
Vertimas pagal sutartį

AM\565896LT.doc PE 357.816v01-00

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetas

2.5.2005 PE 357.816v01-00

PAKEITIMAI 110-253 I DALIS (konstatuojamosios dalys ir I antraštinė dalis)

Pranešimo projektas (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl cheminių medžiagų 
registravimo, vertinimo, leidimų suteikimo ir apribojimo (REACH), Europos cheminių 
medžiagų agentūros įsteigimo ir Direktyvos 1999/45/EB bei Reglamento (EB) Nr. …/… dėl 
patvarių organinių teršalų dalinio pakeitimo

Pasiūlymas dėl reglamento (KOM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Teisėkūros rezoliucijos projektas

Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 110
Teisinis pagrindas

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

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo 
sutartį ir ypač jos 95 straipsnį ir 175 
straipsnio 1 dalį VII antraštinėje dalyje dėl 
leidimo ir VIII antraštinėje dalyje dėl 
apribojimų,

Or. en

Justification

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

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 111
1 konstatuojamoji dalis

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

(1) Laisvas gryno pavidalo ir preparatuose ar 
gaminiuose esančių cheminių medžiagų 
judėjimas yra svarbus vidaus rinkos aspektas 
ir aiški bei tvirta cheminių medžiagų 
registravimo, vertinimo ir leidimų 
suteikimo sistema, pagrįsta palaipsniu 
pavojingų medžiagų išvedimu keičiant jas 
saugiomis alternatyviomis medžiagomis, 
gali gerokai prisidėti prie vartotojų bei 
dirbančiųjų sveikatos ir gerovės, jų 
socialinių ir ekonominių interesų, taip pat 
prie chemijos pramonės konkurencingumo.

Or. en

Justification

Just by itself the internal market will not improve human health and the environment. For that 
a strong policy is needed to phase out the most dangerous substances as soon as possible and 
substitute them with safe alternatives.

Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 112
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(3a) Vis dėlto kai kurių reglamento dalių 
pagrindinis tikslas – užtikrinti aukšto lygio 
aplinkos apsaugą, ir 175 straipsnio 1 dalis 
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yra jų teisinis pagrindas.

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Frédérique Ries, Chris 
Davies

Pakeitimas 113
4 konstatuojamoji dalis

(4) Siekiant išsaugoti vidaus rinkos 
vientisumą ir užtikrinti aukšto lygio žmonių, 
ypač dirbančiųjų, sveikatos apsaugą bei 
aplinkos apsaugą, būtina užtikrinti, kad 
Bendrijoje pagamintos medžiagos atitiktų 
Bendrijos teisės aktus, net jei jos 
eksportuojamos.

(4) Siekiant išsaugoti vidaus rinkos 
vientisumą ir užtikrinti aukšto lygio žmonių, 
ypač dirbančiųjų ir kitų pažeidžiamų 
gyventojų grupių, sveikatos apsaugą bei 
aplinkos apsaugą, būtina užtikrinti, kad 
Bendrijoje pagamintos medžiagos atitiktų 
Bendrijos teisės aktus, net jei jos 
eksportuojamos.

Or. en

Justification

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

On the 23rd February 2005, the European Parliament adopted a resolution on the European 
Environment and Health Action Plan 2004-2010 (A6-0008/2005 ) in which it called "on the 
Commission to ensure that all risk assessments that will be undertaken should specifically 
address the risks for foetuses, infants and children, where there is potential exposure of these 
particularly vulnerable groups". (Frédérique Ries, Chris Davies)



Vertimas pagal sutartį
PE 357.816v01-00 4/89 Vertimas pagal sutartį

AM\565896LT.doc

LT

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 114
4 konstatuojamoji dalis

(4) Siekiant išsaugoti vidaus rinkos 
vientisumą ir užtikrinti aukšto lygio žmonių, 
ypač dirbančiųjų, sveikatos apsaugą bei 
aplinkos apsaugą, būtina užtikrinti, kad 
Bendrijoje pagamintos medžiagos atitiktų 
Bendrijos teisės aktus, net jei jos 
eksportuojamos.

(4) Siekiant išsaugoti vidaus rinkos 
vientisumą ir užtikrinti aukšto lygio žmonių, 
ypač dirbančiųjų, sveikatos apsaugą bei 
aplinkos apsaugą, būtina užtikrinti, kad visos 
Bendrijoje pagamintos arba pateiktos į 
rinką medžiagos atitiktų Bendrijos teisės 
aktus, net jei jos eksportuojamos.

Or. en

Justification

REACH must apply to all substances, regardless of their place of production to ensure the 
protection of human health, the environment, workers as well as a level playing field for 
industry.

Pakeitimą pateikė Frédérique Ries, Chris Davies

Pakeitimas 115
5 konstatuojamoji dalis

(5) Įvertinus, kaip veikia keturios 
pagrindinės teisinės priemonės, 
reglamentuojančios chemines medžiagas 
Bendrijoje (1967 m. birželio 27 d. priimta 
Tarybos direktyva 67/548/EEB dėl 
pavojingų medžiagų klasifikavimą, 
pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių 
įstatymų ir kitų teisės aktų suderinimo, 1988 
m. birželio 7 d. priimta Tarybos direktyva 
88/379/EEB dėl pavojingų preparatų 
klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą 
reglamentuojančių valstybių narių įstatymų 
ir kitų teisės aktų nuostatų derinimo (šiuo 
metu pakeista Europos Parlamento ir 
Tarybos 1999 m. gegužės 31 d. priimta 
Direktyva 1999/45/EB dėl pavojingų 
preparatų klasifikavimą, pakavimą ir 

(5) Įvertinus, kaip veikia keturios 
pagrindinės teisinės priemonės, 
reglamentuojančios chemines medžiagas 
Bendrijoje (1967 m. birželio 27 d. priimta 
Tarybos direktyva 67/548/EEB dėl 
pavojingų medžiagų klasifikavimą, 
pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių 
įstatymų ir kitų teisės aktų suderinimo, 1988 
m. birželio 7 d. priimta Tarybos direktyva 
88/379/EEB dėl pavojingų preparatų 
klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą 
reglamentuojančių valstybių narių įstatymų 
ir kitų teisės aktų nuostatų derinimo (šiuo 
metu pakeista Europos Parlamento ir 
Tarybos 1999 m. gegužės 31 d. priimta 
Direktyva 1999/45/EB dėl pavojingų 
preparatų klasifikavimą, pakavimą ir 
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ženklinimą reglamentuojančių valstybių 
narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų 
derinimo), 1993 m. kovo 23 d. priimtas 
Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 793/93 dėl 
esančių medžiagų rizikos įvertinimo ir 
kontrolės ir 1976 m. liepos 27 d. priimta 
Tarybos direktyva 76/769/EEB dėl valstybių 
narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su
tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų 
pardavimo ir naudojimo apribojimais, 
suderinimo), išaiškėjo keletas chemines 
medžiagas reglamentuojančių Bendrijos 
teisės aktų taikymo problemų, kurios 
sąlygoja valstybių narių įstatymų ir kitų 
teisės aktų skirtumus, turinčius tiesioginį 
poveikį vidaus rinkos veikimui šioje srityje.

ženklinimą reglamentuojančių valstybių 
narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų 
derinimo), 1993 m. kovo 23 d. priimtas 
Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 793/93 dėl 
esančių medžiagų rizikos įvertinimo ir 
kontrolės ir 1976 m. liepos 27 d. priimta 
Tarybos direktyva 76/769/EEB dėl valstybių 
narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su 
tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų 
pardavimo ir naudojimo apribojimais, 
suderinimo), išaiškėjo keletas chemines 
medžiagas reglamentuojančių Bendrijos 
teisės aktų taikymo problemų, kurios 
sąlygoja valstybių narių įstatymų ir kitų 
teisės aktų skirtumus, turinčius tiesioginį 
poveikį vidaus rinkos veikimui šioje srityje, 
ir kad nesugebama užtikrinti visuomenės 
sveikatos ir aplinkos apsaugos atsargumo 
priemonėmis.

Or. en

Justification

There should be a recognition that REACH is filling the gaps in knowledge related to the 
protection of public health and the environment.

Pakeitimą pateikė Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini ir Sergio 
Berlato

Pakeitimas 116
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(6a) Cheminės medžiagos, gaminamos 
trečiosiose šalyse ir įvežamos į Europos 
Sąjungą, nėra pagrindinis esamų Bendrijos 
įstatymų dėl sveikatos ir aplinkos apsaugos 
objektas, tad būtina imtis visų įmanomų 
priemonių plėtoti Europos gamybą ir 
užtikrinti aukšto lygio apsaugą.

Or. it
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Justification

Existing EU rules set far stricter parameters for European producers of chemical substances 
than for producers outside the Community. The risk to health and the environment of having 
differing regulations for European and non-European products should be considered. 

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 117
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(7a) Šiuo reglamentu sukuriamoje naujoje 
sistemoje pavojingiausios medžiagos 
nagrinėjamos kaip prioritetinės. Prioritetai 
nustatomi pagal tikėtiną riziką, kurią 
medžiaga gali kelti žmonių sveikatai arba 
aplinkai, ir pagal poveikio lygį ir trukmę. 
Vertinant pavojų ir riziką, būtina atsižvelgti 
į medžiagų poveikį vaisiaus vystymuisi ir 
moterų bei vaikų sveikatai.

Or. en

Justification

It should be very clear that with REACH the most dangerous substances should be dealt with 
first with the aim to substitute them by safer alternatives.

Pakeitimą pateikė Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini ir Sergio 
Berlato

Pakeitimas 118
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(8a) Medžiagų keliamos rizikos valdymas 
turi vienodai liesti tiek Europos Sąjungoje 
gaminamas chemines medžiagas, tiek ir 
įvežamas, pagamintas trečiosiose šalyse 
medžiagas, kad ne Europos produkcija 
nebūtų privilegijuojama ir skatinama 
Europos gamintojams uždedant per didelę 
naštą.
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Or. it

Justification

There is a risk that the REACH system, in the form proposed by the Commission, will favour 
the importation of certain articles, substances and preparations that are not subject to the 
rules with which the equivalent products manufactured in the European Union have to 
comply. The less comprehensive controls required on imported products makes them cheaper, 
allows a wider range of raw materials to be used and provides no guarantee as to the 
protection of health and the environment.

Current EU rules set parameters that are far stricter for European producers of chemical 
substances. Importers of articles into the European Union should be subject to the same rules 
that apply to European producers.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 119
10 konstatuojamoji dalis

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

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

Or. de

Justification

Related to the amendment proposed to Article 38.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 120
12 konstatuojamoji dalis



Vertimas pagal sutartį
PE 357.816v01-00 8/89 Vertimas pagal sutartį

AM\565896LT.doc

LT

(12) Leidimų suteikimo nuostatos numato, 
kad Komisija gali išduoti leidimą pateikti į 
rinką ir naudoti labai didelį susirūpinimą 
keliančias medžiagas, jei dėl jų naudojimo 
kylantį pavojų galima tinkamai kontroliuoti 
arba tokį naudojimą galima pateisinti 
socialinėmis-ekonominėmis priežastimis.

(12) Leidimų suteikimo nuostatos numato, 
kad Komisija gali išduoti leidimą pateikti į 
rinką ir naudoti labai didelį susirūpinimą 
keliančias medžiagas nustatytam 
laikotarpiui, jei nėra saugesnių 
alternatyvių medžiagų, jei jų vartojimą 
galima pateisinti socialiniais-ekonominiais 
pagrindais ir jei dėl jų naudojimo kylantį 
pavojų galima tinkamai kontroliuoti.

Or. en

Justification

It is important to stress that authorisation is only a temporarily aspect.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Pakeitimas 121
12 konstatuojamoji dalis

(12) Leidimų suteikimo nuostatos numato, 
kad Komisija gali išduoti leidimą pateikti į 
rinką ir naudoti labai didelį susirūpinimą 
keliančias medžiagas, jei dėl jų naudojimo 
kylantį pavojų galima tinkamai kontroliuoti 
arba tokį naudojimą galima pateisinti 
socialinėmis-ekonominėmis priežastimis.

(12) Leidimų suteikimo nuostatos numato, 
kad Komisija gali išduoti leidimą pateikti į 
rinką ir naudoti labai didelį susirūpinimą 
keliančias medžiagas, jei nėra jokių 
tinkamų alternatyvių medžiagų ar 
technologijų ir tokį naudojimą galima 
pateisinti socialinėmis-ekonominėmis 
priežastimis.

Or. en

Justification

This recital should reassert the objective of the authorisation procedure. Authorisation will 
only be capable of providing the high level of protection required if it replaces substances of 
very high concern with suitable alternative substances or technologies wherever this is 
possible.  Maintaining the notion of ’adequate control’ will support continued use and release 
of substances of very high concern to the environment, irrespective of the socio-economic 
necessity deriving from their use and irrespective of whether safer alternatives are available.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna 
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Hennicot-Schoepges

Pakeitimas 122
16 konstatuojamoji dalis

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

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

Or. en

Justification

Communication to the end user of necessary information and advice to enable them to safely 
use and manage their risk safely and effectively is essential.

Linked to amendments to recitals 41, 41a, 42 and 43.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 123
16 konstatuojamoji dalis

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

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

Or. nl

Justification

In the case of substances of very high concern, the risks must be assessed even where the 
volume is less than 1 tonne per year. Even in small quantities, these substances may cause 
considerable damage to the environment and health (Blokland priority package).

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 124
19 konstatuojamoji dalis

(19) Moksliniams tyrimams ir plėtrai 
paprastai naudojama mažiau kaip 1 tona 
medžiagos per metus, todėl tokiems 
tyrimams ir plėtrai nebūtina taikyti išimtį, 
nes tokio medžiagų kiekio registruoti 
neprivaloma. Tačiau norint paskatinti 
inovacijas, registracijos reikalavimo tam 
tikrą laikotarpį derėtų netaikyti gaminio 
tyrimams ir gamybos proceso tyrimams bei 
plėtrai, jei medžiagos dar neketinama 
pateikti į rinką neribotam vartotojų skaičiui, 
kadangi jos naudojimą preparatuose ar 
gaminiuose dar turi ištirti ir pritaikyti ribotas 
žinomų vartotojų skaičius.

(19) Moksliniams tyrimams ir plėtrai 
paprastai naudojama mažiau kaip 1 tona 
medžiagos per metus, todėl tokiems 
tyrimams ir plėtrai nebūtina taikyti išimtį 
tais atvejais, kai medžiagos kelia didelį, 
vidutinio dydžio ir mažą susirūpinimą, nes 
tokio šių medžiagų kiekio registruoti 
neprivaloma. Labai didelį susirūpinimą 
keliančioms medžiagoms turi būti taikoma 
išimtis, kadangi jos turi būti 
registruojamos. Tačiau norint paskatinti 
inovacijas, registracijos reikalavimo tam 
tikrą laikotarpį derėtų netaikyti gaminio 
tyrimams ir gamybos proceso tyrimams bei 
plėtrai, jei medžiagos dar neketinama 
pateikti į rinką neribotam vartotojų skaičiui, 
kadangi jos naudojimą preparatuose ar 
gaminiuose dar turi ištirti ir pritaikyti ribotas 
žinomų vartotojų skaičius.

Or. nl

Justification

In the case of substances of very high concern, the risks must be assessed even where the 
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volume is less than 1 tonne per year. Even in small quantities, these substances may cause 
considerable damage to the environment and health. As these substances do fall under 
REACH, exemptions must be applied for in respect of scientific research and scientific 
development using them (Blokland priority package).

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 125
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(19) Medžiagų įtraukimas į didelio masto 
gamybos procesus ir techninių metodų 
modifikavimas yra sudėtingi procesai. 
Reikalingos svarbios žinios apie medžiagas, 
į ką turi būti atsižvelgta sudarant 
registravimo paraiškas, pavyzdžiui, dėl 
medžiagos naudojimo. Daugumos 
medžiagų registravimo paraiškos gali būti 
sudaromos tik atsižvelgiant į tokią 
informaciją. Norint paskatinti inovacijas, 
turi būti numatytas pereinamasis 
laikotarpis naujoms medžiagoms 
registruoti.

Or. de

Justification

Related to the introduction of a new Article 19a.

Pakeitimą pateikė Satu Hassi

Pakeitimas 126
20 konstatuojamoji dalis

(20) Kadangi gamintojai ir importuotojai 
turėtų būti atsakingi už savo gaminius, 
registracijos reikalavimą tikslinga taikyti 
medžiagoms, kurias ketinama išgauti iš 
gaminių. Tuo atveju, kai iš gaminių galima 
išgauti pakankamai didelį medžiagų kiekį ir 
jos gali turėti žalingą poveikį žmonių 
sveikatai arba aplinkai, apie tai būtina 

(20) Kadangi gamintojai ir importuotojai 
turėtų būti atsakingi už savo gaminius, 
registracijos reikalavimą tikslinga taikyti 
gaminiuose esančioms pavojingosioms
medžiagoms.



Vertimas pagal sutartį
PE 357.816v01-00 12/89 Vertimas pagal sutartį

AM\565896LT.doc

LT

pranešti Agentūrai, o ji turi būti įgaliota 
pareikalauti įregistruoti medžiagas.

