) kaip maisto produktų priedas, kaip 
numatyta Direktyvoje 89/107/EEB;
c) kaip aromatinė medžiaga maisto 
produktuose pagal Komisijos sprendimo 
1999/217/EB reikalavimus;
d) kaip priedai maisto produktuose pagal 
Tarybos direktyvos 70/524/EEB 
reikalavimus;
e) gyvulių pašaruose, kaip numatyta 
Tarybos direktyvoje 82/471/EEB;

Išbraukta.

Justicifation

Consequence of the amendment inserting a new Article 2(2a).

Pakeitimas 7
9 straipsnio a punkto xa papunktis (naujas)

(xa) pažymėjimas, kad registruotojas yra 
pirminės informacijos, pagal kurią
parengtos 9 straipsnio a punkto vi 
papunktyje minėtos santraukos, savininkas 
arba turi raštišką pirminės informacijos 
savininko sutikimą ja remtis;
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Justification

This amendment is necessary in order to guarantee ownership rights in test data. 

Pakeitimas 8
10 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa ir 1a pastraipa (nauja)

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

Jei cheminę medžiagą Bendrijoje ketina 
gaminti du ar daugiau gamintojų ir (arba) į
Bendriją ją ketina įvežti du ar daugiau 
importuotojų, registracijos tikslams jie gali 
sudaryti konsorciumą. 
Bendrai naudoti privaloma ir duomenis, 
gautus atlikus bandymus su stuburiniais 
gyvūnais, ir visus kitus bandymus, 
reikalingus registravimo tikslais. 

Siekiant užtikrinti prieigą MVĮ ir MVĮ
asociacijoms, skatinamas grynai viešojo 
sektoriaus įmonių konsorciumų ir mišrių –
viešojo ir privačiojo sektoriaus įmonių –
konsorciumų sudarymas. 

Justification

This amendment stems from the need to simplify the registration process, above all so as to 
reduce and rationalise the costs borne by SMEs, and seeks to ensure access to consortia by 
SMEs and SME associations, not least with a view to preventing any abuse of dominant 
positions. It is linked to the other amendments tabled to the articles in Title II: Registration of 
substances.

Pakeitimas 9
10 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa

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

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

Justification

Particularly when drawing up the substance safety report there need to be flexible rules 
which would permit the members of the consortium to submit parts of the substance safety 



PE 357.686v02-00 10/29 AD\580430LT.doc

LT

report jointly, or each member to submit his part separately. 

Pakeitimas 10
10 straipsnio 1 dalies 4a pastraipa (nauja)

Siekiant padėti konsorciumuose 
dalyvaujantiems gamintojams arba 
importuotojams, Komisija parengia 
orientyrus dėl  konkurencijos teisės 
atitikties. 

Justification

Guidelines are necessary in order to facilitate or permit both the creation of consortia by 
producers and importers, and the work of such consortia. Such guidelines are also essential 
as an incentive to the formation of consortia, since there will otherwise be considerable legal 
uncertainty. 

Pakeitimas 11
10 straipsnio 2 dalis

2. asmenys, privalantys registruotis ir 
priklausantys konsorciumui, moka tik tre
čdalį registracijos mokesčio.

2. asmenys, privalantys registruotis ir 
priklausantys konsorciumui, moka deramą
registracijos mokesčio dalį.

Justification

Costs should be shared under a flexible system so as to encourage registrants to form 
consortia.

Pakeitimas 12
12 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

4. Jei cheminė medžiaga jau įregistruota, 
naujajam registruotojui suteikiama teisė
remtis anksčiau pateiktais tos medžiagos 
tyrimais ir bandymų ataskaitomis, toliau 
„tyrimais“, jeigu jis gali įrodyti, kad 
dabartiniu metu jo registruojama medžiaga 
yra identiška anksčiau registruotajai, įskaitant 
grynumo laipsnį, priemaišų pobūdį, ir jis gali 
pateikti ankstesniojo registruotojo (-jų) i
šduotą leidimą pasinaudoti atliktais 
tyrimais.

4. Jei cheminė medžiaga jau įregistruota, 
naujajam registruotojui suteikiama teisė
remtis anksčiau pateiktais tos medžiagos 
tyrimais ir bandymų ataskaitomis, toliau 
„tyrimais“, jeigu jis gali įrodyti, kad 
dabartiniu metu jo registruojama medžiaga 
yra identiška anksčiau registruotajai, įskaitant 
grynumo laipsnį, priemaišų pobūdį, ir jis 
pateikia ankstesniojo registruotojo (-jų) i
šduotą leidimą.

Justification
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Access must be guaranteed to data on tests not carried out on animals, as is already provided 
for in connection with tests carried out on animals. This amendment is linked to the other 
amendments tabled to the articles in Title II: Registration of substances.

