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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) {dėl patvarių 
organinių teršalų} dalinio pakeitimo

Pasiūlymas dėl Reglamento (KOM(2003)0644 – C5-0531/2003 – 2003/0531(COD))

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt ir Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato ir Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-
Riitta Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges ir Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 403
4 straipsnio 1 dalis

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

išbraukta

a) žmonėms skirtuose ir veterinariniuose 
vaistuose, kurie priklauso Reglamento 
(EEB) Nr. 2309/93, Europos Parlamento ir 
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Tarybos direktyvos 2001/82/EB1 bei 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2001/83/EB taikymo sričiai;

b) maisto produktuose kaip maisto priedas, 
kuris priklauso Tarybos direktyvos 
89/107/EEB taikymo sričiai; 

c) maisto produktuose kaip kvapioji 
medžiaga, kuri priklauso Komisijos 
sprendimo 1999/217/EB taikymo sričiai;

d) pašaruose kaip priedas, kuris priklauso 
Tarybos direktyvos 70/524/EEB taikymo 
sričiai;

e) gyvūnų pašaruose, kurie priklauso 
Tarybos direktyvos 82/471/EEB taikymo 
sričiai.

Or. en

Justification

There is EU legislation in place in the areas mentioned but the environmental aspects have 
not been adequately taken into account. It is therefore not acceptable to exempt these areas 
from the obligation to register (Sjöstedt).

These provisions are now included in Article 2, paragraph 1 cb (naujas) and annex I ba ( 
new) (Foglietta and others).

For reasons of simplification and consolidation, one provision should list all the exemptions 
from the scope. All exemptions should be contained in article 2 (see Pakeitimas to article 2).
Linked to Pakeitimass to articles 2, 8 and 53-5 (Oomen-Ruijten and others).

Consequence of new Article 2 (Roth-Behrendt).

Pakeitimą pateikė Robert Sturdy

Pakeitimas 404
4 straipsnio 1 dalies ea punktas (naujas)

ea) kaip kosmetikos gaminių 

  
1 OL L 311, 2001 11 28, p. 1.
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sudedamosios medžiagos, patenkančios į 
Tarybos direktyvos 76/768/EEB1 taikymo 
sritį.
1 OL L 262, 1976 9 27, p. 169.

Or. en

Justification

To avoid double regulation of substances used in pesticides under both REACH Regulation 
and Directive 91/414/EEC, without removing plant protection products from the overall 
scope of the REACH Regulation.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 405
4 straipsnio 1 dalies ea punktas (naujas)

ea) medžiagos, naudojamos gaminio ir 
gamybos proceso tyrimo bei plėtros srityse, 
įskaitant gamybos proceso tyrimo bei 
plėtros programas.

Or. de

Justification

Research and technological development are the cornerstones of EU competitiveness. The 
overriding importance of research and technological development for Europe justifies the 
exclusion of this area from the REACH registration requirement.

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 406
4 straipsnio 2 dalies ca punktas (naujas)

(ca) medžiagos grynu pavidalu ar 
preparatuose, gamintojo arba importuotojo 
įregistruotos šioje antraštinėje dalyje 
nustatyta tvarka, kurias Bendrijoje 
perdirba kitas gamintojas arba 
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importuotojas, įrodęs, kad:
(i) perdirbus gauta medžiaga tokia pati, 
kaip jau įregistruota ir; 
(ii) 29 ir 30 straipsniuose nustatyta tvarka 
jam buvo pateikta informacija, susijusi su 
įregistruota medžiaga.

Or. en

Justification

Some substances which are a result of specific recycling processes should also be exempt 
from the obligation to register provided that the enterprise performing the recycling process 
has been provided with information on the substance.

Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 407
4 straipsnio 3 dalis

3. Gamybos vietoje izoliuotiems tarpiniams 
produktams arba vežiojamiems izoliuotiems 
tarpiniams produktams netaikomos 2 ir 3 
skyrių nuostatos, nepažeidžiant 4, 5 ir 6 
skyrių reikalavimų. 

3. Gamybos vietoje izoliuotiems tarpiniams 
produktams arba vežiojamiems izoliuotiems 
tarpiniams produktams netaikomos 3 
skyriaus nuostatos, nepažeidžiant 4, 5 ir 6 
skyrių reikalavimų.

Or. en

Justification

Intermediates should not be exempted from the obligation to register.