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 127
20 konstatuojamoji dalis

(20) Kadangi gamintojai ir importuotojai 
turėtų būti atsakingi už savo gaminius, 
registracijos reikalavimą tikslinga taikyti 
medžiagoms, kurias ketinama išgauti iš 
gaminių. Tuo atveju, kai iš gaminių galima 
išgauti pakankamai didelį medžiagų kiekį ir 
jos gali turėti žalingą poveikį žmonių 
sveikatai arba aplinkai, apie tai būtina 
pranešti Agentūrai, o ji turi būti įgaliota 
pareikalauti įregistruoti medžiagas.

(20) Kadangi gamintojai ir importuotojai 
turėtų būti atsakingi už savo gaminius, 
registracijos reikalavimą tikslinga taikyti 
gaminiuose esančioms medžiagoms.

Or. en

Justification

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

Linked to the amendment on Articles 5 and 6 by the same authors.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 128
20 konstatuojamoji dalis

(20) Kadangi gamintojai ir importuotojai 
turėtų būti atsakingi už savo gaminius, 

(20) Kadangi gamintojai ir importuotojai 
turėtų būti atsakingi už savo gaminius, 
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registracijos reikalavimą tikslinga taikyti 
medžiagoms, kurias ketinama išgauti iš 
gaminių. Tuo atveju, kai iš gaminių galima 
išgauti pakankamai didelį medžiagų kiekį ir 
jos gali turėti žalingą poveikį žmonių 
sveikatai arba aplinkai, apie tai būtina 
pranešti Agentūrai, o ji turi būti įgaliota 
pareikalauti įregistruoti medžiagas.

registracijos reikalavimą tikslinga taikyti 
gaminiuose esančioms medžiagoms. Tuo 
atveju, kai iš gaminių galima išgauti 
pakankamai didelį medžiagų kiekį arba tai 
vyksta ilgesnį laiko tarpą ir jos gali turėti 
žalingą poveikį žmonių sveikatai arba 
aplinkai, apie tai būtina pranešti Agentūrai, o 
ji turi būti įgaliota pareikalauti įregistruoti 
medžiagas.

Or. en

Justification

Intended or not intended release cannot be controlled before but only after a registration. In 
addition to exposure to high doses it is also necessary to look at relatively low exposure over 
a longer period of time.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 129
24 konstatuojamoji dalis

(24) Reikalavimai, susiję su informacijos 
apie medžiagas rinkimu, turėtų būti keliami 
pagal medžiagos gamybos ar importo 
apimtis ir išsamiai aprašomi, kadangi jie 
parodo medžiagos poveikio žmonėms ar 
aplinkai galimybes.

(24) Reikalavimai, susiję su informacijos 
apie medžiagas rinkimu, turėtų būti keliami 
pagal medžiagos gamybos ar importo 
apimtis ir susirūpinimo lygį ir išsamiai 
aprašomi, kadangi atsižvelgiant į duomenis 
apie naudojimą ir pavojų jie parodo 
medžiagos poveikio žmonėms ar aplinkai 
galimybes ir pavojų, kurį šis poveikis kelia.

Or. nl

Justification

Volume is one of the aspects which gives an indication of the likelihood of exposure of man 
and the environment to a particular substance. A better picture of this exposure can be 
obtained by combining the degree of concern with the volume. On the basis of data on use 
and hazard, the likelihood of exposure of man and the environment can be assessed more 
effectively. If the degree of concern is used, the highest-risk substances can be tackled first 
(Blokland priority package).
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Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 130
24 konstatuojamoji dalis

Reikalavimai, susiję su informacijos apie 
medžiagas rinkimu, turėtų būti keliami pagal 
medžiagos gamybos ar importo apimtis ir 
išsamiai aprašomi, kadangi jie parodo 
medžiagos poveikio žmonėms ar aplinkai 
galimybes.

Reikalavimai, susiję su informacijos apie 
medžiagas rinkimu, turėtų būti keliami pagal 
medžiagos gamybos ar importo apimtis ir 
išsamiai aprašomi, kadangi jie parodo 
medžiagos poveikio žmonėms ar aplinkai 
galimybes.

Jei remiantis praktiniu medžiagos 
naudojimu nustatoma, kad medžiaga kelia 
riziką, į šiuos vertinimus turi būti 
atsižvelgta.

Or. sv

Justification

It is important to take account of the experience actually gained over the hundreds of years 
that certain chemicals have been used.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer 

Pakeitimas 131
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(24a) Labai mažo tonažo medžiagoms 
pranešimo reikalavimas yra pageidautinas, 
siekiant išsiaiškinti, kokios tiksliai 
medžiagos yra gaminamos ir kas apie jas 
žinoma.

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 132
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(26) Atsižvelgiant į ypatingą mažų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) padėtį valstybės 
narės turi imtis priemonių suteikti šioms 
įmonėms specialią, o esant poreikiui – ir 
finansinę pagalbą, kad jos galėtų atlikti 
bandymus ir surinkti pagal šį reglamentą 
reikalaujamą informaciją.

Or. it

Justification

The possibility should be envisaged of Member States providing SMEs with special 
assistance, including financial assistance if necessary.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer 

Pakeitimas 133
31 konstatuojamoji dalis

(31) Siekiant sukurti darnią ir paprastą 
sistemą, visos registravimo paraiškos 
pateikiamos Agentūrai. Norint užtikrinti 
nuoseklumą ir veiksmingą išteklių 
naudojimą, būtina atlikti visų registravimo 
paraiškų išsamumo patikrą ir prisiimti 
atsakomybę už galutinį registravimo 
paraiškų atmetimą.

(31) Siekiant sukurti darnią ir paprastą 
sistemą, visos registravimo paraiškos 
pateikiamos Agentūrai. Prieš pateikiant 
paraiškas Agentūrai, turi būti atliktas 
nepriklausomas auditas, norint užtikrinti, 
kad pateiktos paraiškos yra nuoseklios, iki 
galo užpildytos ir geros kokybės. Agentūra 
turi prisiimti atsakomybę už galutinį 
registravimo paraiškų atmetimą.

Or. en
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Justification

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

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 134
33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(33a) Informacijos mainai ir (arba) 
bendras informacijos pateikimas apie 
bandymus su stuburiniais gyvūnais ir kitos 
informacijos, kuri padėtų užkirsti kelią 
bandymams su gyvūnais, pateikimas yra 
privalomas, siekiant išvengti bandymų su 
gyvūnais dubliavimo.

Or. en

Justification

It should be obligatory to share data from animal tests and other information that may 
prevent animal testing in order to meet the information requirements under this Regulation, to 
ensure that duplication of tests does not take place. This ensures consistency with Article 24 
(5) second subparagraph (for non-phase-in substances), and the statement that 'data sharing 
will be obligatory' with respect to animal testing on page 10 of the Explanatory 
Memorandum.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 135
34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(34a) Siekiant skatinti, kad bandymai būtų 
atliekami ne su gyvūnais, Komisija, 
valstybės narės ir pramonė turėtų skirti 
daugiau lėšų bandymų ne su gyvūnais 
plėtrai, įteisinimui ir pripažinimui. Šiam 
tikslu turi būti skiriama dalis Agentūrai 
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mokamų mokesčių.

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Erna Hennicot-Schoepges

Pakeitimas 136
34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(34a) Remiantis tikslu skatinti, kad 
bandymai būtų atliekami ne su gyvūnais, o 
kitais metodais, Komisija, valstybės narės ir 
pramonė turėtų skirti daugiau išteklių ir 
pastangų paspartinti tokių alternatyvių 
bandymų metodų plėtrą ir įteisinimą.

Or. de

Justification

The objective set by this regulation of promoting non-animal test methods should be reflected 
in the text of the regulation, particularly given the current lack of resources and efforts in this 
area and slow progress in the development and approval of alternative methods.

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 137
37 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(37a) Siekiant sustiprinti Bendrijos 
pramonės konkurencingumą ir užtikrinti 
kuo efektyvesnį šio reglamento taikymą, 
tikslinga numatyti bendrą naudojimąsi 
duomenimis tarp registruotojų remiantis 
teisinga kompensacija.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 138
39 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(39a) Jeigu galimas registruotojas (-ai) ir 
(arba) IMMF narys (-iai) neapmoka 
savosios tyrimo, kur atliekami ir bandymai 
su stuburiniais gyvūnais, arba tyrimų, kur 
bandymų su gyvūnais galima išvengti, 
išlaidų dalies, jis netenka galimybės 
įregistruoti atitinkamą medžiagą.

Or. en

Justification

In order to ensure compliance with the obligation to share data from animal tests and to 
prevent duplicate testing, (a) potential registrant(s) and/or participant(s) in a SIEF must not 
be allowed not to pay their share of the cost and subsequently to carry out duplicate animal 
tests.

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 139
40 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(40a) Jeigu tyrimo, kur atliekami ir 
bandymai su stuburiniais gyvūnais, arba 
tyrimo, kur bandymų su gyvūnais galima 
išvengti, savininkas nesuteikia galimybės 
Agentūrai ir (arba) kitiems galimiems 
registruotojams susipažinti su tyrimu, jis 
netenka galimybės įregistruoti atitinkamą 
medžiagą.

Or. en

Justification

In order to ensure compliance with the obligation to share data from animal tests and to 
prevent duplicate testing, it must not be possible for the owner of a study involving tests on 
vertebrate animals to withhold that study from other participant(s) in a SIEF in order to gain 
a competitive advantage.
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</Amend>

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 140
40 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(40a) Nepavykus gauti duomenų iš 
bandymų su stuburiniais gyvūnais arba 
kitų duomenų, kurie leistų išvengti 
bandymų su gyvūnais, prieinamų 
Agentūrai ir (arba) kitiems galimiems 
registruotojams, tyrimo savininkas (-ai) 
netenka teisės įregistruoti atitinkamą 
medžiagą.

Or. en

Justification

Mandatory sharing of vertebrate animal test data should be linked to penalties . In case of 
refusal to share data to avoid duplicate animal testing, Registrants and/or potential 
registrants refusing to share a study that could prevent animal testing with the Agency and/or 
other registrants should not be authorised to register the substance concerned.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges

Pakeitimas 141
41 konstatuojamoji dalis

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

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

Or. en
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Justification

An appropriate and consistent communication system based on risk will provide consumers 
with the necessary information and advice to enable them to manage their risk safely and 
effectively when using a substance or preparation containing chemicals.

Linked to amendments to recitals 16, 42 and 43.

Pakeitimą pateikė Frédérique Ries

Pakeitimas 142
41 konstatuojamoji dalis

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

(41) Atsakomybės už medžiagų rizikos 
valdymą dalį sudaro informacijos apie šias 
medžiagas teikimas tinkamiausiu būdu 
kitiems specialistams ir nespecialistams; tai 
būtina ir pastariesiems, kad specialistai
galėtų vykdyti savo pareigas naudodami 
medžiagas ir preparatus, taip pat valdydami 
ir šalindami riziką.

Or. fr

Justification

An appropriate and cohesive system of communication, focusing on risks and dangers, will 
provide consumers with the information and advice they need to manage the risks associated 
with a substance or preparation completely safely and efficiently.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, 

Pakeitimas 143
41 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(41a) Sukūrus tinkamą, nuoseklią 
informacijos sistemą vartotojai gaus būtiną 
informaciją ir patarimų, kaip saugiai ir 
veiksmingai naudoti tam tikrą cheminę 
medžiagą ir valdyti preparato arba 
produkto, kurio sudėtyje yra šios 
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medžiagos, keliamą riziką. Taip pat reikėtų 
apsvarstyti galimybę teikti papildomą 
informaciją internetu, siekiant užtikrinti 
vartotojų teisę būti informuotiems apie 
vartojamas prekes.

Or. en

Justification

Slightly revised formulation of amendment 9 in draft report.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter Olajos, 
Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Pakeitimas 144
41 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(41a) Informavimas apie riziką yra svarbi 
proceso, kurio metu teikiama informacija ir 
patarimai žmonėms apie galimos rizikos 
valdymą ir saugų bei veiksmingą medžiagos 
arba preparato naudojimą, dalis. 
Informuojant apie riziką būtina, kad 
gamintojas suvoktų naudotojų informacijos 
poreikius ir teiktų tokią informaciją, 
patarimus ir pagalbą, kad galutinis 
vartotojas galėtų saugiai naudoti medžiagą 
arba preparatą. Rizika pagrįstos 
informacijos sistema, įskaitant papildomos 
informacijos teikimą internetu ir per 
švietimo kampanijas, turi būti puoselėjama, 
siekiant užtikrinti vartotojų teisę būti 
informuotiems apie jų vartojamas 
medžiagas ir preparatus. Tai padidins 
medžiagų ir preparatų naudojimo saugumą 
ir pasitikėjimą jais. Tokia sistema bus 
naudinga vartotojų organizacijoms 
nustatant pagrindą, atspindintį tikruosius 
vartotojų interesus pasitelkiant REACH, 
taip pat ir pramonei stiprinant vartotojų 
pasitikėjimą cheminių medžiagų turinčių 
medžiagų ir preparatų naudojimu.
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Or. en

Justification

An appropriate and consistent communication system based on risk will provide consumers 
with the necessary information and advice to enable them to manage their risk safely and 
effectively when using a substance or preparation containing chemicals.

Linked to amendments to recitals 69 and 70 and article 73-2i a.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter Olajos, 
Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Pakeitimas 145
42 konstatuojamoji dalis

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

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

Or. en

Justification

Linked to the amendments to recitals 16, 41 and 43.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter Olajos, 
Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Pakeitimas 146
43 konstatuojamoji dalis

(43) Tam, kad susidarytų atsakomybės seka, 
visi paskesni naudotojai turėtų būti atsakingi 
už rizikos, kurią kelia jų naudojamos 
medžiagos, įvertinimą, jei šie naudojimo 
atvejai nenurodyti tiekėjų pateiktame saugos 

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

duomenų lape, nebent paskesnis naudotojas 
imasi didesnių saugos priemonių, nei 
rekomenduoja tiekėjas, arba tiekėjas 
neprivalėjo įvertinti medžiagų riziką ar 
pateikti informaciją apie ją; dėl tos pačios 
priežasties paskesni naudotojai turėtų valdyti 
riziką, kuri kyla jiems naudojant šias 
medžiagas ir teikti informaciją apie jų 
naudojimo saugumą per visą tiekimo 
grandinę iki galutinio naudotojo –
vartotojo.

Or. en

Justification

Linked to the amendment to recitals 16, 41 and 42.

Pakeitimą pateikė John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 147
44 konstatuojamoji dalis

(44) Reikalavimai, kuriais remdamiesi 
paskesni naudotojai atlieka cheminės saugos 
vertinimą, turėtų būti išsamūs, kad jie galėtų 
vykdyti savo pareigas.

(44) Reikalavimai, kuriais remdamiesi 
paskesni naudotojai atlieka cheminės saugos 
vertinimą, turėtų būti išsamūs, kad jie galėtų 
vykdyti savo pareigas. Paskesnis 
naudotojas efektyviausiu ir tinkamiausiu 
įmanomu būdu informuoja naudotoją, 
esantį tam tikrame tiekimo grandinės / 
gyvavimo ciklo taške, apie cheminio 
saugumo vertinime išskiriamą medžiagos 
ar preparato riziką ir teikia patarimus apie 
saugų naudojimą vartotojams.

Or. en

Justification

To ensure that the most appropriate means are used (labelling, websites, Safety Data Sheet, 
etc) to communicate on risks at the most appropriate time e.g. at the time of production, 
distribution, use or disposal.
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Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 148
47 konstatuojamoji dalis

(47) Kad būtų įvykdyti griežtesni 
informacijos apie tam tikras medžiagas
reikalavimai, bandymams reikėtų naudoti 
pakankamą gyvūnų skaičių, jei tokie 
informaciniai reikalavimai buvo taikomi 
automatiškai. Su bandymais gali būti 
siejamos nemažos įmonių išlaidos. Todėl 
būtina užtikrinti, kad tokios informacijos 
rinkimas atitiktų realius informacijos 
poreikius; šiam tikslui vertinimas turėtų 
įpareigoti valstybes nares parengti 
sprendimus, o Agentūrą – priimti 
sprendimus dėl šių medžiagų gamintojų ir 
importuotojų siūlomų bandymų programos. 
Valstybė narė, kurios teritorijoje vyksta 
gamyba arba yra įregistruotas importuotojas, 
turėtų būti atsakinga už siūlomų bandymų 
įvertinimą.

(47) Kad būtų įvykdyti V–VIII priedų 
informacijos reikalavimai, bandymams 
reikėtų naudoti pakankamą gyvūnų skaičių, 
jei tokie informaciniai reikalavimai buvo 
taikomi automatiškai. Su bandymais gali 
būti siejamos nemažos įmonių išlaidos. 
Todėl būtina užtikrinti, kad tokios 
informacijos rinkimas atitiktų realius 
informacijos poreikius; šiam tikslui 
vertinimas turėtų įpareigoti valstybes nares 
parengti sprendimus, o Agentūrą – priimti 
sprendimus dėl gamintojų ir importuotojų
siūlomų bandymų programos. Valstybė narė, 
kurios teritorijoje vyksta gamyba arba yra 
įregistruotas importuotojas, turėtų būti 
atsakinga už siūlomų bandymų įvertinimą.

Or. en

Justification

In order to prevent animal testing and save costs for industry, and as data from animal tests 
should only be provided if necessary for the safety assessment of a substance, testing 
proposals involving tests on vertebrate animals to fulfil the information requirements in 
Annexes V to VIII in respect of all substances should be evaluated.