Pakeitimas 13
17 straipsnio 2 dalis

2. asmenys, privalantys registruotis ir 
priklausantys konsorciumui, moka tik tre
čdalį registracijos mokesčio.

2. asmenys, privalantys registruotis ir 
priklausantys konsorciumui, moka deramą
registracijos mokesčio dalį.

Justification

Costs should be shared under a flexible system so as to encourage registrants to form 
consortia (cf. justification concerning Article 10(2)).

Pakeitimas 14
23 straipsnio 1 dalis

1. Kad būtų išvengta nereikalingų bandymų
su gyvūnais, atlikti bandymus su stuburiniais 
gyvūnais šioje direktyvoje numatytais tikslais 
leidžiama tik tuomet, jei reikalingų duomenų
negalima gauti kitu būdu. Be to, reikia imtis 
priemonių kitiems nereikalingiems 
daugkartiniams bandymams apriboti.

1. Kad būtų išvengta nereikalingų bandymų
su gyvūnais, atlikti bandymus su stuburiniais 
gyvūnais šioje direktyvoje numatytais tikslais 
leidžiama tik tuomet, jei reikalingų duomenų
negalima gauti kitu būdu.

Justification

Deletion for clarification.

Pakeitimas 15
23 straipsnio 3 dalis

3. Agentūra gali nemokamai pateikti bandym
ų rezultatų arba mokslo darbų, kurie buvo 
pateikti registracijai ne anksčiau kaip prieš 10
metų, santraukas asmenims, privalantiems ar 
galbūt privalėsiantiems registruotis,

3. Agentūra gali nemokamai pateikti bandym
ų rezultatų arba mokslo darbų, kurie buvo 
pateikti registracijai ne anksčiau kaip prieš 15
metų, santraukas asmenims, privalantiems ar 
galbūt privalėsiantiems registruotis.

Justification
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Making data available amounts to a considerable encroachment on proprietary rights. The 
time-frame should therefore be lengthened to at least 15 years.

Pakeitimas 16
24 straipsnio 3 dalies a punktas

a) savo tapatybę; a) savo tapatybę atsižvelgiant į 115 ir 116 
straipsnius;

Justification

Helps to protect trade secrets more securely.

Pakeitimas 17
24 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

5. Jei ta pati medžiaga buvo registruota anks
čiau nei prieš dešimt metų, agentūra privalo 
nedelsdama pranešti asmenims, galbūt prival
ėsiantiems registruotis, anksčiau privalėjusio(-
ių) registruotis asmens(-ų) pavardę(-es) bei 
adresą ir tai, kokių tuo susijusių mokslo darb
ų ar mokslo darbų apie tyrimus su 
stuburiniais gyvūnais santraukos jau buvo 
pateiktos.

5. Jei ta pati medžiaga buvo registruota anks
čiau nei prieš 15 metų, agentūra privalo 
nustatyti, ar ansčiau privalėjęs registruotis 
asmuo sutinka, kad jo tapatybė būtų
paskelbta. Tokiu atveju agentūra privalo 
nedelsdama pranešti asmenims, galbūt prival
ėsiantiems registruotis, anksčiau privalėjusio(-
ių) registruotis asmens(-ų) pavardę(-es) ir 
adresą ir tai, kokių su tuo susijusių mokslo 
darbų ar mokslo darbų apie tyrimus su 
stuburiniais gyvūnais santraukos jau buvo 
pateiktos.

Justification

The identity of a previous registrant constitutes confidential information within the meaning 
of Article 116.

Pakeitimas 18
25 straipsnio 1 dalis
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1. Dėl medžiagų, kurios, kaip minėta 24 
straipsnio 5 dalyje, jau buvo registruotos ma
žiau nei prieš dešimt metų, galbūt prival
ėsiantis registruotis asmuo reikalauja iš anks
čiau privalėjusio registruotis asmens 
informacijos iš mokslo darbų apie bandymus 
su stuburiniais gyvūnais, reikalingos savo 
registracijai. Jis gali reikalauti ir privalomos 
registruoti informacijos apie bandymus be 
stuburinių gyvūnų, dėl kurios panaudojimo 
ansčiau privalėję registruotis asmenys išreišk
ė savo sutikimą 9 straipsnio a punkto x 
papunktyje išdėstytiems tikslams.

1. Dėl medžiagų, kurios, kaip minėta 24 
straipsnio 5 dalyje, jau buvo registruotos ma
žiau nei prieš 15 metų, galbūt privalėsiantis 
registruotis asmuo reikalauja iš anksčiau 
privalėjusio registruotis asmens informacijos i
š mokslo darbų apie bandymus su 
stuburiniais gyvūnais, reikalingos savo 
registracijai. Jis gali reikalauti ir privalomos 
registruoti informacijos apie bandymus be 
stuburinių gyvūnų, dėl kurios panaudojimo 
anksčiau privalėję registruotis asmenys išrei
škė savo sutikimą 9 straipsnio a punkto x 
papunktyje išdėstytiems tikslams.