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 408
4a straipsnis (naujas)

4 a straipsnis
Nuostatos dėl registracijos netaikymo 

medžiagoms, susijusioms su produktui ir 
technologiniam procesui skirtomis tyrimų 
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ir vystymosi programomis (PPORD) 
1. 5, 6, 15, 16 ir 19 straipsniuose nurodyta 
registracijos nuostata  penkerius metus 
netaikoma medžiagoms, kurios gaminamos 
Bendrijoje arba importuojamos produktui 
ir technologiniam procesui skirtoms tyrimų 
ir vystymosi programoms vykdyti, tik tuo 
atveju , jei gamintojas arba importuotojas 
remdamasis  Agentūros  pagal 108 straipsnį 
nustatytu šablonu pateikia šią informaciją: 
a) gamintojo arba importuotojo tapatybę ir 
kontaktinius duomenis;
b) cheminės medžiagos(-ų) pavadinimą;
c) jei yra, cheminės medžiagos 
klasifikaciją;
d) nustatytas medžiagos kiekį; ir
e) jei yra, vartotojų sąrašą.
Tokia medžiaga niekuomet grynu pavidalu, 
nei preparatuose ar gaminiuose negali būti 
pateikiama plačiam visuotiniam 
naudojimui. Vartotojo (-ų) arba 
registruotojo  darbuotojai naudoja 
medžiagas tinkamomis kontroliuojamomis 
sąlygomis. Pasibaigus pereinamajam 
laikotarpiui arba tyrimams, medžiaga vėl 
surenkama ir pašalinama. 

.

2. Agentūra paskiria pranešimo numerį ir 
datą, kuria yra laikoma registravimo 
paraiškos gavimo data, ir praneša šį 
numerį ir datą atitinkamam gamintojui 
arba importuotojui, taip pat pateiktą 
informaciją, numerį ir datą perduoda 
kiekvienos valstybės narės, kurioje 
medžiaga gaminama, importuojama arba 
naudojama tyrimų ir vystymosi 
programoms vykdyti, kompetentingosioms 
institucijoms. 
3. Gamintojo arba importuotojo prašymu 
Agentūra gali pratęsti penkerių metų 
pereinamąjį laikotarpį dar daugiausiai 10 
metų, jei jis gali įrodyti, kad tai pagrįsta 
tyrimų ir vystymosi programa. 
Registruotojas  gali apskųsti neigiamą 
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Agentūros sprendimą 87 – 89 straipsniuose 
nustatyta tvarka.
4. Agentūra ir atitinkamos(-ų) valstybės(-
ių) narės(-ių) kompetentingosios  
institucijos visuomet laiko konfidencialia 
informaciją, pateiktą 1 dalyje nustatyta 
tvarka.

Or. en

Justification

This Pakeitimas encourages product and process oriented research and development by 
simplifying the requirements set out in the proposal and by opening up opportunities for 
downstream users while preserving the possibility for authorities to intervene. It should be 
sufficient to know where the PPORD takes place so that, in cases of concern, the authorities 
know whom to address and thus are able to act quickly. The conditions to be fulfilled while 
doing the research will ensure protection of human health and the environment.
The provisions on PPORD should be placed at the beginning of Title III as a new Article 4a 
as they contain a general exemption from the duty to register (linked to Pakeitimass to article 
3(22), 7 and 34(4)).

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 409
4 a straipsnis (naujas)

4 a straipsnis
Pranešimas apie gryno pavidalo ar preparatuose 

esančias medžiagas 
1. Išskyrus atvejus, kai šiuo reglamentu 
numatyta kitaip, bet kuris gamintojas pateikia 
pranešimą Agentūrai, jei jis gamina ne mažiau 
kaip 1 toną medžiagos per metus arba gamina 
medžiagą, kuri atitinka vieną iš kriterijų, 
nurodytų a – c punktuose. 
Išskyrus atvejus, kai šiuo reglamentu numatyta
kitaip, bet kuris gamintojas pateikia pranešimą 
Agentūrai, jei jis atskirai arba preparatuose 
gamina ne mažiau kaip 1 toną medžiagos per 
metus arba gamina medžiagą, kuri atitinka 
vieną iš kriterijų, nurodytų a – c punktuose. 
a) medžiagoms, pagal Direktyvą 67/548/EEB 
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klasifikuojamoms kaip 1 ir 2 kategorijų 
kancerogeninės medžiagos;
b) medžiagoms, pagal Direktyvą 67/548/EEB 
klasifikuojamoms kaip 1 ir 2 kategorijų 
mutageninės medžiagos; 
c) medžiagoms, pagal Direktyvą 67/548/EEB 
klasifikuojamoms kaip 1 ir 2 kategorijų 
toksiškos reprodukcijai medžiagos; 
2. Bet kuris polimerų gamintojas arba 
importuotojas pateikia Agentūrai pranešimą 
apie bet kokius monomerus arba kitas 
neregistruotas medžiagas, kurios atitinka 
kriterijus, nurodytus 4 a straipsnio (naujas) 1 
dalies a – c punktuose arba atitinkančias abi 
šias sąlygas:
a) šie monomerai arba kitos medžiagos sudaro 2 
% polimerų svorio (g/g); 
b) bendras šių monomerų arba kitų medžiagų 
kiekis sudaro ne mažiau kaip 1 toną per metus. 
3. Pateikus pranešimą, sumokamas Agentūros 
nustatytas mokestis. 