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 149
47 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(47a) Siekiant užkirsti kelią bandymams su 
gyvūnais, šiame reglamente reikalaujamos 
informacijos teikimo tikslais pasiūlius bet 
kokius bandymus ir su stuburiniais 
gyvūnais suinteresuotosioms šalims turi 
būti suteikta galimybė 90 dienų laikotarpiu 
pateikti pastabas. Kompetentingosios 
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institucijos, nagrinėdamos bandymų 
pasiūlymą ir rengdamos sprendimą, turi 
atsižvelgti į tokias pastabas.

Or. en

Justification

Experience from the United States High Production Volume Chemicals Programme has 
shown that such a procedure makes a significant contribution in preventing animal testing.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 150
47 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(47a) Siekiant užkirsti kelią bandymams su 
gyvūnais ir taupyti lėšas, 
suinteresuotosioms šalims turi būti 
suteiktas 90 dienų laikotarpis pateikti 
pastabas dėl bandymų su stuburiniais 
gyvūnais pasiūlymų. Kompetentingosios 
institucijos turi atsižvelgti į šiuo laikotarpiu 
gautas pastabas.

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 151
47 b konstatuojamoji dalis (nauja)

(47b) Siekiant užkirsti kelią bandymams su 
gyvūnais ir taupyti lėšas, 
kompetentingosios institucijos, 
svarstydamos bandymų su stuburiniais 
gyvūnais pasiūlymus, tariasi su Jungtinių 
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tyrimų centro alternatyvių metodų 
patvirtinimo Europos centru (ECVAM).

Or. en

Justification

Expert up-to-date knowledge, experience and information on the development of alternative 
tests should be provided to the competent authorities when evaluating testing proposals, given 
the rapid advances in this field of science.

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 152
47 b konstatuojamoji dalis (nauja)

(47b) Siekiant uždrausti bandymus su 
gyvūnais ir taupyti lėšas, 
kompetentingosios institucijos, rengdamos 
sprendimo dėl registruotojo (-ų) pateikto 
pasiūlymo dėl bandymų ir su stuburiniais 
gyvūnais, projektą, tariasi su Jungtinių 
tyrimų centro alternatyvių metodų 
patvirtinimo Europos centru (ECVAM).

Or. en

Justification

In view of ongoing developments in the field of alternative test methods, the competent 
authorities should consult experts with up-to-date knowledge, experience and information on 
alternative tests.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 153
49 konstatuojamoji dalis

(49) Agentūrą reikėtų įgalioti reikalauti iš 
gamintojų, importuotojų ar paskesnių 
naudotojų daugiau informacijos apie 
medžiagas, kurios, remiantis valstybės narės
kompetentingųjų institucijų atliktais 
vertinimais, gali kelti riziką sveikatai ar 
aplinkai, taip pat ir dėl to, kad jų kiekis 

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

numatyti ir skirti išteklius šiam tikslui. Jei 
naudojant gamybos vietoje izoliuotus 
tarpinius produktus, kyla rizika, kuri atitinka 
registruotinų medžiagų sąlygojamą 
susirūpinimą keliantį rizikos lygį, 
valstybėms narėms turėtų būti leista 
reikalauti daugiau informacijos, jei toks 
reikalavimas motyvuotas.

Or. de

Justification

Related to the amendment to Article 38.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter

Pakeitimas 154
50 konstatuojamoji dalis

(50) Kolektyvinis valstybių narių institucijų
susitarimas dėl sprendimų projektų – tai 
pagrindas veiksmingai sistemai, kurioje 
paisoma subsidiarumo principo ir išsaugoma 
vidaus rinka. Jei viena ar kelios valstybės 
narės arba Agentūra nepritaria sprendimo 
projektui, jam taikoma centralizuota 
procedūra. Agentūra turėtų priimti 
sprendimus tokiai procedūrai pasibaigus.

(50) Agentūros valstybių narių komiteto 
sutarimas dėl sprendimo projekto – tai 
pagrindas veiksmingai sistemai, kurioje 
paisoma subsidiarumo principo ir išsaugoma 
vidaus rinka. Jei viena ar kelios valstybės 
narės arba Agentūra nepritaria sprendimo 
projektui, jam taikoma centralizuota 
procedūra. Agentūra turėtų priimti 
sprendimus tokiai procedūrai pasibaigus.

Or. en

Justification

Revised formulation of amendment 11 of draft report.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 155
52 konstatuojamoji dalis
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(52) Kad būtų užtikrinta aukšto lygio 
žmonių sveikatos ir aplinkos apsauga, su 
medžiagomis, kurios turi didelį susirūpinimą 
keliančių savybių, turėtų būti elgiamasi 
atsargiai, todėl jas naudojančios įmonės 
privalo įrodyti leidimą suteikiančiai 
institucijai, kad rizika deramai 
kontroliuojama. Priešingu atveju, leidimas 
naudoti medžiagą suteikiamas tik tada, jei 
įmonės įrodo, kad visuomenės gaunama 
nauda, naudojant medžiagą, yra didesnė nei 
su naudojimu susijusi rizika, ir nesama jokių 
tinkamų alternatyvių medžiagų ar 
technologijų. Tada leidimą išduodančioji 
institucija, remdamasi įmonių paraiškomis, 
leidimo suteikimo procedūros metu turėtų 
patikrinti, ar šie reikalavimai buvo įvykdyti. 
Kadangi leidimai turėtų užtikrinti aukšto 
lygio apsaugą visoje vidaus rinkoje, būtina, 
kad Komisija būtų toji institucija, kuri 
suteikia leidimą. 

(52) Kad būtų užtikrinta aukšto lygio 
žmonių sveikatos ir aplinkos apsauga, 
medžiagos, kurios turi didelį susirūpinimą 
keliančių savybių, turėtų būti pakeistos 
medžiagomis, kurios nekelia rizikos žmonių 
sveikatai arba aplinkai. Priešingu atveju, 
leidimas naudoti itin didelį susirūpinimą 
keliančias medžiagas gali būti suteikiamas 
tik ribotam laikotarpiui, neviršijančiam 3 
metų, jei įmonės įrodo, kad visuomenės 
gaunama nauda, naudojant medžiagą, yra 
didesnė nei su naudojimu susijusi rizika, ir 
nesama jokių tinkamų alternatyvių medžiagų
ar technologijų. Tada leidimą išduodančioji 
institucija, remdamasi įmonių paraiškomis, 
leidimo suteikimo procedūros metu turėtų 
patikrinti, ar šie reikalavimai buvo įvykdyti. 
Kadangi leidimai turėtų užtikrinti aukšto 
lygio apsaugą visoje vidaus rinkoje, būtina, 
kad Komisija būtų toji institucija, kuri 
suteikia leidimą.

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Frédérique Ries, Chris Davies

Pakeitimas 156
52 konstatuojamoji dalis

(52) Kad būtų užtikrinta aukšto lygio 
žmonių sveikatos ir aplinkos apsauga, su 
medžiagomis, kurios turi didelį susirūpinimą 
keliančių savybių, turėtų būti elgiamasi 
atsargiai, todėl jas naudojančios įmonės 
privalo įrodyti leidimą suteikiančiai 
institucijai, kad rizika deramai 
kontroliuojama. Priešingu atveju, leidimas 
naudoti medžiagą suteikiamas tik tada, jei 
įmonės įrodo, kad visuomenės gaunama 
nauda, naudojant medžiagą, yra didesnė nei 

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

institucija, remdamasi įmonių paraiškomis, 
leidimo suteikimo procedūros metu turėtų 
patikrinti, ar šie reikalavimai buvo įvykdyti. 
Kadangi leidimai turėtų užtikrinti aukšto 
lygio apsaugą visoje vidaus rinkoje, būtina, 
kad Komisija būtų toji institucija, kuri 
suteikia leidimą.

Or. en

Justification

Specific care attention needs to be paid to vulnerable populations in authorisation. 
Furthermore, the authorisation procedure will only provide the high level of protection 
required if it replaces substances of very high concern with safer alternative substances or 
technologies wherever possible.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 157
52 konstatuojamoji dalis

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

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

Or. en

Justification

Specific care attention needs to be paid to vulnerable populations in authorisation. 

The authorisation requirement will only provide the high level of protection required if it 
replaces substances of very high concern with safer alternative substances or technologies 
wherever possible. This is in line with similar Community legislation (e.g. biocides, 
hazardous substances in electrical and electronic equipment, worker's health legislation). To 
retain the alternative aim of “adequate control” of risks is to endorse continued use and 
release of substances of very high concern even when safer alternatives are available.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Pakeitimas 158
52 konstatuojamoji dalis

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

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

Justification

The European Parliament has previously considered that ´protecting the health of children 
against environment-related diseases is an essential investment with a view to ensuring 
adequate human and economic development´, (Report on European Environment and Health 
Strategy A5-0193/2004 Marit Paulsen)

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 159
53 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(53a) Esminė leidimų pavojingoms 
medžiagoms suteikimo sąlyga – saugesnių 
alternatyvių medžiagų nebuvimas. Leidimai 
turi būti suteikiami ribotam laikui. Tai 
turėtų skatinti plėtoti saugesnes 
alternatyvias medžiagas ir inovacijas.

Or. en

Justification

REACH should boost continuous  environmental  innovation by developing safer alternatives.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 160
61 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(61a) Šis reglamentas turi prisidėti prie 
profesinių ligų, atsirandančių dėl cheminių 
medžiagų poveikio ir jų naudojimo, 
prevencijos. Europos Sąjunga turi skirti 
lėšų detoksifikavimo priemonėms, kad būtų 
išgydytos dėl cheminių medžiagų 
atsirandančios profesinės ligos.

Or. en
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Justification

REACH will have to lead to a better protection of workers.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges

Pakeitimas 161
69 konstatuojamoji dalis

(69) Agentūra turėtų būti pagrindinė įstaiga, 
užtikrinanti, kad įstatymas dėl cheminių 
medžiagų, sprendimų priėmimo procesai ir 
juos grindžianti mokslinė bazė pelnytų visų 
suinteresuotųjų šalių ir visuomenės 
pasitikėjimą. Todėl Bendrijos institucijų, 
plačiosios visuomenės ir suinteresuotųjų 
šalių pasitikėjimas Agentūra yra labai 
svarbus. Dėl šios priežasties gyvybiškai 
būtina užtikrinti jos nepriklausomumą, 
aukštą mokslinę, techninę ir kontrolinę 
kompetenciją, jos skaidrumą ir našumą.

(69) Agentūra turėtų būti pagrindinė įstaiga, 
užtikrinanti, kad įstatymas dėl cheminių 
medžiagų, sprendimų priėmimo procesai ir 
juos grindžianti mokslinė bazė pelnytų visų 
suinteresuotųjų šalių ir visuomenės 
pasitikėjimą, kad plačioji visuomenė ir visos 
suinteresuotosios šalys būtų tikros dėl 
naudojamų cheminių medžiagų ir 
preparatų saugumo. Ji taip pat turi būti 
pagrindinė institucija, koordinuojanti 
informaciją apie REACH, jos įgyvendinimą 
ir apie riziką. Todėl Bendrijos institucijų, 
plačiosios visuomenės ir suinteresuotųjų 
šalių pasitikėjimas Agentūra yra labai 
svarbus. Dėl šios priežasties gyvybiškai 
būtina užtikrinti jos nepriklausomumą, 
aukštą mokslinę, techninę ir kontrolinę, 
informavimo kompetenciją, jos skaidrumą ir 
našumą.

Or. en

Justification

Linked to amendments to recitals 41a  and 70 and article 73-2i a (new).

Pakeitimą pateikė Frédérique Ries

Pakeitimas 162
69 konstatuojamoji dalis

(69) Agentūra turėtų būti pagrindinė įstaiga, (69) Agentūra turėtų būti pagrindinė įstaiga, 
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užtikrinanti, kad įstatymas dėl cheminių 
medžiagų, sprendimų priėmimo procesai ir 
juos grindžianti mokslinė bazė pelnytų visų 
suinteresuotųjų šalių ir visuomenės 
pasitikėjimą. Todėl Bendrijos institucijų, 
plačiosios visuomenės ir suinteresuotųjų 
šalių pasitikėjimas Agentūra yra labai 
svarbus. Dėl šios priežasties gyvybiškai 
būtina užtikrinti jos nepriklausomumą, 
aukštą mokslinę, techninę ir kontrolinę 
kompetenciją, jos skaidrumą ir našumą.

užtikrinanti, kad įstatymas dėl cheminių 
medžiagų, sprendimų priėmimo procesai ir 
juos grindžianti mokslinė bazė pelnytų visų 
suinteresuotųjų šalių ir visuomenės 
pasitikėjimą, kad plačioji visuomenė ir visos 
suinteresuotosios šalys būtų tikros dėl 
naudojamų cheminių medžiagų ir 
preparatų saugumo. Ji taip pat turi atlikti 
pagrindinį vaidmenį koordinuojant 
informaciją apie REACH ir jos 
įgyvendinimą. Todėl Bendrijos institucijų, 
plačiosios visuomenės ir suinteresuotųjų 
šalių pasitikėjimas Agentūra yra labai 
svarbus. Dėl šios priežasties gyvybiškai 
būtina užtikrinti jos nepriklausomumą, 
aukštą mokslinę, techninę ir kontrolinę 
kompetenciją ir tvirtus informavimo 
įgūdžius, jos skaidrumą ir našumą.

Or. fr

Justification

An appropriate and cohesive system of communication, focusing on the objectiveness and 
scientific relevance of the information provided, will provide consumers with the information 
and advice they need to manage the risks associated with a substance or preparation 
completely safely and efficiently.

Linked to the amendment to Recital 41.

Pakeitimą pateikė Frédérique Ries

Pakeitimas 163
70 konstatuojamoji dalis

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

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

Šiuo atžvilgiu Agentūroje turi būti įkurtas 
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informacijos centras, kuris teiktų 
informaciją apie konkrečių medžiagų ir 
preparatų keliamą riziką ir pavojus.

Or. fr

Justification

It is important to provide for the creation within the Agency of a centre specialised in 
communication of the risks and dangers associated with a substance or preparation.

Linked to the amendments to Recitals 41 and 69. 

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate 

Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Pakeitimas 164
70 konstatuojamoji dalis

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

(70) Agentūros struktūra turėtų būti tinkama 
jos pareigoms atlikti. Šiuo atžvilgiu galima 
remtis patirtimi, susijusia su panašiomis 
Bendrijos agentūromis, tačiau Agentūros 
struktūra turi būti pritaikyta konkretiems šio 
reglamento poreikiams. Šiuo atžvilgiu 
Agentūroje turi būti įkurtas informacijos 
centras, teikiantis informaciją apie riziką.

Or. en

Justification

Linked to amendments to recitals 41a and 69 and article 73-2i a.

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 165
73 konstatuojamoji dalis

(73) Valdančiajai tarybai reikėtų suteikti 
reikiamus įgaliojimus sudaryti biudžetą, 
tikrinti jo vykdymą, nustatyti mokesčių 

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

struktūrą ir dydį, sukurti vidaus tvarkos 
taisykles, priimti finansinius reglamentus ir 
paskirti vykdomąjį direktorių. Atsižvelgiant į 
tikslą skatinti bandymus ne su gyvūnais, 
dalis mokesčio turi būti skiriama plėtoti 
bandymų ne su gyvūnais metodus.

Or. en

Justification

In order to achieve the objective of this Regulation to promote non-animal testing, it is 
necessary to make available more resources for the development of non-animal test methods 
that can be used to meet the information requirements of this Regulation.

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Pakeitimas 166
73 konstatuojamoji dalis

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

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

Or. de

Justification

In order to promote non- animal test methods, appropriate funding should be provided under 
the Seventh Research Framework Programme for the development of alternative methods that 
may be used in order to meet the information requirements laid down in this regulation.



Vertimas pagal sutartį
PE 357.816v01-00 36/89 Vertimas pagal sutartį

AM\565896LT.doc

LT

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 167
77 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(77a) Siekiant skatinti bandymus ne su 
gyvūnais, pagal šio reglamento 
reikalavimus Agentūrai turi būti suteiktas 
įgaliojimas plėtoti ir įgyvendinti bandymų 
ne su gyvūnais metodų politiką, įteisinti, 
teisiškai įtvirtint ir užtikrinti šių metodų 
naudojimą protingai įvertinus riziką. Šiuo 
tikslu Agentūroje turi būti įsteigtas 
Alternatyvių bandymų metodų komitetas, 
kurį sudarytų ekspertai iš Jungtinių tyrimų 
centro alternatyvių metodų patvirtinimo 
Europos centro (ECVAM), gyvūnų gerovės 
organizacijų ir kitų suinteresuotųjų šalių, 
siekiant pagrįsti tai kuo platesne Bendrijos 
specialistų moksline-technine 
kompetencija.