Pakeitimas 19
25 straipsnio 2 dalis

2. Galbūt privalėsiantis registruotis asmuo ir 
tą pačią medžiagą anksčiau įregistravęs(-ę) 
asmuo(-enys) imasi visų tikslingų priemonių, 
kad būtų pasiektas susitarimas dėl mokslo
darbų apie bet kokios rūšies bandymus
pateikimo ir bendro jų naudojimo. Tokio pob
ūdžio susitarimas gali būti pakeistas reikalo 
pateikimu trečiųjų teismui ir šio teismo 
sprendimo priėmimu.

2. Galbūt privalėsiantis registruotis asmuo ir 
tą pačią medžiagą anksčiau įregistravęs(-ę) 
asmuo(-enys) imasi visų tikslingų priemonių, 
kad būtų pasiektas susitarimas dėl mokslo 
darbų apie bet kokios rūšies bandymus su 
stuburiniais gyvūnais pateikimo ir bendro jų
naudojimo. Tokio pobūdžio susitarimas gali 
būti pakeistas reikalo pateikimu trečiųjų
teismui ir šio teismo sprendimo priėmimu.

Justification

Clarifies the point that data sharing under the regulation is confined to data relating to tests 
on vertebrate animals.

Pakeitimas 20
25 straipsnio 5 dalis
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5. Gavus 4 dalyje paminėtą informaciją anks
čiau privalėjęs(-ę) registruotis asmuo(-enys) 
per mėnesį gali informuoti galbūt privalėsian
čius registruotis asmenis ir atsakingą
instituciją apie dėl atitinkamo mokslinio 
darbo atsiradusias išlaidas. Galbūt privalėsian
čiam registruotis asmeniui pateikus 
įrodymus, kad šis apmokėjo 50 % anksčiau 
privalėjusio registruotis asmens išlaidų, ir 
pirmojo prašymu agentūra nusprendžia leisti 
jam naudotis atitinkamų mokslo darbų
santraukomis arba jų rezultatais.

5. Gavus 4 dalyje paminėtą informaciją anks
čiau privalėjęs(-ę) registruotis asmuo(-enys) 
per mėnesį gali informuoti galbūt privalėsian
čius registruotis asmenis ir atsakingą
instituciją apie dėl atitinkamo mokslinio 
darbo atsiradusias išlaidas. Galbūt privalėsian
čiam registruotis asmeniui pateikus 
įrodymus, kad šis sumokėjo deramą dalį
anksčiau privalėjusio registruotis asmens i
šlaidų, ir pirmojo prašymu agentūra nusprend
žia leisti jam naudotis atitinkamų mokslo 
darbų santraukomis arba jų rezultatais.

Justification

The arrangement regarding costs should be more flexible.

Pakeitimas 21
25 straipsnio 6 dalis

6. Jei anksčiau privalėjęs(-ę) registruotis 
asmuo(-enys) per 5 dalyje nustatytą laikotarp
į nepateikia išlaidų sumos, agentūra galbūt 
privalėsiančio registruotis asmens prašymu 
leidžia naudotis norimų mokslo darbų ar 
pagrindinių jų išvadų santraukomis. Anksčiau 
privalėjęs(-ę) registruotis asmuo(-enys) turi 
teisę savo šalies teismuose reikalauti galbūt 
privalėsiančių registruotis asmenų apmokėti 
50 % išlaidų.

6. Jei anksčiau privalėjęs(-ę) registruotis 
asmuo(-enys) per 5 dalyje nustatytą laikotarp
į nepateikia išlaidų sumos, agentūra galbūt 
privalėsiančio registruotis asmens prašymu 
leidžia naudotis norimų mokslo darbų ar 
pagrindinių jų išvadų santraukomis. Anksčiau 
privalėjęs(-ę) registruotis asmuo(-enys) turi 
teisę savo šalies teismuose reikalauti galbūt 
privalėsiančių registruotis asmenų apmokėti 
deramą dalį išlaidų.

Pakeitimas 22
25 straipsnio 8 dalis

8. Anksčiau privalėjusio registruotis asmens 
pageidavimu įstatyme numatytas laukimo 
laikotarpis pagal 19 straipsnio 1 dalį gali būti 
pratęstas keturiais mėnesiais.

8. Anksčiau privalėjusio registruotis asmens 
pageidavimu įstatymo numatytas laukimo 
laikotarpis pagal 19 straipsnio 1 dalį gali būti 
pratęstas tokiam laikui, kuris atitinka 
tokiems mokslo darbams ir duomenis 
apdoroti reikiamas laiko sąnaudas.

Justification

The period concerned has to correspond to the time actually taken to carry out the 
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experiments and gather the relevant data.

Pakeitimas 23
46 straipsnio 2 dalis

2. Baigusi vertinti medžiagą, kompetentingoji 
institucija 56 straipsnio 3 dalies ir 66 
straipsnio 2 dalies tikslams pasinaudoja 
vertinant gauta informacija ir perduoda ją
Komisijai, Agentūrai bei kitoms valstybėms 
narėms. Kompetentingoji institucija praneša 
Komisijai, Agentūrai, registruotojui ir kitų
valstybių narių kompetentingosioms 
institucijoms padarytas išvadas, ar naudotis 
gauta informacija ir kaip ja naudotis.

2. Baigusi vertinti medžiagą, kompetentingoji 
institucija 56 straipsnio 3 dalies ir 66 
straipsnio 2 dalies tikslams pasinaudoja 
vertinant gauta informacija ir perduoda ją
Komisijai, Agentūrai bei kitoms valstybėms 
narėms. Kompetentingoji institucija praneša 
Komisijai, Agentūrai, registruotojui ir kitų
valstybių narių kompetentingosioms 
institucijoms padarytas išvadas, ar naudotis 
gauta informacija ir kaip ja naudotis. Prieš
parengiant išvadas apie informaciją, gautą
vertinimo procedūros metu, atitinkamiems 
registruotojams turi būti suteikta galimybė
išdėstyti savo nuomonę.  Agentūra į šią
nuomonę atsižvelgia savo išvadose.  

Justification
The conclusions which close the evaluation procedure are likely to have a number of effects 

on producers and importers, even if they do not introduce any specific restrictions or 
authorisation measures, e.g. the requirement to adjust data in the safety data sheet. In view of 
these burdensome effects it is necessary to allow the registrants affected the right to be heard 
before the conclusions are drawn up.

Pakeitimas 24
49 straipsnio 8 dalis

8. Agentūros pagal 3 ir 6 dalių nuostatas 
priimti sprendimai apskundžiami 87, 88 ir 
89 straipsniuose nustatyta tvarka.

8. Agentūros (išbraukta) priimti sprendimai 
apskundžiami 87, 88 ir 89 straipsniuose 
nustatyta tvarka.

Justification

Appeals pursuant to Articles 87 to 89 should not be confined to decisions under particular 
paragraphs, but should be admissible in all cases. This amendment should be taken in 
conjunction with the other amendments tabled to the articles of Title VI, Substance 
Evaluation.
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Pakeitimas 25
53 straipsnio 5 dalis

5. 1 ir 2 dalys netaikomos, jei medžiagos 
naudojamos šiais tikslais:
a) augalų apsaugos preparatuose, kaip 
numatyta Direktyvoje 91/414/EEB;
b) biocidiniuose gaminiuose, kaip 
numatyta Direktyvoje 98/8/EB;
c) medikamentuose, skirtuose žmonėms ir 
gyvūnams, kaip numatyta Reglamente 
(EEB) Nr. 2309/93 ir Direktyvose 
2001/82/EB bei 2001/83/EB;
a) maisto produktų prieduose, kaip 
numatyta direktyvoje 89/107/EEB;
a) gyvūnų pašarų prieduose, kaip numatyta 
Direktyvoje 70/524/EEB;
f) kaip aromatinės medžiagos maisto 
produktuose, kaip numatyta Sprendime 
1999/217/EB;
g) izuoliuotose tarpinėse medžiagose, 
naudojamose vietoje arba transportuojamose;
h) kaip variklių kuras pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/70/EB 
reikalavimus;
i) kaip kuras stacionariose ar mobiliose 
mineralinių naftos produktų deginimo 
gamyklose ir kaip kuras uždarose sistemose.

5. 1 ir 2 dalys netaikomos, jei medžiagos 
naudojamos:

a) uses as an on-site isolated intermediate or 
as a transported isolated intermediate;
b) kaip variklių kuras pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/70/EB 
reikalavimus;
c) kaip kuras stacionariose ar mobiliose 
mineralinių naftos produktų deginimo 
gamyklose ir kaip kuras uždarose sistemose.

Justification

The justification stems from the amendment inserting a new Article 2(2a).

Pakeitimas 26
53 straipsnio 5 dalies g punktas

g) kaip gamybos vietoje izoliuoti tarpiniai 
produktai arba vežiojamieji izoliuoti tarpiniai 
produktai; 

g) kaip gamybos vietoje izoliuoti tarpiniai 
produktai arba vežiojamieji izoliuoti tarpiniai 
produktai, netgi jei gaminami/įvežami 
kiekiai viršija 1 000 tonų per metus;

Justification

Specifies that for transported isolated intermediates, quantities in excess of 1000 tonnes per 
year also apply. This amendment is linked to the other amendments to the Articles under Title 
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VII: Authorisation.