Or. en

Justification

The objective of this Regulation to promote non-animal testing should be included in the 
mandate and work of the Agency to ensure its effective implementation. Therefore a 
Committee should be established in the Agency consisting of relevant experts to carry out the 
tasks related to the development of alternative test methods and their application.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 168
89 konstatuojamoji dalis

(89) Turimas lėšas reikėtų sutelkti 
didžiausią susirūpinimą keliančioms 
medžiagoms. Todėl medžiaga turėtų būti 
įtraukta į Direktyvos 67/548/EEB I priedą 
tik tokiu atveju, jei ji atitinka 
kancerogeninių, mutageninių arba toksiškų 
reprodukcijai (1, 2 ar 3 kategorijos) 
medžiagų arba kvėpavimo sistemą 
jautrinančių medžiagų kriterijus. Reikėtų 

(89) Siekiant suteikti galimybę valstybėms 
narėms teikti pasiūlymus dėl Direktyvos 
67/548/EEB I priedo arba Direktyvos 
1999/45/EB I priedo darniojo medžiagos 
klasifikavimo, jos turėtų parengti 
dokumentų rinkinį, atitinkantį išsamius 
reikalavimus. Dokumentų rinkinyje turėtų 
būti pagrindžiamos priemonės, kurių 
imamasi visos Bendrijos mastu. Agentūra 
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numatyti nuostatą, kuri leistų 
kompetentingosioms institucijoms teikti 
pasiūlymus Agentūrai. Agentūra turėtų 
pareikšti savo nuomonę apie pasiūlymą, o 
susijusioms šalims reikėtų suteikti galimybę 
išsakyti savo pastabas. Po to Komisija turėtų 
priimti sprendimą.

turėtų pareikšti savo nuomonę apie 
pasiūlymą, o susijusioms šalims reikėtų 
suteikti galimybę išsakyti savo pastabas. Po 
to Komisija turėtų priimti sprendimą.

Or. en

Justification

Restricting harmonised classification to CMR substances and to respiratory sensitisers is far 
too limited. There are many more highly relevant impacts on human health and the 
environment. Classification has proven to be very controversial, too controversial to be left to 
industry alone. Harmonised classification allows for solving conflicts without recourse to 
courts, and therefore saves resources.

Pakeitimą pateikė Frédérique Ries, Chris Davies

Pakeitimas 169
89 konstatuojamoji dalis

(89) Turimas lėšas reikėtų sutelkti didžiausią 
susirūpinimą keliančioms medžiagoms. 
Todėl medžiaga turėtų būti įtraukta į 
Direktyvos 67/548/EEB I priedą tik tokiu 
atveju, jei ji atitinka kancerogeninių, 
mutageninių arba toksiškų reprodukcijai (1, 
2 ar 3 kategorijos) medžiagų arba
kvėpavimo sistemą jautrinančių medžiagų 
kriterijus. Reikėtų numatyti nuostatą, kuri 
leistų kompetentingosioms institucijoms 
teikti pasiūlymus Agentūrai. Agentūra turėtų 
pareikšti savo nuomonę apie pasiūlymą, o 
susijusioms šalims reikėtų suteikti galimybę 
išsakyti savo pastabas. Po to Komisija turėtų 
priimti sprendimą.

(89) Turimas lėšas reikėtų sutelkti didžiausią 
susirūpinimą keliančioms medžiagoms. 
Todėl medžiaga turėtų būti įtraukta į 
Direktyvos 67/548/EEB I priedą tokiu 
atveju, jei ji atitinka kancerogeninių, 
mutageninių arba toksiškų reprodukcijai (1, 
2 ar 3 kategorijos) medžiagų kvėpavimo 
sistemą jautrinančių medžiagų kriterijus 
arba jei patikimuose moksliniuose 
tyrimuose jos yra pripažintos keliančios 
grėsmę žmonių sveikatai arba aplinkai.
Reikėtų numatyti nuostatą, kuri leistų 
kompetentingosioms institucijoms teikti 
pasiūlymus Agentūrai. Agentūra turėtų 
pareikšti savo nuomonę apie pasiūlymą, o 
susijusioms šalims reikėtų suteikti galimybę 
išsakyti savo pastabas. Po to Komisija turėtų 
priimti sprendimą.

Or. en
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Justification

Many health endpoints have not at this present time been fully identified or do not have 
scientific protocols to test for non-standard effect, for example many neuro-developmental 
disorders.  There should always be the possibility to add a substance if it is considered to be a 
threat to human health.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 170
90 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(90a) REACH turi užtikrinti piliečiams, 
darbuotojams ir vartotojams, kad bet kuris į 
Bendrijos rinką patenkantis produktas yra 
saugus ir kad nėra rizikos nukentėti nuo 
cheminių medžiagų, kurių kiekis ar mišinys 
keltų grėsmę sveikatai ar aplinkai.

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Frederika Brepoels, Anja Weisgerber

Pakeitimas 171
91 konstatuojamoji dalis

(91) Bendrijos piliečiams turėtų būti 
pasiekiama informacija apie chemines 
medžiagas, su kuriomis jie gali susidurti, kad 
jie galėtų priimti pagrįstus sprendimus dėl 
cheminių medžiagų naudojimo. Skaidrus 
būdas tai padaryti – suteikti jiems teisę 
laisvai ir lengvai susipažinti su pagrindiniais 
Agentūros duomenų bazėje sukauptais 
nekonfidencialiais duomenimis, tarp jų ir su 
trumpais pavojingųjų savybių aprašymais, 
ženklinimo reikalavimais ir atitinkamais 
Bendrijos teisės aktais, įskaitant patvirtintus 
naudojimo atvejus ir rizikos valdymo 

(91) Bendrijos piliečiams turėtų būti 
pasiekiama informacija apie chemines 
medžiagas, su kuriomis jie gali susidurti, kad 
jie galėtų priimti pagrįstus sprendimus dėl 
cheminių medžiagų naudojimo. Skaidrus 
būdas tai padaryti – suteikti teisę jų gimtąja 
kalba (jei tai yra oficiali ES kalba) laisvai ir 
lengvai susipažinti su pagrindiniais 
Agentūros duomenų bazėje sukauptais 
nekonfidencialiais duomenimis, tarp jų ir su 
trumpais pavojingųjų savybių aprašymais, 
ženklinimo reikalavimais ir atitinkamais 
Bendrijos teisės aktais, įskaitant patvirtintus 
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priemones. naudojimo atvejus ir rizikos valdymo 
priemones.

Or. nl

Justification

The aims of REACH include protecting human health and the environment. It is enormously 
important that members of the public should be able to obtain information about chemicals in 
a language comprehensible to them.

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 172
91 konstatuojamoji dalis

(91) Bendrijos piliečiams turėtų būti 
pasiekiama informacija apie chemines 
medžiagas, su kuriomis jie gali susidurti, kad 
jie galėtų priimti pagrįstus sprendimus dėl 
cheminių medžiagų naudojimo. Skaidrus 
būdas tai padaryti – suteikti jiems teisę 
laisvai ir lengvai susipažinti su pagrindiniais 
Agentūros duomenų bazėje sukauptais 
nekonfidencialiais duomenimis, tarp jų ir su 
trumpais pavojingųjų savybių aprašymais, 
ženklinimo reikalavimais ir atitinkamais 
Bendrijos teisės aktais, įskaitant patvirtintus 
naudojimo atvejus ir rizikos valdymo 
priemones.

(91) Bendrijos piliečiams turėtų būti 
pasiekiama informacija apie chemines 
medžiagas, su kuriomis jie gali susidurti, kad 
jie galėtų priimti pagrįstus sprendimus dėl 
cheminių medžiagų naudojimo. Skaidrus 
būdas tai padaryti – suteikti jiems teisę 
laisvai ir lengvai susipažinti su pagrindiniais 
Agentūros duomenų bazėje sukauptais 
nekonfidencialiais duomenimis, tarp jų ir su 
trumpais pavojingųjų savybių aprašymais, 
ženklinimo reikalavimais ir atitinkamais 
Bendrijos teisės aktais, įskaitant patvirtintus 
naudojimo atvejus ir rizikos valdymo 
priemones. Agentūra ir valstybės narės turi 
suteikti galimybę gauti informaciją pagal 
Direktyvą 2003/4/EB ir Reglamentą (EB) 
1049/2001 dėl visuomenės prieigos prie 
informacijos apie aplinkos apsaugą ir 
pagal JT/EEB konvenciją dėl teisės gauti 
informaciją, visuomenės dalyvavimo 
priimant sprendimus ir teisės kreiptis į 
teismus aplinkos apsaugos klausimais 
(Aarhus konvenciją), pasirašytą Europos 
bendrijos.



Vertimas pagal sutartį
PE 357.816v01-00 40/89 Vertimas pagal sutartį

AM\565896LT.doc

LT

Or. fr

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi + Chris Davies

Pakeitimas 173
100 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(100a) Atliekos, kaip apibrėžta Direktyvoje 
75/442/EEB su pakeitimais, nėra laikomos 
medžiaga, preparatu arba gaminiu šio 
reglamento 3 straipsnyje nustatyta tvarka.

Or. xm

Justification

Makes it clear that waste does not fall within the scope of the REACH Regulation. (Guido 
Sacconi)

Waste, by definition, is excluded from REACH because it is neither a substance nor a 
preparation. (Chris Davies)

Pakeitimą pateikė Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders Wijkman, 
Miroslav Ouzký

Pakeitimas 174
104 a konstatuojamoji dalis (nauja)

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

Or. en
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Justification

Including waste or secondary raw materials in the scope of REACH would put 
disproportionate requirements on recycling or recovery without bringing any additional 
benefit to human health or the environment.  In addition, waste and materials used for 
secondary raw materials should be excluded from REACH because they are adequately 
regulated by, and would be contrary to the environmental objectives of, EC waste legislation.

Pakeitimą pateikė Liam Aylward

Pakeitimas 175
I antraštinės dalies 1 skyriaus 1 straipsnio 1 dalis

1) Šiuo reglamentu nustatomos 3 straipsnio 
1 dalyje apibrėžtų medžiagų taisyklės. Šios 
taisyklės, jei taip nustatyta, taikomos tokių 
medžiagų – gryno pavidalo ir esančių 
preparatuose ar gaminiuose – gamybai, 
importui, pateikimui į rinką ir naudojimui.

1) Šiuo reglamentu nustatomos 3 straipsnio 
1 dalyje apibrėžtų medžiagų taisyklės. Šios 
taisyklės, jei taip nustatyta, taikomos tokių 
medžiagų – gryno pavidalo arba esančių 
preparatuose – importui ir pateikimui į rinką 
arba esančių gaminiuose, jei jų paskirtis –
išleisti medžiagą į apyvartą. Išskyrus 6 
straipsnio nuostatas, šios nuostatos 
netaikomos gaminiams, kaip nurodoma 3 
straipsnio 3 dalyje.

Or. en

Justification

More appropriate and enforceable legislation for substances manufactured but not placed on 
the market (solely exported, internal R&D, certain intermediates) the administrative burden 
for registration should be avoided to ensure the competitiveness of EU industry. Substances 
manufactured and used are controlled under appropriate Health, Safety and Environmental 
Legislation e.g. Chemical Agents for manufacturing / and IPPC Legislation. Necessary 
information for worker and environmental protection is therefore available in-house and 
ready for inspection by authorities on request.

Articles are not covered by REACH because REACH focuses on substances. However, in 
order to avoid confusion, articles as such should be expressly outside the scope of REACH, 
except for Article 6. Articles (as manufactured products) are already extensively and 
exhaustively covered by other EU legislation (such as the General Product Safety Directive 
the Product Liability Directive and workers protection legislation. In addition, substances 
that are placed on the EU market for purposes of being incorporated or included in articles 
would of course remain under the scope of REACH.
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Pakeitimą pateikė Dorette Corbey + Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 176
I antraštinės dalies 1 skyriaus 1 straipsnio 2 dalis

2. Šio reglamento tikslas – užtikrinti laisvą 
tokių medžiagų judėjimą vidaus rinkoje.

2. Šio reglamento tikslas – užtikrinti laisvą 
tokių medžiagų judėjimą vidaus rinkoje 
laikantis pareigos prižiūrėti.

Or. xm

Justification

In view of the considerable number of chemicals and uses which will not be covered by REACH 
provisions -including an estimated 70,000 substances produced at less than 1 tonne per annum - a 
general principle of Duty of care is needed to define the responsibility of industry for the safe handling 
and use of ALL chemicals. It is intended to apply to all substances (irrespective of production volume), 
implying that industry is expected not just to meet the specific obligations under REACH, but also to 
fulfil the basic social, economic and environmental responsibilities of entrepreneurship.  These specific 
provisions will also ensure legal certainty for companies to fulfil their duty of care. Linked to 
amendment on Reictal 20.(Corbey)

Lié à la réintroduction du devoir de prudence. Le système REACH ne traite pas de toutes les 
substances chimiques. Le nombre de substances qui sont potentiellement exclues de son 
champ d'application (parce que leur quantité est inférieure à 1 tonne) s'élève à 70 000 
environ. Par conséquent, l'impératif de la protection de la santé humaine et de 
l'environnement commande d'imposer aux fabricants de produits chimiques et à leurs 
utilisateurs en aval un devoir général de prudence impliquant de prouver la sûreté de 
l'utilisation. (Ferreira et autres)

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Pakeitimas 177
I antraštinės dalies 1 skyriaus 1 straipsnio 3 dalis

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

3. Gamintojai, importuotojai ir paskesni 
naudotojai užtikrina, kad medžiagos neturi 
neigiamo poveikio žmonių sveikatai arba 
aplinkai, kiekvienu konkrečiu atveju 
pateikdami reikalingą informaciją apie 
gryno pavidalo, preparatuose ar 
gaminiuose esančių cheminių medžiagų 
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gamybą, importą, pateikimą į rinką ir 
naudojimą. Tokios priemonės turi remtis 
atsargumo principu, kad gamintojai ir 
paskesni naudotojai, rinkdamiesi 
medžiagas gamybai arba naudojimui, 
galėtų rinktis saugiausią galimą medžiagą.
1 dalyje nurodytos pareigos taikomos 
protingai, atsižvelgiant į šių veiksmų 
naudingumo sveikatai bei aplinkai ir 
išlaidų santykį.
Gamintojai, importuotojai ir paskesni 
naudotojai laiko tokius dokumentus apie 
naudojamas chemines medžiagas, būtinus 
laikantis pareigos prižiūrėti. Tokie 
dokumentai laikomi ir apie juos 
informuojama, remiantis skaidrumo 
principu, kol medžiaga yra gaminama, 
įvežama, pateikiama į rinką arba 
naudojama.

Or. en

Justification

REACH deals only with some chemicals and some uses. Therefore it is considered important 
to place a general duty of care on all chemical manufacturers and users. This would just 
codify the voluntary commitments of the chemicals industry (e.g. responsible care 
programme).

The statement in Article 1(3) of the REACH proposal could have been made already in 
relation to the existing chemicals legislation, but REACH also introduces new elements that 
represent a shift of responsibility to the industry, in particular the requirements about data 
for existing chemicals, chemical safety reports, authorisation and the classification and 
labelling inventory. Article 1(3) is therefore correct as a statement, but it is not a duty of care 
obligation that adds anything to the other requirements in REACH.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 178
I antraštinės dalies 1 skyriaus 1 straipsnio 3 dalis

3. Šis reglamentas grindžiamas principu, 
pagal kurį gamintojų, importuotojų ir 
paskesnių naudotojų pareiga – gaminti, 

3. Gamintojai, importuotojai ir paskesni 
naudotojai, gaminantys, įvežantys, 
naudojantys ir pateikiantys į rinką gryno 
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pateikti į rinką, įvežti ar naudoti tokias 
medžiagas, kurios neturi neigiamo poveikio 
žmonių sveikatai arba aplinkai. Jo 
nuostatos grindžiamos atsargumo principu.

pavidalo, preparatuose ar gaminiuose 
esančias chemines medžiagas, užtikrina, 
kad protingai numatomomis naudojimo 
sąlygomis nebus pakenkta žmonių sveikatai 
arba aplinkai.

Or. en

Justification

It is a requirement and not a principle. Each and every company should be responsible for the 
products produced and placed on the market. Since in the present regulation risks are only 
determined for 10,000 out of the 100,000 phase-in substances, there should be a principle to 
ensure that sufficient care is given to assess the risks of the other substances.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, 

María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer, Erna 
Hennicot-Schoepges

Pakeitimas 179
I antraštinės dalies 1 skyriaus 1 straipsnio 3 dalis

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

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

Or. en

Justification

It is consistent with the definition of “safe product” as defined in the General Product Safety 
Directive (2001/95/EC) and is necessary to define the frame and the limits to which the 
subject of this Regulation applies.
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Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 180
I antraštinės dalies 1 skyriaus 1 straipsnio 3 a dalis (nauja)

3a. Šiuo reglamentu siekiama aukšto lygio 
apsaugos ir remiamasi principais, kad 
imamasi apsauginių veiksmų, kad žala 
aplinkai kaip prioritetinė atlyginama iš 
pagrindų ir kad sumoka teršėjas.

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten,Guido Sacconi,+ Chris Davies, Carl Schlyter, María 
Sornosa Martínez, María Isabel Salinas García

Pakeitimas 181
I antraštinės dalies 1 skyriaus 1 straipsnio 3 a ir 3 b dalis (nauja)

3a. Bet kuris gamintojas, importuotojas ar 
paskesnis naudotojas, kuris imasi arba 
ketina imtis veiklos, kurioje naudos 
medžiagą, preparatus arba gaminius, 
kuriuose yra šios medžiagos, įskaitant ir 
gamybą, įvežimą ir naudojimą, ir kuris žino 
arba protingai gali numatyti, kad tokie 
veiksmai gali pakenkti žmonių sveikatai 
arba aplinkai, imasi visų būtinų priemonių, 
kad išvengtų, apribotų ar ištaisytų tokį 
poveikį.
3b. Bet kuris gamintojas, importuotojas ar 
paskesnis naudotojas, savo profesinėje 
veikloje ar versle teikiantis medžiagą, 
preparatą ar gaminį, kurio sudėtyje yra 
tokia medžiaga ar preparatas, gamintojui, 
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importuotojui arba paskesniam naudotojui, 
protingai užtikrina deramą informavimą ir 
keitimąsi informacija, įskaitant, jei būtina, 
tinkamą techninę pagalbą, siekiant 
išvengti, apriboti ar ištaisyti neigiamą 
poveikį žmonių sveikatai arba aplinkai.