Pakeitimas 27
53 straipsnio 6 dalis

6.  Tuo atveju, kai medžiagoms privaloma 
gauti leidimą tik dėl to, kad jos atitinka 54 
straipsnio a, b, ir c punktų kriterijus arba dėl 
to, kad jos įvardijamos pagal 54 straipsnio f 
punkto nuostatas, nes yra pavojingos žmoni
ų sveikatai, 1 ir 2 dalių nuostatos 
netaikomos, kai medžiagos naudojamos:

6. Tuo atveju, kai medžiagoms privaloma 
gauti leidimą tik dėl to, kad jos atitinka 54 
straipsnio a, b, ir c punktų kriterijus, nes yra 
pavojingos žmonių sveikatai, 1 ir 2 dalių
nuostatos netaikomos, kai medžiagos 
naudojamos:  

a) kosmetikos gaminiuose, priklausančiuose 
Direktyvos 76/768/EEB taikymo sričiai;

a) kosmetikos gaminiuose, priklausančiuose 
Direktyvos 76/768/EEB taikymo sričiai;

b) su maistu besiliečiančiose medžiagose, 
priklausančiose Direktyvos 89/109EEB 
taikymo sričiai. 

Justification

No criteria exist for the definition of endocrine disrupting properties. Criteria supplementary 
to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the basis of scientific 
evidence so as not to give rise to arbitrary decisions.  In addition to this, substances already 
regulated by the respective, and duly integrated, vertical regulations should be excluded from 
the scope of the REACH Directive.

Pakeitimas 28
53 straipsnio 7 dalies a punktas

a) 54 straipsnio d, e ir f punktuose minimų
medžiagų koncentracija juose mažesnė kaip 
0,1 %;

a) 54 straipsnio d ir e punktuose minimų med
žiagų koncentracija juose mažesnė kaip 0,1 
%;

Justification

Criteria supplementary to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the 
basis of scientific evidence so as not to give rise to arbitrary decisions. This amendment is 
linked to the other amendments to the Articles under Title VII: Authorisation. 

Pakeitimas 29
53 straipsnio 7 dalies a punktas (naujas)
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7a. 1 dalies nuostatos netaikomos, kai med
žiaga naudojama grynu pavidalu, 
preparatuose ar gaminiuose, atitinkan
čiuose XVI arba XVII priede nustatytas s
ąlygas ir apribojimus.  

Justification

This amendment clarifies that the decisions already taken by the EU Council of Ministers and 
the European Parliament on the basis of Directive 76/769/EEC, or taken in the future by the 
Commission under the procedure described in Article 130 – Comitology – should not be 
subject to further discussions. It should not be left to the Commission's discretion to decide 
whether and to what extent to exempt substances and uses already regulated. This amendment 
is linked to the other amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.  

Pakeitimas 30
56 straipsnio 7 dalis

7. Jei per 30 dienų nuo dokumentų rinkinio 
perdavimo valstybių narių komitetas 
vienbalsiai susitaria dėl medžiagos 
identifikavimo, Agentūra gali įtraukti šią med
žiagą į savo rekomendacijas, nurodytas 55 
straipsnio 3 dalyje. Jei valstybių narių
komitetui nepavyksta vienbalsiai susitarti, jis 
privalo priimti nuomonę per 30 dienų nuo 
dokumentų rinkinio perdavimo. Agentūra šią
nuomonę perduoda Komisijai kartu su 
informacija apie komiteto mažumų požiūrį.

7. Jei per 30 dienų nuo dokumentų rinkinio 
perdavimo valstybių narių komitetas 
vienbalsiai susitaria dėl medžiagos 
identifikavimo, Agentūra gali įtraukti šią med
žiagą į savo rekomendacijas, nurodytas 55 
straipsnio 3 dalyje. Atitinkamiems 
registruotojams turi būti suteikta galimybė
iš anksto pareikšti savo požiūrį.  Jei valstybi
ų narių komitetui nepavyksta vienbalsiai 
susitarti, jis privalo priimti nuomonę per 30 
dienų nuo dokumentų rinkinio perdavimo. 
Atitinkamiems registruotojams turi būti 
suteikta galimybė pareikšti savo požiūrį iki 
nuomonės parengimo. Agentūra šią nuomon
ę perduoda Komisijai kartu su informacija 
apie komiteto mažumų požiūrį ir apie 
atitinkamų registruotojų požiūrį ir – jei į šį
požiūrį nuomonėse neatsižvelgta – apie 
neatsižvelgimo priežastis.   

Justification

The opinion of the Agency may under certain circumstances take place upstream of the 
comitology procedure, and thus constitutes a burdensome measure for the registrants 
concerned. It is therefore necessary to allow the registrants concerned the right to be heard 
before the opinion is drafted. 
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Pakeitimas 31
66 straipsnio 1 dalis

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.

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. Iki 
dokumentų rinkinio parengimo Agentūra 
suteikia atitinkamiems registruotojams 
galimybę išdėstyti savo nuomonę. 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.

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 atitinkamų
registruotojų nuomonę ir į 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 contains a restrictive proposal and is thus a burdensome measure for the 
registrants concerned. It is therefore necessary, before drawing up the dossier, to allow the 
registrants concerned the right of consultation and to take account, when drawing up the 
dossier, of statements made by the registrants concerned. 

Pakeitimas 32
69 straipsnio 1 dalies a punktas (naujas)
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1a. Iki nuomonių paskelbimo Agentūra 
suteikia atitinkamiems registruotojams 
galimybę išdėstyti savo požiūrį. 

Justification

The opinions of the committees may represent a burdensome measure for the registrants 
concerned. It is therefore necessary to give the registrants concerned the opportunity to 
express their views in the hope that these may subsequently be reflected in the comitology 
procedure.  

Pakeitimas 33
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. Ji taip pat pateikia atitinkam
ų registruotojų požiūrius.

Pakeitimas 34
73 straipsnio 2 dalies e punktas

viešas informacijos teikimas apie šiuo metu 
vertinamas medžiagas arba apie medžiagas, 
kurios buvo agentūros įvertintos praėjus 90 
dienų po to, kai buvo gauta informacija, 
remiantis 116 straipsnio 1 dalimi;

Išbraukta.

Justification

If an evaluation were published while it was still unfinished, the public could easily be 
induced to take a hostile attitude to a substance, and hence its manufacturer or importer, or 
damn them in advance.

Pakeitimas 35
75 straipsnio 1 dalis

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

1. Valdančiąją tarybą sudaro keturi 
Komisijos paskirti atstovai ir dešimt 
Tarybos, pasitarusios su Europos 
Parlamentu, paskirtų atstovų, iš kurių
keturi turi būti parinkti vienodomis 
proporcijoms, pagal jų patirtį vartotojams, 
pramonei ir MVĮ atstovaujančiose 
asociacijose.  
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Justification

The composition of the Management Board should be carefully balanced. This is required by 
recital 74 of the REACH proposal. It is essential to guarantee the involvement of all the 
institutions, hence consultation of the European Parliament, and at the same time to ensure 
the permanent presence of members chosen equally from among associations representing 
consumers, industry (large firms) and SMEs, i.e. all stakeholders in the chemicals sector.

Pakeitimas 36
83 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

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 37
85 straipsnio 3 dalis

3. Pirmininką, kitus narius ir pavaduotojus 
skiria valdybos taryba iš Komisijos 
patvirtinto kvalifikuotų kandidatų sąrašo atsi
žvelgdama į jų patirtį ir kompetenciją chemini
ų medžiagų saugos, gamtos mokslų, 
reguliavimo ir teismo procesų srityse.

3. Pirmininką, kitus narius ir pavaduotojus 
skiria valdybos taryba iš Komisijos 
patvirtinto kvalifikuotų kandidatų sąrašo atsi
žvelgdama į jų patirtį ir kompetenciją chemini
ų medžiagų saugos, gamtos mokslų, 
reguliavimo ir teismo procesų srityse. Vienas 
iš narių privalo turėti teisėjo kvalifikaciją.

Justification

Given the sphere of responsibility in which the Board of Appeal will be called upon to 
operate, one of its members should be qualified to hold the office of judge.

Pakeitimas 38
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87 straipsnio 1 dalis

1. Apskųsti leidžiama tuos Agentūros 
sprendimus, kurie buvo priimti pagal 7 
straipsnio, 18 straipsnio, 25 straipsnio 4 
dalies trečiosios pastraipos, 28 straipsnio 2 
dalies pirmosios pastraipos, 49 straipsnio, 
115 straipsnio 4 dalies arba 116 straipsnio 
nuostatas.

1. Apskųsti leidžiama Agentūros sprendimus, 
išvadas ir nuomones. 

Justification

A right of appeal must exist against every decision. 

Pakeitimas 39
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 penkerius metus 
pateikia Komisijai ataskaitą apie šio 
reglamento taikymą savo/atitinkamos valstyb
ės teritorijoje; joje pateikiami ir duomenys 
apie vertinimą ir vykdymą tokiu formatu, 
kokio reikalaujama 108 straipsnyje.

Tačiau pirmoji ataskaita turi būti pristatyta 
praėjus penkeriems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo datos.

Tačiau pirmoji ataskaita turi būti pristatyta 
praėjus trejiems metams nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos.