Or. en

Justification

Introduces the principle of duty of care.

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 182
I antraštinės dalies 1 skyriaus 1 straipsnio 3 a dalis (nauja)

3a. Visi gamintojai, importuotojai ir 
paskesni naudotojai naudoja turimą 
informaciją arba informaciją, kuri 
pagrįstai laikoma jų informacija, 
vykdydami įsipareigojimus pagal pateiktas 
nuostatas. Į tokį keitimąsi informacija ir 
informavimą pagal pateiktas nuostatas 
visais atvejais turi įeiti: 
i) informacija, reikalinga laikantis šio 
reglamento;
ii) minimalių priemonių, reikalingų 
išvengti arba apriboti protingai numatomos 
veiklos, kurią vykdant naudojama 
medžiaga, preparatas arba produktas, 
kuriame yra medžiaga arba preparatas, 
žalingam poveikiui žmonių sveikatai arba 
aplinkai, aprašymas.
iii) Visi gamintojai, importuotojai arba 
paskesni naudotojai laiko naujausius 
registrus, susijusius su 1 dalyje pateikiama 
informacija, įskaitant medžiagų, preparatų 
ar gaminių, kuriuose yra tokios medžiagos 
ar preparatai, prekių ženklus, cheminę 
medžiagų sudėtį, preparatų sudėtį, o esant 
reikalui – ir cheminės saugos ataskaitas, 
taip pat kitą informaciją, reikalingą 
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laikantis šio reglamento įsipareigojimų.
Visi gamintojai, importuotojai arba 
paskesni naudotojai, kompetentingosioms 
valstybės narės, kurioje jie įsikūrę, 
institucijoms pareikalavus, suteikia 
galimybę gauti šio straipsnio iii) dalyje 
nurodytus registrus.

Or. fr

Justification

The adequate keeping of registers by the companies involved in the production and placing on 
the market of chemical substances is an essential to implementation and verification of 
compliance with the requirements of the REACH System. This clause simply makes public the 
requirements on good practice and does not entail any additional cost to the industry.

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira ir Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 183
I antraštinės dalies 1 skyriaus 1 straipsnio 3 b dalis (nauja)

3b. Iš šio reglamento atsirandanti ir 
gamintojus, importuotojus ir paskesnius 
naudotojus įpareigojanti atsakomybė 
priklauso nuo įstatyminio naudotojų 
pasitikėjimo atitinkama informacija, kuri 
remiasi naujausiomis to meto mokslo 
žiniomis, kai medžiaga, preparatas arba 
produktas buvo pateiktas į rinką ir išplito 
visoje tiekimo grandinėje.
Tuo remdamiesi gamintojai, importuotojai 
ir paskesni naudotojai imasi reikalingų 
veiksmų, kad būtų išvengta medžiagų, 
kenksmingų žmonių sveikatai arba 
aplinkai, gamybos, įvežimo, pateikimo į 
rinką arba naudojimo preparatuose ar 
medžiagose. Rinkdamiesi medžiagas 
gamybai ir naudojimui gamintojai ir 
paskesni naudotojai turi rinktis saugiausią 
galimą variantą, atsižvelgdami į su tuo 
susijusias išlaidas ir reikalingą veiklą.  
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Or. fr

Justification

Insofar as the REACH proposal does not cover all chemical substances (e.g. substances of 
under 1 tonne per year), the precautionary principle applies - both to compensate for the lack 
of information and to provide for measures to reduce risk. The precautionary principle 
ensures that the chemical substances manufacturers produce and make available basic safety 
information on all the chemical substances used, regardless of whether they are registered or 
not. This amendment would consolidate the voluntary undertakings by the chemical industry.

Amendment by Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 184
I antraštinės dalies 1 skyriaus 1 straipsnio 3 a dalis (nauja)

3a. Gamintojai, importuotojai ir paskesni 
naudotojai užtikrina, kad bus teikiama 
būtina informacija ir imtasi būtinų 
priemonių, siekiant, kad gryno pavidalo, 
preparatuose ar gaminiuose esančių 
cheminių medžiagų gamyba, įvežimas, 
pateikimas į rinką ir naudojimas, esant 
protingai numatomam naudojimui ir 
sąlygoms, nepakenks žmonių sveikatai arba 
aplinkai.
3b. Gamintojai, importuotojai ir paskesni 
naudotojai laiko dokumentus, būtinus 
laikantis 3a dalies. Šie dokumentai turi būti 
prieinami pareikalavus 
kompetentingosioms institucijoms ir 
Agentūrai.

Or. en

Justification

REACH does not deal with all chemicals. Up to 70,000 chemicals are potentially excluded 
from REACH (those below 1 tonne). It is important for the protection of human health and the 
environment to place a general Duty of Care on chemical manufacturers and downstream 
users to document safe use. This had been foreseen in the White Paper and  in  the draft 
submitted to the internet consultation, and was supported by Council and Parliament. 
However, in REACH, the Duty of Care has been downgraded from a legal obligation to an 
unenforceable principle. This amendment seeks to restore the legally binding provision.
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Pakeitimą pateikė María Sornosa Martínez, María Isabel Salinas García, Inés Ayala Sender

Pakeitimas 185
I antraštinės dalies 1 skyriaus 1 straipsnio 3 a dalis (nauja)

3a. Šio reglamento nuostatų įgyvendinimas 
ir galiojimas negali didinti biurokratinės ir 
administracinės naštos mažoms ir 
vidutinėms įmonėms.

Or. es

Justification

The increase in red tape for SMEs arising from implementation of the Regulation must be 
kept to a minimum.

Pakeitimą pateikė María Sornosa Martínez, María Isabel Salinas García, Inés Ayala Sender

Pakeitimas 186
I antraštinės dalies 1 skyriaus 1 straipsnio 3 b dalis (nauja)

3b. Įgyvendindama šį reglamentą Europos 
Sąjunga kuria mechanizmus, skirtus teikti 
paramą ir pagalbą mažoms ir vidutinėms 
įmonėms.

Or. es

Justification

In order to facilitate implementation of the provisions of this Regulation, and given its 
complexity, mechanisms need to be envisaged for aid and support to SMEs to enable its 
application in practice.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 187
I antraštinės dalies 1 skyriaus 1 a straipsnis (naujas)

1 a straipsnis (naujas)
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Pareiga prižiūrėti

1. Bet kuris gamintojas, importuotojas ar 
paskesnis naudotojas, kuris imasi arba 
ketina imtis veiklos, kurioje naudos 
medžiagą, preparatus arba gaminius, 
kuriuose yra šios medžiagos, įskaitant ir 
gamybą, įvežimą ir naudojimą, ir kuris žino 
arba protingai gali numatyti, kad tokie 
veiksmai gali pakenkti žmonių sveikatai 
arba aplinkai, imasi visų būtinų priemonių, 
kad išvengtų žalos sveikatai arba palinkai.
2. Bet kuris gamintojas, importuotojas ar 
paskesnis naudotojas, teikiantis medžiagą, 
preparatą ar gaminį, kurio sudėtyje yra 
tokia medžiaga ar preparatas, gamintojui, 
importuotojui arba paskesniam naudotojui, 
užtikrina deramą informavimą ir keitimąsi 
informacija, įskaitant, jei būtina, tinkamą 
techninę pagalbą, siekiant išvengti žalos 
sveikatai ir aplinkai.
3. Dokumentų laikymas:
a) Visi gamintojai, importuotojai arba 
paskesni naudotojai naudoja turimą 
informaciją arba informaciją, kuri 
pagrįstai laikoma jų turima informacija, 
kad atitiktų 2 dalyje nustatytus 
reikalavimus dėl informacijos.
Dėl to į keitimąsi informacija ir 
informavimą, kaip nurodyta 2 dalyje, turi 
būti įtraukti šie duomenys:
i) duomenys, kurie pagrįstai reikalingi 
siekiant laikytis šio reglamento 
įsipareigojimų;
ii) minimalių reikalaujamų priemonių, 
reikalingų siekiant išvengti arba apriboti 
neigiamą poveikį žmonių sveikatai arba 
aplinkai atsižvelgiant į protingai numatomą 
veiklą, į kurią įtraukta medžiaga, 
preparatas ar gaminys, kurio sudėtyje yra 
medžiaga ar preparatas, aprašymas.
b) Visi gamintojai, importuotojai arba 
paskesni naudotojai laiko naujausius 
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registrus, susijusius su 1 dalyje nurodyta 
informacija, įskaitant medžiagų, preparatų 
ar gaminių, kuriuose yra tokios medžiagos 
ar preparatai, prekių ženklus, cheminę 
medžiagų sudėtį, preparatų sudėtį, o esant 
reikalui – ir cheminės saugos ataskaitas, 
taip pat kitą informaciją, reikalingą, 
laikantis šio reglamento įsipareigojimų.
c) Visi gamintojai, importuotojai arba 
paskesni naudotojai, kompetentingosioms 
valstybės narės, kurioje jie įsikūrę, 
institucijoms pareikalavus, suteikia 
galimybę gauti šio straipsnio 2 dalyje 
nurodytus registrus.

Or. en

Justification

In view of the considerable number of chemicals and uses which will not be covered by REACH 
provisions -including an estimated 70,000 substances produced at less than 1 tonne per annum - a 
general principle of Duty of care is needed to define the responsibility of industry for the safe handling 
and use of ALL chemicals. It is intended to apply to all substances (irrespective of production volume), 
implying that industry is expected not just to meet the specific obligations under REACH, but also to 
fulfil the basic social, economic and environmental responsibilities of entrepreneurship.  These specific 
provisions will also ensure legal certainty for companies to fulfil their duty of care.

Pakeitimą pateikė Liam Aylward

Pakeitimas 188
I antraštinės dalies 1 skyriaus 2 straipsnio 1 dalies c punktas

1. Šis reglamentas netaikomas: 1. Šis reglamentas netaikomas:

c) neizoliuotiems tarpiniams produktams c) tarpiniams produktams

Or. en

Justification

All intermediates should be exempt from the scope of REACH. Intermediates are 
manufactured for industrial use only and there is specific legislation dealing with the 
environmental and public and worker health aspects of their manufacture and control: 

• Council Directive 98/24/EC of 7 April 1998 on the protection of the health and safety 
of workers from the risks related to chemical agents at work (fourteenth individual 
Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC); 
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• Directive 96/82/EC on the control of major accident hazards involving dangerous 
substances;

• International/EC regulations concerning the transport of dangerous goods.

Linked to amendments to articles 14, 15, 16 and 18 by the same author.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 189
I antraštinės dalies 1 skyriaus 2 straipsnio 1 dalies c a ir c b punktas (naujas)

ca) atliekos, kaip apibrėžta Direktyvose 
75/442/EEB ir 91/689/EEB
cb) maistas ir pašarai, kaip apibrėžta 
Reglamente (EB) Nr. 178/2002

Or. en

Justification

Much waste is important raw material for several industries. The inclusion of waste in 
REACH could represent a serious threat to the recycling sector.
Also food and feed should be excluded from REACH as their safety is already ensured by 
existing Community legislation.

Pakeitimą pateikė Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio 
Berlato

Pakeitimas 190
I antraštinės dalies 1 skyriaus 2 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

ca) medžiagos, naudojamos į produkciją ir 
procesą orientuotuose tyrimuose ir plėtroje 
visuose tiekimo grandinės lygmenyse.

Or. en

Justification

Producers and importers are currently not required to register substances used for R&D.
This should be extended to include downstream users of substances. 
Scientific research and development should be totally excluded from REACH throughout the 
proposal and at all levels of the supply chain in the interest of promoting innovation 
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throughout Europe.

Pakeitimą pateikė Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio 
Berlato

Pakeitimas 191
I antraštinės dalies 1 skyriaus 2 straipsnio 1 dalies c b punktas (naujas)

cb) gryno pavidalo, preparatuose ar 
gaminiuose esančios cheminės medžiagos, 
dėl kurių į teisės aktus įtraukiami aplinkos 
arba žmonių sveikatos aspektai, kaip 
teigiama Ic priede.

Or. en

Justification

In order to reduce the burden of double procedures and double reporting, the scope of 
REACH has to be clearly separated from regulatory areas that are already sufficiently and 
adequately covered by specific Community legislation. Only the uses and impacts on human 
health and the environment that are adequately covered by the other Community legislation, 
should be exempt from the overall scope of REACH.

Pakeitimą pateikė Philippe Busquin + Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Péter Olajos, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Pakeitimas 192
I antraštinės dalies 1 skyriaus 2 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

ca) atliekos, skirtos perdirbti, kaip apibrėžta 
Direktyvos 91/156/EEB IIB priede

Or. en

Justification

Waste is already controlled and managed under other EU and international waste legislation. 
The inclusion in costly testing and registration processes of waste intended for recycling 
could represent a serious threat to the recycling sector and act as a deterrent to the import 
and use of, for example, steel scrap. It is hence in conflict with the Commission's commitment 
to sustainable development and best use of resources.
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Pakeitimą pateikė Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders Wijkman, 
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Miroslav Ouzký + 

Horst Schnellhardt + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, 
Sergio Berlato  + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 

Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 193
I antraštinės dalies 1 skyriaus 2 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

ca) medžiagos, preparatai arba gaminiai, 
kurie apibrėžiami kaip atliekos pagal 
1991 m. kovo 18 d. Tarybos direktyvą 
91/156/EEB1, iš dalies keičiančią Direktyvą 
75/442/EEB dėl atliekų, arba kurie yra 
antrinė žaliava, išgauta iš atliekų naudoti, 
arba energijos šaltinis, pagal 1991 m. kovo 
18 d. Tarybos direktyvos 91/156/EEB 3 
straipsnio 1 dalies b punktą.
1OL L 78, 1991 3 26, p. 32.

Or. xm

Justification

Including waste or secondary raw materials in the scope of REACH would put 
disproportionate requirements on recycling or recovery without bringing any additional 
benefit to human health or the environment.  In addition, waste and materials used for 
secondary raw materials should be excluded from REACH because they are adequately 
regulated by, and would be contrary to the environmental objectives of, EC waste legislation. 
(Sonik and others)

Waste and materials used as secondary raw materials or as a source of energy in recovery 
operations as defined in the Waste Framework Directive or according to European Standards 
should be excluded from the scope of REACH because they are adequately covered by the 
community legislation on waste.

Furthermore, the risks to human health and the environment from the recovery processes as 
defined in Annex IIA from the Waste Framework Directive are adequately controlled under 
Council Directive 1996/61 on Integrated Pollution Prevention and Control that requires 
those installations to obtain an operating permit. Directive 91/156/EEC introduces the 
concept of “secondary raw materials extracted from waste.(Foglietta and others +  
Schnellhardt)

Evitare di legiferare due volte sullo stesso argomento e di disincentivare il riciclaggio e il 
recupero. La normativa settoriale sui rifiuti è in linea con le disposizioni del REACH in 
termini di salute delle persone e protezione dell’ambiente. Inoltre, i rifiuti sono esentati dall’ 
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autorizzazione e dalla restrizione ma non dalla registrazione. Non vi è necessità di una 
registrazione dei rifiuti, che dovrebbero essere esentati dall’intero campo di applicazione del 
REACH. Allo stesso modo le materie prime secondarie sono già regolate dalla direttiva 
91/156/CEE. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli 
articoli contenuti nel Titolo I: Questioni generali.(Vernola e altri)

Pakeitimą pateikė Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders Wijkman, 
Miroslav Ouzký

Pakeitimas 194
I antraštinės dalies 1 skyriaus 2 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

ca) medžiagos, liekančios preparatų ir 
gaminių, gaminamų su perdirbtais 
preparatais arba gaminiais, sudėtyje.

Or. en

Justification

Imposing the REACH requirements on recycled paper would jeopardize the EC’s efforts to 
increase paper recycling.  In addition, substances remaining in recycled paper (after being 
recycled) originate from virgin paper production and converting. Hence these substances 
have already been subject to the REACH requirements during the first production/converting 
operation and have been assessed for use in paper production and converting. It would create 
an unnecessary workload to analyse, register, assess and notify these substances again for a 
virtually similar use.

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt + Anne Laperrouze 

Pakeitimas 195
I antraštinės dalies 1 skyriaus 2 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

ca) medžiagos, preparatai arba gaminiai, 
apibūdinami kaip atliekos pagal Direktyvą 
75/442/EEB. 

Or. xm
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Justification

Waste should be excluded from the scope of REACH as it is already covered by specific 
pieces of Community legislation. This does not, however, remove the requirement for a 
manufacturer or importer of a substance to consider the waste stage in the chemical safety 
assessment (see amendment 4 on Annex I, paragraph 0.2). (Dagmar Roth-Behrendt)

Eviter la double législation. La législation sectorielle sur les déchets est adaptée aux 
dispositions REACH en termes de santé humaine et de protection de l’environnement. Par 
ailleurs, les déchets sont exemptés d’autorisation et de restrictions, mais pas 
d’enregistrement. L’enregistrement des déchets est inutile, et ces derniers ne devraient pas 
être inclus dans le champ d’application global de REACH. (Anne Laperrouze)

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 196
I antraštinės dalies 1 skyriaus 2 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas) ir c b punktas (naujas)

ca) medžiagos, klasifikuojamos kaip 
atliekos pagal Tarybos direktyvą 
75/442/EEB;
cb) medžiagos, gaminamos arba įvežamos 
mažesniais kiekiais nei 10 tonų per metus 
vienam gamintojui arba importuotojui.

Or. de

Justification

1. Duplication of provisions should be avoided.  The specific regulation on waste is 
commensurate with the REACH provisions in respect of the protection of human health and 
the environment. Waste should therefore be excluded from the whole of the REACH system.

2. Substances in quantities below a threshold of 10 tonnes per year may be completely 
excluded from the scope of the REACH requirements. This will alleviate the burden on SMEs 
and focus rules on substantial flow volumes.

Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 197
I antraštinės dalies 1 skyriaus 2 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

ca) natūraliai atsirandančios žaliavos, 
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kurios nėra gaminamos viešai ir yra 
išimtinai skirtos profesiniam naudojimui 
įrenginiuose, kaip apibrėžta Direktyvoje 
96/61/EB;

Or. de

Justification

Organic and anorganic primary raw materials contain, in their natural form, CMR 
substances. These highly variable materials are solely used for professional applications in 
the production of substances or preparations. Furthermore, rules on the installations 
concerned are laid down in the legislation on integrated pollution prevention and control 
(Directive 96/61/EC) together with the relevant EU legislation in the fields of health and 
safety at work and the environment. Reservations about the use of natural primary raw 
materials are therefore adequately taken into account in existing legislation.

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 198
I antraštinės dalies 1 skyriaus 2 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

ca) geležinkeliu, keliais, vidaus vandens 
keliais, jūra arba oru įvežamos medžiagos 
ir preparatai.

Or. en

Justification

There is already a significant amount of transport legislation and this should not be 
duplicated by REACH. It was never the aim of REACH to change any rules in the transport 
sector - accordingly it should be excluded for reasons of clarity.

Pakeitimą pateikė Robert Sturdy

Pakeitimas 199
I antraštinės dalies 1 skyriaus 2 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

ca) atliekos, skirtos galutiniam šalinimui, 
kaip apibrėžta Direktyvos 91/156/EEB IIA 
priede
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Or. en

Justification

Inclusion of secondary raw materials in the scope of REACH would discourage recycling of 
some metals alloys. REACH should make it clear that materials defined as waste should be 
outside of the scope of REACH. This would also ensure there would not be a duplication of 
effort on waste legislation.

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber

Pakeitimas 200
I antraštinės dalies 1 skyriaus 2 straipsnio 1 dalies c a, c b, c c ir c d punktai (nauji)

ca) maiste arba pašaruose, kaip apibrėžta 
Reglamente (EB) Nr. 178/2002;
cb) maisto prieduose, kaip apibrėžta 
89/107/EEB;
cc) kvapiosiose medžiagose, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 88/388/EEB;
cd) pašaruose, kaip apibrėžta Reglamente 
(EB) Nr. 1831/2003;

Or. de

Justification

By incorporating this exemption from the scope of REACH, it is possible to dispense with all 
of the various exemptions in the chapters on registration and authorisation.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 201
I antraštinės dalies 1 skyriaus 2 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

ca) medžiagos, naudojamos reaguojant į 
nenumatytas problemas, kurios gali lemti 
blogesnę kokybę arba sustabdyti gamybą, 
laikantis šių sąlygų: 
i) dėl skubos negalimas išankstinis 
registravimas, 
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ii) jeigu tikėtinas pakartotinis medžiagos 
panaudojimas, ji įregistruojama vėliau, 
iii) nenumatytai naudojant medžiagą, 
laikomasi darbuotųjų saugumo įstatymų.

Or. en

Justification

Unforeseen problems with process chemicals may require immediate reactions so as to avoid 
suboptimal or even the stop of production (“trouble-shooting”). The concept of prior 
registration for substance uses can only be respected under the assumption that all possible 
problems and the required responses are foreseeable. This is not the case. An exemption for 
“trouble-shooting” is therefore required, which, however, should be kept within strict 
boundaries so as not to become a loophole in the REACH system. The three cumulative 
conditions set shall ensure this.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna 
Hennicot-Schoepges + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 

Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + Anne 
Laperrouze

Pakeitimas 202
I antraštinės dalies 1 skyriaus 2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

1a) Šis reglamentas netaikomas, jei 
cheminė medžiaga naudojama:
- žmonėms skirtuose ir veterinariniuose 
vaistuose, kurie priklauso Tarybos 
reglamento (EEB) Nr. 2309/931, Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 726/2004, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2001/82/EB2 ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2001/83/EB3 taikymo sričiai;
- maisto produktuose, kurie priklauso 
Reglamento 1788/2002/EB ir 1988 m. 
birželio 22 d. Tarybos direktyvos 
88/388/EEB dėl valstybių narių įstatymų, 
reglamentuojančių maisto produktų 
sudėtinių dalių gamyboje naudojamus 
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ekstrahentus, derinimo, įskaitant maisto 
priedus, kurie priklauso Tarybos direktyvos 
89/107/EEB taikymo sričiai, ir kvapiąsias 
medžiagas, kurios priklauso Komisijos 
sprendimo 1999/217/EB taikymo sričiai;
- pašaruose, kurie priklauso Tarybos 
reglamento 1831/2003 taikymo sričiai, 
įskaitant pašarų priedus, kurie priklauso 
Tarybos direktyvos 70/524/EEB taikymo 
sričiai;
- gyvūnų pašaruose, kurie priklauso 
Tarybos direktyvos 82/471/EEB taikymo 
sričiai;
- medicinos prietaisuose
- su maisto produktais galinčiose liestis 
medžiagose, kurios priklauso Tarybos 
direktyvos 89/109/EEB taikymo sričiai;
- augalų apsaugos produktuose, kurie 
priklauso Tarybos direktyvos 91/414/EEB 
taikymo sričiai;
- biocidiniuose produktuose, kurie 
priklauso Tarybos direktyvos 98/8/EEB 
taikymo sričiai;
1 OL L 214, 2004 2 23, p. 1.
2OL L 311, 2001 11 28, p. 1.
3 OL L 311, 2001 11 28, p. 67.
4OL L 213, 1982 7 21, p. 8.

Or. xm

Justification

For reasons of simplification and consolidation, one provision should list all the exemptions 
from the scope. These exemptions are mostly spread in the text (see Articles 4, 8 and 53) and 
partly closely linked to exempted provisions (for example, a foodstuff is a preparation made 
of food ingredients and food additives. Food additives are exempted from Registration, but 
not food ingredients or processing aids. There is no reason to apply different rules to them).

Linked to amendments to articles 4, 8 and 53-5. (Oomen-Ruijten and others + Anne 
Laperrouze)

Le sostanze regolamentate già dalle rispettive normative verticali, opportunamente integrate, 
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devono essere escluse dal campo di applicazione del REACH. Il presente emendamento è 
collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo I: Questioni 
generali. (Vernola e altri)

Pakeitimą pateikė Martin Callanan 

Pakeitimas 203
I antraštinės dalies 1 skyriaus 2 straipsnio 1 a, 1 b, 1 c dalis (nauja)

1a. II, III, V ir VI antraštinių dalių 
nuostatos netaikomos, jei cheminė 
medžiaga gaminama arba įvežama naudoti 
šiuose galutiniuose produktuose arba 
naudojama šiuose produktuose:
a) žmonėms skirtuose arba veterinariniuose 
vaistuose, kurie priklauso Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004, Direktyvos 2001/82/EB ir 
Direktyvos 2001/83/EB taikymo sričiai;
b) maiste, kaip apibrėžta Reglamente (EB) 
Nr. 178/2002, įskaitant:
i) maisto produktų priedus, kurie priklauso 
Direktyvos 89/107/EEB taikymo sričiai;
ii) maisto produktų kvapiąsias medžiagas, 
kurios priklauso Komisijos sprendimo 
1999/217/EB taikymo sričiai;
c) gyvūnų pašaruose, įskaitant:
i) pašarų priedus, priklausančius 
Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, 
skirtų naudoti gyvūnų mityboje, taikymo 
sričiai;  
ii) gyvūnų pašarus, kurie priklauso Tarybos 
direktyvos 82/471/EEB taikymo sričiai;
d) su maisto produktais galinčiose liestis 
medžiagose, kurios priklauso Reglamento 
(EB) Nr. 2004/1935 taikymo sričiai;
e) kosmetikos gaminiuose, kurie priklauso 
Direktyvos 76/768/EEB taikymo sričiai;
f) medicinos prietaisuose, kurie priklauso 
Direktyvų 90/358/EEB, 93/42/EEB ir 
98/79/EBB taikymo sričiai;
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g) augalų apsaugos produktuose, kurie 
priklauso Direktyvos 91/414/EEB taikymo 
sričiai;
h) biocidiniuose produktuose, kurie 
priklauso Direktyvos 98/8/EEB taikymo 
sričiai;
1b. VII antraštinės dalies nuostatos 
netaikomos 2a (naujoje) dalyje nurodytoms 
cheminėms medžiagoms ir jei cheminė 
medžiaga naudojama:
a) gamybos vietoje izoliuotuose tarpiniuose 
produktuose arba vežiojamuosiuose 
izoliuotuose tarpiniuose produktuose;
b) kaip varikliams skirti degalai pagal 
Direktyvą 98/70/EB;
c) kaip kuras vežiojamuose arba 
stacionariuose mineralinės alyvos deginimo 
įrenginiuose ir kaip kuras uždarosiose 
sistemose.
1c. VI ir IX antraštinės dalies nuostatos 
netaikomos preparatams, nurodytiems 2a 
dalies a–f punktuose arba medžiagoms, 
esančioms tuose preparatuose.

Or. en

Justification

A number of substances which are already regulated under other Community legislation are 
given exemptions from various requirements of REACH.  For example, cosmetic products, 
food contact materials, biocidal and plant protection products, and medical devices are 
already regulated in specific Community legislation and therefore should be exempted from 
the obligation to register.  At present, exemptions to various requirements are scattered 
throughout the text, and in particular:
• in Title II, Chapter 1, Article 4, paragraph 1
• in Title VII, Chapter 1, Article 53. paragraphs 5 and 6
As a result, the scope of the exemptions is difficult to determine and is sometimes unclear.  
The proposed amendment, suggested by the Committee on Industry Research and Energy, 
pulls all the exemptions together in one place, under a new Title I, Chapter I, Article 2.  This 
consolidation and clarification:
• avoids unnecessary administration by ensuring that REACH does not duplicate existing 

legislation;
• improves workability by making it easier for a manufacturer or importer to determine 
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what is covered and avoids possible confusion and errors. 

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 204
I antraštinės dalies 1 skyriaus 2 straipsnio 1 a, 1 b dalis (nauja)

1a. Šio reglamento antraštinių dalių dėl 
registravimo, vertinimo, bendro duomenų
naudojimo, informacijos tiekimo 
grandinėje, paskesnių naudotojų ir leidimo 
suteikimo nuostatos netaikomos, jei 
cheminė medžiaga naudojama:
a) žmonėms skirtuose arba veterinariniuose 
vaistuose, kurie priklauso Reglamento 
(EEB) Nr. 2309/93, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2001/82/EB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2001/83/EB taikymo sričiai;
b) maiste, kuris priklauso Reglamento (EB) 
Nr. 178/2002 taikymo sričiai, įskaitant:
- maisto produktų priedus, kurie priklauso 
Direktyvos 89/107/EEB taikymo sričiai,
- maisto produktų kvapiąsias medžiagas, 
kurios priklauso Komisijos sprendimo 
1999/217/EB taikymo sričiai;
c) pašaruose, įskaitant: 
- pašarų priedus, kurie priklauso 
Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, 
skirtų naudoti gyvūnų mityboje, taikymo 
sričiai; 
- gyvūnų pašarus, kurie priklauso 
Direktyvos 82/471/EEB taikymo sričiai;
d) augalų apsaugos produktuose, kurie 
priklauso Direktyvos 91/414 taikymo 
sričiai;
e) biocidiniuose produktuose, kurie 
priklauso Direktyvos 98/8/EB taikymo 
sričiai;
f) medicinos prietaisuose, kurie priklauso 
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Direktyvų 90/385/EEB, 93/42/EEB ir 
98/79/EBB taikymo sričiai;
g) su maisto produktais galinčiose liestis 
medžiagose, kurios priklauso Reglamento 
(EB) Nr. 2004/1935 taikymo sričiai.
1b. Šis reglamentas taikomas neįtakojant 
Bendrijos teisės aktų dėl darbo vietų.

Or. en

Justification

All exemptions from the scope of the Regulation should be collected in Article 2 so that 
enterprises who will not have to apply REACH do not have to study the whole proposal but 
will quickly be able to decide whether they have any obligations. 

In order to avoid duplication of work for enterprises and authorities, all those substances 
used in products governed by specific Community legislation (such as pesticides,  medical 
devices and food contact materials) should be exempt from the scope of the titles on 
Registration, Evaluation, Authorisation, Information in the supply chain and Downstream 
user obligations . 

Instead of reference to some of the individual relevant directives on workplace legislation, it 
is appropriate to ensure with a general reference that all existing legislation in this field 
prevails.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 205
I antraštinės dalies 1 skyriaus 2 straipsnio 2 dalis

2. Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant: Išbraukta.
a) Tarybos direktyvos 89/391/EEB;
b) Direktyvos 90/394/EEB;
c) Tarybos direktyvos 98/24/EB;
d) Bendrijos teisės aktų dėl pavojingųjų 
medžiagų ir preparatuose esančių 
pavojingųjų medžiagų vežimo 
geležinkeliais, automobilių keliais, vidaus 
vandenų, jūrų ar oro keliais.
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Or. de

Justification

Intended to ensure that provisions in two areas (health and safety at work and transport law) 
are not to be applied in parallel. The proposal for a regulation requires that provisions are 
simultaneously applied to the same matter.

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 206
I antraštinės dalies 1 skyriaus 2 straipsnio 2 d dalis

d) Bendrijos teisės aktų dėl pavojingųjų 
medžiagų ir preparatuose esančių 
pavojingųjų medžiagų vežimo 
geležinkeliais, automobilių keliais, vidaus 
vandenų, jūrų ar oro keliais.

Išbraukta.

Or. en

Justification

Consequence of amendment on Article 2, paragraph 1, point (ca) new.

Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 207
I antraštinės dalies 1 skyriaus 2 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

da) Bendrijos teisės aktų dėl aplinkos.

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
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Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna 
Hennicot-Schoepges + Anne Laperrouze

Pakeitimas 208
I antraštinės dalies 1 skyriaus 2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

2a. Medžiagos, kurios pagal reglamento 2 
straipsnį nėra išbrauktos, nepriklauso II, 
VI, VII ir VIII antraštinių dalių 
reguliuojamai sričiai, kaip nurodyta 
atitinkamose antraštinėse dalyse, nes jų 
poveikis žmonių sveikatai arba aplinkai jau 
reglamentuotas kituose Bendrijos teisės 
aktuose. Išbrauktų medžiagų sąrašas 
Agentūrai pateikus pasiūlymą arba 
Komisijos iniciatyva gali būti keičiamas 
Komisijai priimant sprendimą 130 
straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

Or. en

Justification

This general clause establishes (1) the criteria for exemption (“adequacy”, as often referred 
to in the explanatory memorandum) and (2) a mechanism for the easy adaptation of the list of 
exclusions/exemptions to these criteria (to resolve conflicts between REACH and sectorial 
legislation that could be discovered at a later stage and to take account of the evolution of 
sectorial EU legislation). This was also the approach chosen in Council Directive 92/32/EEC 
(7th amendment of the Dangerous Substances Directive).

Pakeitimą pateikė Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio 
Berlato

Pakeitimas 209
I antraštinės dalies 1 skyriaus 2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

2a) Šis reglamentas taikomas visoms į 
Europos Sąjungą įvežamoms medžiagoms, 
gaminiams ir preparatams.

Šis reglamentas remiasi teisinga ir 
sąžininga subjektų, gaminančių medžiagas, 
gaminius ir preparatus valstybėse narėse, ir 
subjektų, gaminančių medžiagas, gaminius 
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ir preparatus trečiosiose šalyse ir bet kokia 
forma įvežančių juos į Europos Sąjungą, 
konkurencija.

Tais atvejais, kai taikant šį reglamentą 
sukuriamos ne Europoje pagamintoms 
medžiagoms, preparatams ir gaminiams, o 
įvežtosioms palankesnės sąlygas, Komisija 
imasi visų būtinų priemonių, kad sąlygos 
būtų suvienodintos.

Or. it

Justification

There is a risk that the REACH system, in the form proposed by the Commission, will favour 
the importation of certain articles, substances and preparations that are not subject to the 
rules with which the equivalent products manufactured in the European Union have to 
comply. The less comprehensive controls required on imported products makes them cheaper, 
allows a wider range of raw materials to be used and provides no guarantee as to the 
protection of health and the environment. 

Current EU rules set parameters that are far stricter for European producers of chemical 
substances. Importers of articles into the European Union should be subject to the same rules 
that apply to European producers. 