Pakeitimas 40
114 straipsnio 2 dalis

2. Kas dešimt metų agentūra pateikia 
Komisijai ataskaitą apie šio reglamento 
vykdymą.

2. Kas penkerius metus agentūra pateikia 
Komisijai ataskaitą apie šio reglamento 
vykdymą.

Tačiau pirmoji ataskaita turi būti pristatyta 
praėjus penkeriams metams po pranešimo 
pagal 131 straipsnio 2 dalį.

Tačiau pirmoji ataskaita turi būti pristatyta 
praėjus trejiems metams po pranešimo pagal 
131 straipsnio 2 dalį.
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Pakeitimas 41
116 straipsnio 1 dalies įžanginė dallis

1. Toliau išvardyti duomenys nelaikomi 
slaptais:

1. Toliau išvardyti duomenys nelaikomi 
slaptais, jei gamintojas ar importuotojas ne
įrodė, kad yra priešingai, ir jei tai neprie
štarauja visuomenės interesams:

Justification

It must be permissible in individual cases to class given information as confidential.

Pakeitimas 42
116 straipsnio 1 dalies (j) punktas

j) analizės metodai, kurie leidžia aptikti į
aplinką išleistą pavojingąją medžiagą ir 
nustatyti tiesioginį poveikį žmonėms, jei 
privaloma pagal VII ar VIII priedų
nuostatas;

išbraukta

Justification

Methods of analysis constitute confidential information and are of no significance to the 
general public. This amendment is linked to the other amendments tabled to the articles 
contained in Title XI: Information 

Pakeitimas 43
116 straipsnio 1 dalies a punktas

a) medžiagos(-ų) prekinis pavadinimas; 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 44
116 straipsnio 1 dalies f punktas
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f) DNEL vertės (Derived No-Effect Level –
ribinė vertė, kurios nepasiekus medžiaga 
yra neveikli) arba PNEC vertės (Predicted 
No-Effect Concentration – apytikriai 
nustatyta koncentracija, nesukelianti 
poveikio) pagal I priedą;

Išbraukta.

Justification

These values should likewise not be made accessible to competitors without due 
consideration. They do not have to be disclosed under existing law.

Pakeitimas 45
116 straipsnio 1 dalies i punktas

i) konfidencialių duomenų lape pateikti 
duomenys, išskyrus įmonės pavadinimą ir 
pagal 2 dalį slaptu laikomą informatorių;

i) konfidencialių duomenų lape privalomai
pateikiami duomenys;

Justification

The safety data sheet often contains additional information intended solely for direct 
customers, one example being more detailed indications regarding use.

Pakeitimas 46
116 straipsnio 2 dalies (-a) punktas (naujas)

(-a) privalančio registruotis bei kito, taip 
pat privalančio registruotis, asmenų
tapatybė 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 47
116 straipsnio 2 dalies d punkto a papunktis (naujas)

da) analizės metodai, kurie leidžia aptikti į
aplinką išleistą pavojingąją medžiagą ir
nustatyti tiesioginį poveikį žmonėms, jei 
privaloma pagal VII ar VIII priedų
nuostatas;
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Justification

Analytical methods should be treated as confidential and do not concern the general public. 
This amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled to the 
articles of Title XI, Information.

Pakeitimas 48
116 straipsnio 3 dalis

3. Su visais kitais duomenimis turi būti leid
žiama susipažinti remiantis 115 straipsniu.

3. Su visais kitais duomenimis, išskyrus tuos, 
kurie pagal 7 straipsnio 9 dalį laikomi 
neskelbtinais, ir tuos, kurie buvo surinkti 
apie tam tikras izoliuotų tarpinių gaminių r
ūšis (47 straipsnis), turi būti leidžiama 
susipažinti remiantis 115 straipsniu.

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 49
120 straipsnis

Atsakingos valstybių narių institucijos 
informuoja plačiąją visuomenę apie riziką, 
susijusią su cheminėmis medžiagomis, jei tai 
reikalinga žmonių sveikatos ir aplinkos 
apsaugai.

Atsakingos valstybių narių institucijos pagal 
agentūros nustatytas gaires informuoja plači
ąją visuomenę apie riziką, susijusią su chemin
ėmis medžiagomis, jei tai reikalinga žmonių
sveikatos ir aplinkos apsaugai.

Justification

The public in the Member States should be informed under standard arrangements.

Pakeitimas 50
122 straipsnis

Valstybės narės finansuoja oficialios kontrol
ės sistemą ir kitą pavieniais atvejais reikalingą
veiklą.