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 210
I antraštinės dalies 1 skyriaus 2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

2a) Šis reglamentas neliečia draudimų ir 
apribojimų, numatytų Tarybos direktyvoje 
76/768/EEB su pakeitimais, susijusių su: 
a) draudimu naudoti gyvūnus bandymams 
su galutiniais kosmetikos produktais, jų 
ingredientais arba šių ingredientų 
deriniais; 
b) prekyba kosmetikos produktais, kuriuose 
esantys ingredientai arba jų dalis arba 
galutinė formulė buvo bandoma su 
gyvūnais.
Tiek, kiek šiame reglamente apibūdintos 
medžiagos yra naudojamos išimtinai kaip 
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kosmetikos ingredientai, neleistini jokie 
bandymai su gyvūnais, siekiant įgyvendinti 
šio reglamento reikalavimą dėl tokių 
medžiagų vertinimo.

Or. en

Justification

Replaces amendment 18 by the rapporteur by making it clear that the purpose is to prevent 
animal testing on cosmetics which has been banned under the 7th modification of the 
cosmetics directive to be reintroduced through REACH.

Pakeitimą pateikė Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis ir Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 211
I antraštinės dalies 1 skyriaus 2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

2a) Šis reglamentas taikomas visoms į 
Europos Sąjungą įvežamoms medžiagoms, 
gaminiams ir preparatams.
Šis reglamentas jokiu būdu nesuteikia 
pagrindo skirtingai vertinti Europos 
Sąjungoje pagamintas medžiagas, gaminius 
ir preparatus ir trečiosiose šalyse 
pagamintas, į Europos Sąjungą įvežamas 
medžiagas, gaminius ir preparatus.
Europos Komisija turi numatyti gaires šios 
taisyklės taikymui užtikrinti.

Or. it

Justification

The REACH system in the form proposed by the Commission offers limited protection for 
European production against unfair competition from non-European countries. Current EU 
rules set parameters that are far stricter for European producers of chemical substances. 
Importers of articles into the European Union should be subject to the same rules that apply 
to European producers.  This amendment calls for a balanced regulatory framework to be 
established for both European and non-European producers.
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Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt + Chris Davies

Pakeitimas 212
I antraštinės dalies 1 skyriaus 2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

2a. Šis reglamentas neliečia draudimų ir 
apribojimų, numatytų Tarybos direktyvoje 
76/768/EEB su pakeitimais, susijusių su:
a) gyvūnų bandymais su galutinėmis 
kosmetikos produktų formulėmis, jų 
ingredientais arba šių ingredientų 
deriniais;
b) prekyba kosmetikos produktais, kuriuose 
esantys ingredientai arba jų dalis arba 
galutinė formulė buvo bandoma su 
gyvūnais.
Tiek, kiek šiame reglamente apibūdintos 
medžiagos yra naudojamos kaip kosmetikos 
ingredientai, neleistini jokie bandymai su 
gyvūnais, siekiant įgyvendinti šio 
reglamento reikalavimą dėl tokių medžiagų 
vertinimo.

Or. en

Justification

This amendment aims to safeguard the 7th amendment of the Cosmetics Directive with its 
provisions on banning animal testing and the marketing of products based on animal testing.

Pakeitimą pateikė Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders Wijkman, 
Miroslav Ouzký

Pakeitimas 213
I antraštinės dalies 2 skyriaus 3 straipsnio 1 dalis

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

1. Cheminės medžiagos – gamtiniai arba 
gamybos proceso metu gauti cheminiai 
elementai ir jų junginiai, įskaitant priedus, 
kurie būtini jų stabilumui palaikyti, ir visas 
priemaišas, atsirandančias po proceso arba 
natūraliai atsirandančias gamtoje ir 
išgaunamas kaip medžiagos sudėtinė dalis, 
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nepakeičiant jos sudėties; tačiau neįtraukiant tirpiklių, kurie gali būti 
atskirti neįtakojant medžiagos stabilumo ir 
nekeičiant jos sudėties;

Or. en

Justification

The proposal uses a definition of substance that is based on legislation that mainly aims at 
regulating man-made chemicals.  Thus, the proposal’s definition of substance exempts from 
its requirements impurities “deriving from the process used”.  It should be made clear that 
this exemption extends to impurities occurring in nature.

As a practical matter, it will be extremely difficult for paper and tissue paper manufactures to 
comply with the requirements of the proposed REACH Regulation for each and every of the 
natural impurities that are co-extracted with the cellulose from wood.

Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 214
I antraštinės dalies 2 skyriaus 3 straipsnio 1 dalis

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

1. Cheminės medžiagos – gamtiniai arba 
gamybos proceso metu gauti cheminiai 
elementai ir jų junginiai, įskaitant priedus, 
kurie būtini jų stabilumui palaikyti, ir visas 
priemaišas, susidariusias proceso metu, 
išskyrus tirpiklius, kuriuos galima atskirti, 
nepaveikiant medžiagos stabilumo arba 
nepakeičiant jos sudėties. Kai normaliomis 
arba protingai numatomomis naudojimo 
sąlygomis medžiagą ketinama atskirti, į 
tokias medžiagas įtraukiami produktai, 
kuriose yra gryno pavidalo ar preparatuose 
esanti cheminė medžiaga.

Or. en

Justification

An article which intentionally releases a substance such as an ink cartridge or a fire 
extinguisher must be subject to suitable requirements. The same provisions should apply to 
these substances regardless of the fact that they are within a container or package and then 
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released. If this is not amended this category of products will be subject to less demands than 
other articles.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, 

Philippe Busquin + Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 215
I antraštinės dalies 2 skyriaus 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 
specialūs preparatų tipai, į kuriuos turi būti
atsižvelgta dėl jų specifinių vidinių savybių;

Or. xm

Justification

Metallic alloys are considered in current EU legislation to be “preparations” since they are 
composed of two or more substances (metals). 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. When the alloy cools down to room temperature its new crystalline structure and 
specific properties are retained.

Alloys, being preparations, do not have to be registered but the safety of the use of metals in 
alloys (by far the major use of metals) does need to be assessed. In order to determine 
correctly the potential risk when dealing with alloys, they should be evaluated on the basis of 
their own new intrinsic properties and not according to the potential dangers of the individual 
substances they are composed of. Due to this, the European Commission has been requested, 
in the directive on dangerous preparations (1999/45/EC), to investigate the need for a 
specific method of classification of alloys, taking into account their particular chemical 
properties.

Although it is acknowledged in Annex I a of the REACH proposal that alloys are “special 
preparations”, this is not specified in the legislative part of the draft text. Without the 
recognition that they are special preparations, the almost 30,000 commercial alloys would be 
evaluated incorrectly since they would be assessed according to the properties of their 
individual components. This would result in inaccurate information being passed along the 
supply chain. The development and communication of accurate information about the risks of 
substances and preparations is one of the primary objectives of the REACH proposal and is 
essential to the duty of care of producers of alloys.(Oomen-Ruijten and others)

Metallische Legierungen werden im derzeitigen REACH-Vorschlag der Kommission als 
“Zubereitungen” angesehen, da sie sich aus zwei oder mehreren Stoffen (Metallen) 
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zusammensetzen. Die Einzelstoffe verschmelzen jedoch in der Legierung zu einem neuen, 
nicht mehr löslichen Kristallgitter, aus dem sie mit mechanischen Mitteln nicht mehr 
herausgelöst werden können und das völlig andere Eigenschaften als die Ausgangsstoffe hat. 
Durch den Abkühlungsprozess der Legierung auf Raumtemperatur werden ihre neue Struktur 
und die spezifischen Eigenschaften dauerhaft gesichert ( Krahmer und andere)

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, 

Philippe Busquin

Pakeitimas 216
I antraštinės dalies 2 skyriaus 3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

2a. Metalų lydinys – metalo medžiaga, kuri 
makroskopinėje skalėje yra homogeniška, 
sudaryta iš dviejų ar daugiau elementų, 
kurių negalima atskirti mechaniniu būdu;

Or. en

Justification

The UN has agreed a definition of metallic alloys within the context of the Globally 
Harmonized System for Chemical Classification and Labelling (GHS) approved by the UN 
Economic and Social Council Subcommittee of Experts on the GHS in December 2002 and 
published in March 2003. This definition should be included in REACH as a new definition.
The Commission has agreed that there is a need for a Technical Guidance Document (TGD), 
to be prepared by industry in consultation with the Commission and Member Stated, for the 
assessment of "metals" i.e. metals, alloys and inorganic metal compounds. A TGD cannot be 
referred to in the legislation, but there should be a clear link between the legislation and the 
materials to which the TGD applies. Inorganic metal compounds and metals are "substances" 
as defined in article 3, but alloys are not defined.

Pakeitimą pateikė Robert Sturdy

Pakeitimas 217
I antraštinės dalies 2 skyriaus 3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

2a) Natūraliai atsirandančios medžiagos –
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gamtoje atsirandančios medžiagos, kurios 
yra neapdorotos arba nekeičiant medžiagos 
cheminės sudėties apdorotos tik rankiniu, 
gravitaciniu, mechaniniu, flotacijos būdu, 
tirpinant jas vandenyje arba kaitinant, kad 
išgaruotų vanduo, arba išgaunant iš oro.

Or. en

Justification

To improve workability, REACH should also include a definition of "naturally occurring".

Pakeitimą pateikė Liam Aylward + Avril Doyle

Pakeitimas 218
I antraštinės dalies 2 skyriaus 3 straipsnio 3 dalis

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

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

Or. en

Justification

The Commission’s proposed definition is a significant departure from the definition the EU 
has historically applied to define an article. It is essential to reliably distinguish between 
substances/preparations and finished products, the currently proposed phrase “determining 
its end-use function to a greater degree than its chemical composition does” would create 
confusion. The amendment to the definition would better reflect what is meant in the context 
of this Regulation.

Pakeitimą pateikė Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Pakeitimas 219
I antraštinės dalies 2 skyriaus 3 straipsnio 3 dalis

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

daugiau medžiagų arba preparatų, kurie 
gamybos proceso metu įgijo konkrečią 
formą, struktūrą ar pavidalą, labiau 
nulemiantį galutinę jų naudojimo paskirtį nei 
jų cheminė sudėtis. Sudėtiniai produktai, 
kuriuos sudaro daugiau nei vienas 
gaminys, yra gaminių rinkiniai. Su 
gaminiais susiję įsipareigojimai, 
atsirandantys iš šio reglamento, taikomi 
gaminiams, kai jie parduodami tarp 
juridinių asmenų.

Or. en

Justification

Clarity is needed on what constitutes an article, in particular as far as complex products that 
are in fact a collection of articles. The proposed clarification would ensure that measures are 
taken as early as possible in the supply chain to address the duties of REACH, and prevent 
that obligations are pushed downstream.

Pakeitimą pateikė Chris Davies, Frédérique Ries

Pakeitimas 220
I antraštinės dalies 2 skyriaus 3 straipsnio 8 a dalis (nauja)

„gaminio gamintojas“ – fizinis arba 
juridinis asmuo, kuris

- gamina ir parduoda su savo prekių ženklu

- perparduoda su savo prekių ženklu kito 
tiekėjo pagamintą produktą. Perpardavėjas 
nelaikomas gamintoju, jei ant produkto yra 
gamintojo prekių ženklas;

- profesiniu pagrindu įveža į Bendrijos 
rinką

Or. en
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Justification

REACH operates with definitions for producers/importers and downstream users of chemical 
substances. There is a need to include workable definitions for importers and producers of 
articles, which will also deal with the practicalities of REACH obligation for own label 
producers. In order to ensure workability the producer definition should be based on the 
wording used in existing EU directives.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Pakeitimas 221
I antraštinės dalies 2 skyriaus 3 straipsnio 12 dalis

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

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

Or. de

Justification

Uses must be defined in such a way that, in conjunction with exposure categories, they enable 
a practicable REACH system to be achieved.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Pakeitimas 222
I antraštinės dalies 2 skyriaus 3 straipsnio 13 a dalis (nauja)

13a. Poveikio kategorija – poveikio 
scenarijų klasifikacija pagal kategorijas, 
apibrėžiamas medžiagų savybių ir duomenų 
apie poveikį pagrindu;

Or. de

Justification

The introduction of exposure categories enables obligations on downstream users to be 
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lightened. Possible criteria for categorisation involve bringing together uses of substances 
with comparable exposure patterns (level, frequency, duration and route of exposure). With 
the help of exposure categories, individual uses may be assigned to groups for which a 
standard exposure assessment is possible. This means that assessment of individual phases in 
the life cycle of a product may be dispensed with, as only actual exposure is a crucial factor 
in risk evaluation.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 223
I antraštinės dalies 2 skyriaus 3 straipsnio 13 a dalis (nauja)

13a. Poveikio kategorija – klasifikavimas 
pagal naudojimo grupes. Į poveikio 
kategoriją įeina tokie parametrai:

• poveikio tipas: oralinis, odos, 
inhaliacinis, aplinkos, uždaros sistemos

• poveikio trukmė: pavienis – retas, 
dažnas – ilgalaikis

• naudotojai: specialistas, galutinis 
vartotojas;

Or. de

Justification

Without exposure categories that have been clearly defined and laid down, downstream users 
of chemicals will have no legal certainty and will be unable to plan with confidence. The 
regulation should therefore contain a list of exposure categories spanning all sectors, which 
covers all uses. This would not only increase the practicability of the system, but would also 
give downstream users legal certainty and to a very great extent solve the problems of 
protection of know-how.

Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 224
I antraštinės dalies 2 skyriaus 3 straipsnio 14 dalies įvadinė dalis

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

14. Tarpinis produktas – medžiaga, 
pagaminta specialiai cheminiam perdirbimui 
(toliau vadinamam sinteze), suvartota jo 
metu arba jam naudojama, kad virstų kita 
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medžiaga: medžiaga, arba paties gamintojo arba jo 
vardu arba kitų cheminių medžiagų 
gamintojų, kurie šiam tikslui įsigyja tarpinį 
produktą. Tai medžiagos daliai, kuri 
naudojama kaip tarpinis produktas, 
taikomos IV antraštinės dalies nuostatos, o 
tai daliai, kuri parduodama kitam 
naudojimui, taikomos II antraštinės dalies 
nuostatos:

Or. en

Justification

Many substances are used exclusively or predominantly as intermediates in the manufacture 
of other chemical substances or polymers. A chemical intermediate may be used within the 
same legal entity responsible for its manufacture and may also be sold to third parties as a 
raw material for conversion in their facilities.  In either case, when used as a chemical 
intermediate the substance is used under good manufactural practice by the chemical industry 
under conditions to provide for human and environmental safety.

Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 225
I antraštinės dalies 2 skyriaus 3 straipsnio 14 c dalis (nauja)

14 c) vežiojamasis izoliuotas tarpinis 
produktas – tarpinis produktas, 
neatitinkantis neizoliuoto tarpinio produkto 
kriterijų, vežamas arba tiekiamas iš vienos 
vietos į kitą;

14 c) vežiojamasis izoliuotas tarpinis 
produktas – tarpinis produktas, 
neatitinkantis neizoliuoto tarpinio produkto 
kriterijų, vežamas arba tiekiamas iš vienos 
vietos į kitą, jo nuosavybė iš vieno juridinio 
asmens gali pereiti kitam;

Or. en

Justification

Articles 3.14(i) and (ii) provide definitions for on-site isolated intermediate and for 
transported isolated intermediate. Article 3.15 defines "site" as a single location, in which 
certain infrastructure and facilities are shared.  Neither 3.14(ii) nor (iii) make it clear 
whether transfer of ownership of the intermediate between legal entities is allowed.  If this is 
not the case, it is likely that an intermediate transferred and used within a legal entity be 
subject to Title IV whereas the same intermediate sold to another legal entity, either on the 
same site or at a distance, be subject to Title II.
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Pakeitimą pateikė Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders Wijkman, 
Miroslav Ouzký

Pakeitimas 226
I antraštinės dalies 2 skyriaus 3 straipsnio 14 a dalis (nauja)

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

Or. en

Justification

The proposal exempts from registration substances “occurring in nature if they are not 
chemically modified during their manufacturing.”  The basic raw material used for paper and 
board production are cellulose pulp, which is of natural origin. Some of the cellulose pulp 
may be extracted by dissolving or softening the resinous material between the fibres and thus 
facilitating their separation.  REACH should make clear that this chemical process does not 
chemically modify the cellulose pulp.

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 227
I antraštinės dalies 2 skyriaus 3 straipsnio 19 dalis

19. Kompetentingoji institucija – institucija 
arba institucijos ar įstaigos, kurias įsteigia 
valstybės narės su šiuo reglamentu 
susijusioms pareigoms vykdyti;

19. Kompetentingoji institucija – centrinė 
Agentūra, įsteigiama su šiuo reglamentu 
susijusioms pareigoms vykdyti;

Or. de

Justification

In order to avoid distortion of competition in the internal market, all REACH procedures 
should be carried out by the central Chemicals Agency.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi + Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
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Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer ir Erna Hennicot-
Schoepges

Pakeitimas 228
I antraštinės dalies 2 skyriaus 3 straipsnio 20 punkto įvadinė dalis

20. Palaipsniui įvedama cheminė medžiaga
– medžiaga, kuri 15 metų iki šio reglamento 
įsigaliojimo atitinka bent vieną iš šių 
kriterijų:

Palaipsniui įvedama cheminė medžiaga –
medžiaga, kuri nuo 1981 m. rugsėjo 18 d. 
iki šio reglamento įsigaliojimo datos atitinka 
bent vieną iš šių kriterijų:

Or. it

Justification

EINECS lists the substances on the market on 18 September 1981. Taking that date as a 
reference point would avoid producers having to prove that the substance was actually on the 
market 15 years prior to the entry into force of this Regulation.

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 229
I antraštinės dalies 2 skyriaus 3 straipsnio 22 dalis

22. Gaminio ir gamybos proceso tyrimai bei 
plėtra – mokslinė veikla, susijusi su gaminio 
kūrimu arba tolesniu medžiagos plėtojimu, 
kai bandomieji įrenginiai arba bandomoji 
gamyba skiriama gamybos procesui plėtoti ir 
(arba) cheminės medžiagos naudojimo 
sritims išbandyti;

22. Gaminio ir gamybos proceso tyrimai bei 
plėtra – mokslinė veikla, susijusi su gaminio 
kūrimu arba tolesniu gryno pavidalo ir 
preparatuose ar produktuose esančios 
medžiagos plėtojimu, kai bandomieji 
įrenginiai arba bandomoji gamyba skiriama 
gamybos procesui plėtoti ir (arba) cheminės 
medžiagos naudojimo sritims išbandyti;

Or. en

Justification

This amendment clarifies that product and process related research and development can 
cover substances on their own, in preparations and in articles. Linked to amendments to 
article 4a, article 7 and article 34(4).
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Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 230
I antraštinės dalies 2 skyriaus 3 straipsnio 22 dalis

22. Gaminio ir gamybos proceso tyrimai bei 
plėtra – mokslinė veikla, susijusi su gaminio 
kūrimu arba tolesniu medžiagos plėtojimu, 
kai bandomieji įrenginiai arba bandomoji 
gamyba skiriama gamybos procesui plėtoti ir 
(arba) cheminės medžiagos naudojimo 
sritims išbandyti;

22. Gaminio ir gamybos proceso tyrimai bei 
plėtra – mokslinė veikla, (įskaitant 
preparatus ir gaminius, kurie naudojami 
bandomiesiems tyrimams realiomis 
sąlygomis), susijusi su gaminio kūrimu arba 
tolesniu medžiagos plėtojimu, kai 
bandomieji įrenginiai arba bandomoji 
gamyba skiriama gamybos procesui plėtoti ir 
(arba) cheminės medžiagos naudojimo 
sritims išbandyti;

Or. it

Justification

The proposed changes specify more clearly that product development also includes 
preparations and articles used in pilot tests under real conditions.

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 231
I antraštinės dalies 2 skyriaus 3 straipsnio 23 dalis

23. Moksliniai tyrimai ir plėtra – moksliniai 
bandymai, analizavimas ar cheminis tyrimas, 
atliekamas kontrolės sąlygomis, naudojant 
mažiau nei 1 toną medžiagos per metus;

23. Moksliniai tyrimai ir plėtra – moksliniai 
bandymai, analizavimas ar cheminis tyrimas, 
atliekamas kontrolės sąlygomis;

Or. de

Justification

The ceiling of one tonne unduly restricts freedom in the area of science and research.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 232
I antraštinės dalies 2 skyriaus 3 straipsnio 24 dalis
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24. Naudojimas registruotojo reikmėms –
naudojimas ūkinėje ar profesinėje 
registruotojo veikloje;

24. Registruotojo poveikio kategorija –
poveikio kategorija, kuri reiškia naudojimą 
ūkinėje ar profesinėje registruotojo veikloje;

Or. de

Justification

See justification to the amendment proposed to Article 3(13a).

Pakeitimą pateikė Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 233
I antraštinės dalies 2 skyriaus 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 – pagal 
būdingąsias medžiagos chemines savybes 
nustatytas gryno pavidalo ar preparate 
esančios medžiagos arba preparato 
naudojimas, 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;

Or. it

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.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 234
Horizontalusis pakeitimas

netinkamas naudojimas neremiamas naudojimas
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(Šis pakeitimas taikomas visam svarstomam 
įstatyminiam tekstui, įskaitant priedus. 
Priėmus pakeitimą, atitinkamus techninius 
pakeitimus reikės padaryti visame tekste)

Or. it

Justification

Replaces the concept of 'undesirable use', which is legally very unclear, with that of 
'unsupported use'. Linked to the amendment to Article 2(26) by the same author.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 235
I antraštinės dalies 2 skyriaus 3 straipsnio 26 dalis

26. Netinkamas naudojimas – naudojimo 
būdas, kurio registruotojas 
nerekomenduoja paskesniam naudotojui;

26. Neremiamas naudojimas – reiškia, kad 
yra numatyti naudojimo apribojimai pagal 
VIII antraštinę dalį arba sprendimas, 
susijęs su poveikio rizika dėl nustatyto 
naudojimo neįtraukimo. Gamintojas ir 
(arba) importuotojas informuoja 
paskesnius naudotojus apie tokį sprendimą 
ir jo priežastis mažiausiai 18 mėnesių prieš 
21 straipsnio 1 ir 2 dalyje nurodytų 
laikotarpių pabaigą;

Or. it

Justification

Associates the decision not to support a use with a risk-based approach and not to economic 
factors. The new definition is essential to ensuring that all the safe and identified uses of a 
substance are registered.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, 
Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Pakeitimas 236
I antraštinės dalies 2 skyriaus 3 straipsnio 26 dalis
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26. Netinkamas naudojimas – naudojimo 
būdas, kurio registruotojas nerekomenduoja 
paskesniam naudotojui;

26. Neremiamas naudojimas – naudojimo 
būdas, kurio registruotojas gali pagrįstai 
nerekomenduoti paskesniam naudotojui, 
kadangi mano jį esant nesaugų arba 
ekonomiškai netvarų;

Or. en

Justification

The words “undesirable use” have an emotional rather than a scientific or legal connotation.  
Registrants should have the right to advise against uses they consider unsafe or economically 
unsustainable but not against uses they simply do not wish to register.

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 237
I antraštinės dalies 2 skyriaus 3 straipsnio 26 dalis

26. Netinkamas naudojimas – naudojimo 
būdas, kurio registruotojas nerekomenduoja 
paskesniam naudotojui;

26. Netinkamas naudojimas – naudojimo 
būdas, kurio registruotojas nerekomenduoja 
paskesniam naudotojui, pateikdamas 
moksliškai pagrįstas šio naudojimo 
nesaugumo priežastis;

Or. en

Justification

This amendment will strengthen the position of downstream-users within the supply chain. It 
clarifies that registrants may limit the use of a substance by a downstream-user if there is a 
sound scientific reason - particularly with regard to human health and the protection of the 
environment.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 238
I antraštinės dalies 2 skyriaus 3 straipsnio 26 dalis

26. Netinkamas naudojimas – naudojimo 
būdas, kurio registruotojas nerekomenduoja 
paskesniam naudotojui;

26. Netinkamo poveikio kategorija –
naudojimo būdo poveikio kategorija, kurios 
registruotojas nerekomenduoja paskesniam 
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naudotojui, 

Or. de

Justification

See justification to the amendment proposed to Article 3(13a).

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 239
I antraštinės dalies 2 skyriaus 3 straipsnio 28 dalis

28. Per metus – per kalendorinius metus, jei 
nenurodyta kitaip;

28. Per metus – per kalendorinius metus. 
Išskyrus naujas medžiagas. Jei nenurodyta 
kitaip, kiekiai per metus apskaičiuojami 
remiantis vidutinėmis gamybos apimtimis 
per paskutinius trejus kalendorinius metus, 
kai gamintojas gamino medžiagą;

Or. it

Justification

The aim is to introduce flexibility into the REACH system to take into account fluctuations in 
production volumes. The amendment also eliminates the risk of a company suddenly having to 
fulfil more stringent or less stringent requirements  resulting from these fluctuations in 
demand. For substances not previously manufactured, only the current year would have to be 
taken into account.

Pakeitimą pateikė Robert Sturdy

Pakeitimas 240
I antraštinės dalies 2 skyriaus 3 straipsnio 29 a dalis (nauja)

29a. Tonažo poveikio ekvivalentas reiškia 
įvertintą medžiagos poveikį vartotojams (į 
tai neįeina gaminantys ir įvežantys 
darbuotojai), jis yra apskaičiuojamas 
padauginus per metus vieno gamintojo 
pagamintos arba vieno importuotojo įvežtos 
medžiagos tonažą iš metinio tonažo 
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procento, kurio rezultatas – medžiagos 
poveikis vartotojui.

Or. en

Justification

The current priority solely based upon volume cannot be considered a fair indication of 
urgency, nor of potential risk.  The very large number of minerals and ores, and other 
naturally derived products will overwhelm the system during the first phase of registration.  
Thus, by basing the schedule of registration strictly on the tonnage manufactured or imported 
annually, will likely result in delay of testing of man-made chemicals REACH is intended to 
cover. A definition of TEE is needed as it is  in Article 21.

Pakeitimą pateikė Robert Sturdy

Pakeitimas 241
I antraštinės dalies 2 skyriaus 3 straipsnio 29 a dalis (nauja)

29a. atliekos – bet kokios medžiagos, 
preparatai ar gaminiai pagal Tarybos 
direktyvą 75/442/EEB.

Or. en

Justification

A definition of waste should be included to improve clarity.

Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 242
I antraštinės dalies 2 skyriaus 3 straipsnio 29 a dalis (nauja)

29a. cheminės atliekos – medžiagos arba 
preparatai, gauti cheminių medžiagų 
gamybos metu, kurių negalima naudingai 
panaudoti ir kurios turi būti sunaikintos 
tam skirtuose atliekų tvarkymo 
įrenginiuose, kaip numatyta kituose 
įstatymuose. Čia apibrėžtoms cheminėms 
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atliekoms šio reglamento nuostatos 
netaikomos.

Or. en

Justification

In contrast to the current legislation, the REACH proposals do not provide a general 
exemption for waste. It is necessary though to clarify the status of waste in the regulation and 
a definition of waste is required.

Pakeitimą pateikė Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-

Cortines, María del Pilar Ayuso González + Alessandro Foglietta. Adriana Poli Bortone, 
Cristiana Muscardini ir Sergio Berlato

Pakeitimas 243
I antraštinės dalies 2 skyriaus 3 straipsnio 29 a dalis (nauja)

29a. Mažos ir vidutinės įmonės – tokios 
įmonės, kaip apibrėžta 2003 m. gegužės 6 d. 
Rekomendacijoje 2003/361/EB.

Or. it

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.(Vernola and others)

Small- and Medium-Sized Enterprises are liable to be penalised by the REACH System. An ad 
hoc procedure applicable to such entities should therefore be included, and it follows that the 
definitions should include a description of the term that will be used.
This amendment is linked to the amendment introducing a new Article35a. (Foglietta and 
others)

Pakeitimą pateikė Liam Aylward

Pakeitimas 244
I antraštinės dalies 2 skyriaus 3 straipsnio 29 a dalis (nauja)
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29a. Žemos rizikos (žemo poveikio) 
pramonės naudojimas – pramonės 
naudojimas, kuris (kaip buvo įrodyta) iki 
žemiausio techniškai įmanomo lygio 
sumažins medžiagų poveikį darbuotojams, 
sumažins šių medžiagų išmetimą ar kitokį 
patekimą į aplinką, nekels didelės grėsmės 
darbuotojams, visuomenei ar aplinkai ir 
kuris tenkina kompetentingąsias valstybės 
narės, kurios teritorijoje vyksta toks 
pramonės naudojimas, institucijas.

Or. en

Justification

A clear definition of low risk/low exposure industrial uses is needed to ensure that be applied 
clearly and consistently to provisions for substances of low risk/low exposure industrial usage 
in Article 57 covering the granting of authorisations. This will assist a clear and transparent 
application of the Regulation so that the authorisation of substances will be carried out based 
on risk assessment to human health and the environment.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pakeitimas 245
I antraštinės dalies 2 skyriaus 3 straipsnio 29 a dalis (nauja)

29a. Medžiagų sąrašas – Agentūroje esantis 
sąrašas, kuriame yra duomenys, susiję su 
kiekviena išankstinio registravimo 
medžiaga, ir kurio ištraukos, susijusios su 
medžiaga ir jos naudojimu, skelbiamos 
internete.

Or. de

Justification

In order to avoid unnecessary, duplicate expenditure, particularly for small and medium-
sized companies, the Agency should bring together data relating to a substance in a substance 
list and, where necessary, request further data.
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Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pakeitimas 246
I antraštinės dalies 2 skyriaus 3 straipsnio 29 b dalis (nauja)

29b. Prioriteto lygis – vienas iš trijų lygių, 
kuriais įvertinama kiekviena medžiaga 
išankstinio registravimo arba registravimo 
metu, remiantis toksiškumo, tonažo lygio ir 
naudojimo kriterijais, kaip nurodyta IVa 
priede, ir kuris yra esminis veiksnys 
nustatant laiką, skirtą tvarkyti rizikos 
pagrindu, ir reikalingų duomenų kiekį.

Or. de

Justification

In order, in the context of registration and more particularly pre-registration, to enable 
priority lists to be drawn up on the basis of risk, toxicity and exposure should, in addition to 
total volume, be assessed in accordance with a new Annex IVa.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pakeitimas 247
I antraštinės dalies 2 skyriaus 3 straipsnio 29 c dalis (nauja)

29c. Naudojimo ir poveikio kategorija –
jungtinis naudojimo klasifikavimas pagal 
pramonės, profesinį ir vartotojų naudojimą, 
pagal poveikį (kaip žmonės absorbuoja 
arba kaip patenka į aplinką) ir pagal 
poveikio trukmę ir dažnumą, kaip nurodyta 
Iaa priede.

Or. de

Justification

In order to enable a risk-based approach to be taken rather than merely referring to volume, 
use and exposure categories are introduced in accordance with Annex Iaa.
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Pakeitimą pateikė Frédérique Ries, Chris Davies

Pakeitimas 248
I antraštinės dalies 2 skyriaus 3 straipsnio 29 a dalis (nauja)

29a. Pažeidžiamos gyventojų grupės –
jautrūs žmonės, įskaitant naujagimius, 
kūdikius, vaikus, nėščias moteris, žindyves, 
ligotus, imuniteto neturinčius, senyvo 
amžiaus žmones, individualų genetinį 
jautrumą turinčius žmones ir kitas 
apibrėžtas grupes.

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 249
I antraštinės dalies 2 skyriaus 3 straipsnio 29 a dalis (nauja)

29a. Pažeidžiamos gyventojų grupės –
jautrūs žmonės, įskaitant naujagimius, 
kūdikius, vaikus, nėščias moteris, žindyves 
ir senyvo amžiaus žmones.

Or. en

Justification

A definition of vulnerable population is needed to ensure that susceptible populations are 
identified and that measures can be taken accordingly to reduce the risks to these 
populations. The definition is based on the high-risk sections of the population as used in the 
recent resolution of the European Parliament on the European Environment and Health 
Action Plan (Ries report).
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Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 250
I antraštinės dalies 2 skyriaus 3 straipsnio 29 a dalis (nauja)

29a. Poveikis – žmonių arba aplinkos 
kontaktas su medžiagomis, atsirandantis 
šioms medžiagoms patenkant įprastinėmis 
arba protingai numatomomis naudojimo 
sąlygomis. Vertinamas poveikis turėtų būti 
grupuojamas į poveikio kategorijas, 
atsižvelgiant į skirtingą naudojimą ir su tuo 
susijusias rizikos valdymo priemones. 
Siekiant teisingai įvertinti poveikį, šias 
kategorijas galima tikslinti pagal tam tikrus 
scenarijus.

Or. en

Justification

Besides the inherent properties of a substance the use and exposure of theses substances are 
key elements for REACH. Whereas a definition of use is already given in the proposal the 
definition of exposure is missing.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 251
I antraštinės dalies 2 skyriaus 3 straipsnio 29 b dalis (nauja)

29b. Poveikio kategorija – poveikio būdai, 
skirstomi pagal tai, per ką veikiamas 
žmogus (oralinė, odos, inhaliacinė) arba 
aplinka (oro, vandens, dirvožemio, biotų), 
kaip galima nustatyti poveikio kontrolės 
priemones (pramoninė, profesinė, privati) 
ir tikėtiną poveikį pagal trukmę, dažnumą 
ir dydį, kaip apibrėžta 1c priede. 

Or. en

Justification

In order to be able to perform an exposure assessment for different uses, definitions of 
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exposure categories and exposure scenarios are introduced as well. With the use of exposure 
categories and/or scenarios an exposure assessment can be simplified significantly (see 
attached working document as explanation). In order to be able to have a common 
understanding and structure  for these categories (especially for SMEs), it is necessary to 
describe – at least the principles – in an Annex to REACH and not to leave it solely to a 
description in an guidance document, as intended by the Commission. 

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 252
I antraštinės dalies 2 skyriaus 3 straipsnio 29 c dalis (nauja)

29c. Poveikio scenarijus – specifinio 
poveikio, nulemto tam tikro medžiagos 
naudojimo, aprašymas.

Or. en

Justification

See justification to new point 29b by the same author.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 253
I antraštinės dalies 2 skyriaus 3 straipsnio 29 a dalis (nauja)

29a. Augalinio pagrindo produktas –
sudėtinė medžiaga, gaunama visą augalą ar 
jo dalį apdorojant fiziniu būdu: ekstrakcija, 
distiliacija, slėgimu, frakcionavimu, 
gryninimu, koncentravimu ar 
fermentavimu, kurios sudėtis priklauso nuo 
augalo tipo ir rūšies, jo augimo ir derliaus 
nuėmimo sąlygų ir apdorojimo metodo.

Or. fr

Justification

It seems important to include a precise definition of plant-based product in order to outline a 
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framework for exemption and ensure legal certainty.

Plant-base products are not products in chemical terms as specified in the Commission 
proposal, and a distinction should therefore be drawn between them and the other substances 
covered by REACH.