Valstybės narės finansuoja oficialios kontrol
ės sistemą ir kitą pavieniais atvejais reikalingą
veiklą.
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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 51
123 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės numato sankcijas, 
taikomas už nusižengimus šiam reglamentui 
ir imasi reikiamų priemonių, kad būtų u
žtikrintas jo vykdymas. Sankcijos turi būti 
veiksmingos ir proporcingos bei turėti 
atgrasantį poveikį. Valstybės narės praėjus v
ėliausiai aštuoniolikai mėnesių nuo šio
reglamento įsigaliojimo datos praneša 
Komisijai apie savo išleistas sankcijų taikymo 
taisykles ir nedelsdamos praneša apie v
ėlesnius pakeitimus.

1. Valstybės narės pagal agentūros nustatytas 
gaires numato sankcijas, taikomas už nusi
žengimus šiam reglamentui ir imasi reikiamų
priemonių, kad būtų užtikrintas jo vykdymas.
Sankcijos turi būti veiksmingos ir 
proporcingos bei turėti atgrasantį poveikį.
Valstybės narės praėjus vėliausiai a
štuoniolikai mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos praneša Komisijai apie 
savo išleistas sankcijų taikymo taisykles ir 
nedelsdamos praneša apie vėlesnius 
pakeitimus.

Justification

There should be a standard penalty system, and the provisions should be enforced uniformly.

Pakeitimas 52
II priedo nauja eilutė

EINECS Nr.    Pavadinimas/Grupė CAS 
Nr.

EINECS Nr.    Pavadinimas/Grupė CAS 
Nr.

231-096-4       Geležis                       7439-
89-6

Justification

Iron has been used for thousands of years without any evidence that iron presents risks to 
human health or the environment. Because iron is a high tonnage material, it is likely to have 
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.

Pakeitimas 53
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III priedo 8 dalis

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, gamtoje sutinkamos med
žiagos ir medžiagos, kurios buvo iš jų i
švestos mineraloginiais procesais (kurie 
apibrėžti Tarybos direktyvoje 2003/96/EB) 
arba fizinės transformacijos procesais;

Justification

The handling of ores is exclusively professional and they are never encountered by the 
general public. Potential risks are already covered by IPPC Directive and the workplace 
legislation. Mineralogical and physical transformation processes of minerals and ores do not 
change the chemical composition of these materials. The materials derived from these 
processes, as ceramic frits, are other mineral based materials should be exempted from 
registration as well. The term “Chemically modified” is not defined and therefore leads to 
legal uncertainty.

Pakeitimas 54
III priedo 9 punktas

9. Gamtinės dujos, žaliavinė nafta, anglys. 9. Gamtinės dujos, koksavimo dujos, auk
štakrosnių dujos, bazinio deguoninio 
konverterio dujos, žaliavinė nafta, anglys, 
koksas. 

Justification

Process gases are produced and used within closed systems. All transport is by pipe line and 
the gases are never encountered by the general public. Coke results from de-gasifying coal. 
In this process benzene, toluene and other materials are extracted from coal. Coke has fewer 
intrinsic hazardous properties and should therefore be exempted from registration.  The 
specified gases are produced as by-products in coke ovens and integrated steel mills. They 
are used to produce energy and heat. They should be treated equally with the natural energy 
sources and be exempt from registration.

Pakeitimas 55
8 konstatuojamoji dalis
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(8) Atsakomybė už medžiagų keliamos 
rizikos valdymą turėtų tekti įmonėms, kurios 
šias medžiagas gamina, įveža, pateikia į rinką
ar naudoja.

(8) Atsakomybė už medžiagų keliamos 
rizikos valdymą turėtų tekti įmonėms, kurios 
šias medžiagas gamina, įveža, pateikia į rinką
ar naudoja. Small and medium-sized 
enterprises should mean such enterprises 
as defined in Recommendation 
2003/361/EC of 6 May 2003.

Justification

In the interests of a correct application of the rules, a definition of small and medium-sized 
Enterprises needs to be included since they are particularly vulnerable participants in the 
procedure. This amendment is linked to the other amendments to the Articles under Title I: 
General Issues.

Pakeitimas 56
8a konstatuojamoji dalis (nauja)

8a. Pagal dabartinę teisę, reglamentuojanči
ą atsakomybę, aišku, kad bet kuris 
gamintojas, importuotojas arba paskesnysis 
naudotojas, vykdantis ar planuojantis 
vykdyti kokią nors veiklą su medžiaga arba 
preparatu arba su gaminiu, kurio sudėtyje 
yra medžiaga – įskaitant jos gamybą, įve
žimą arba naudojimą – ir kuris žino arba 
galėjo pagrįstai numatyti, kad jo veikla gal
ėtų turėti neigiamo poveikio žmonių
sveikatai arba aplinkai, turėtų dėti visas 
pastangas, kurių iš jo galima pagrįstai tik
ėtis, neleisti tokiam poveikiui pasireikšti, jį
sumažinti arba ištaisyti.    

Justification

This amendment draws attention to the duty of care on the part of producers, importers and 
downstream users.
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