Or. {NL}nl

Justification

In order to ascertain the degree of concern to which a substance gives rise it is necessary to 
submit a notification for registration. On the basis of this information, the substance can be 
classified by degree of concern (Blokland priority package).

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 410
4 b straipsnis (naujas)

4 b straipsnis 
Pranešimas apie produktuose esančias 

medžiagas 
Bet kuris gamintojas arba importuotojas 
pateikia Agentūrai pranešimą apie bet kokią 
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medžiagą, esančias šiuose produktuose, jei ši 
medžiaga atitinka kriterijus, nurodytus 4 a 
straipsnio (naujas) 1 dalies a – c punktuose. 

Or. {NL}nl

Justification

In order to ascertain the degree of concern to which a substance gives rise it is necessary to 
submit a notification for registration. On the basis of this information, the substance can be 
classified by degree of concern (Blokland priority package). 

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 411
4 c straipsnis (naujas)

4 c straipsnis 
Informacija, kuri turi būti pateikta kartu su 

pranešimu 
1. Kartu su pranešimu, atsižvelgiant į 4 a 
straipsnio (naujas) 1 dalies reikalavimus, 
naudojantis Agentūros pagal 108 straipsnį 
nustatytu šablonu turi būti pateikta ši 
informacija:
a) gamintojo arba importuotojo tapatybė, kaip 
nurodyta IV priedo 1.1 punkte;
b) medžiagos(-ų) pavadinimas, kaip nurodyta IV 
priedo 2.1 ir 2.2 punktuose; 
c) informacija apie medžiagos gamybą, kaip 
nurodyta IV priedo 3.1 punkte; ši informacija 
apima pranešėjo nurodytus naudojimo atvejus; 
d) medžiagos klasifikacija ir ženklinimas, kaip 
nurodyta IV priedo 4.1 punkte;
e) patvarumo laipsnis, kaip nurodyta  XII a 
priede (naujas); 
(f) bioakumuliacija, kaip nurodyta XII a priede 
(naujas); 
(g) ekotoksiškumas, kaip nurodyta  XII a priede 
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(naujas); 
Informacija apie būdingas medžiagų savybes 
turi atitikti 12 straipsnyje nurodytus  kriterijus. 
2. Pranešimas turi būti pateiktas ne vėliau kaip 
per 18 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo. 

Or. {NL}nl

Justification

In addition to the general information about the notifier, the notification must include 
information about the persistence, bioaccumulativity and (eco)toxicity of the substance 
concerned. On the basis of these data the substance will be classified by degree of concern 
(Blokland priority package).

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 412
4 d straipsnis (naujas)

4 d straipsnis 
Išimtys dėl pranešimų 

1. 4 a straipsnio 1 dalies reikalavimai netaikomi 
medžiagoms, nurodytoms 8 straipsnyje. 
2. 4 a straipsnio 1 dalies reikalavimai netaikomi 
monomerams, kurie naudojami kaip tam tikroje 
vietoje izoliuoti tarpiniai junginiai arba 
transportuojami izoliuoti tarpiniai junginiai. 
3. 4 a straipsnio 1 dalies reikalavimai netaikomi 
polimerams.

Or. {NL}nl

Justification

Substances which were exempted from registration under the REACH proposal do not need to 
be notified either (Blokland priority package).
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Pakeitimą pateikė  Johannes Blokland

Pakeitimas 413
(naujas)

4 e straipsnis 
Medžiagų klasifikacija pagal keliamo 

susirūpinimo laipsnį 
1. Medžiagos pagal keliamo susirūpinimo 
laipsnį skirstomos į šias keturias kategorijas: 
(a) keliančios ypač didelį susirūpinimą; 
(b) keliančios didelį susirūpinimą; 
(c) keliančios susirūpinimą;
(d) keliančios nedidelį susirūpinimą. 
2. Patvarumui apibrėžti naudojama ši 
klasifikacija: „natūraliai mikroorganizmų 
nesuskaidomos“, „pakankamai arba nevisiškai 
natūraliai mikroorganizmų suskaidomos“ arba 
„lengvai mikroorganizmų suskaidomos“. 
3. Bioakumuliacijai apibrėžti naudojamos BCF 
vertės. 
4. Ekotoksiškumui apibrėžti naudojamas 
NOEC. 
5. Keliančios ypač didelį susirūpinimą 
medžiagos 
Šiuos kriterijus atitinkančios medžiagos 
laikomos keliančiomis ypač didelį susirūpinimą 
medžiagomis: 
a) natūraliai mikroorganizmų nesuskaidomos 
medžiagos, kurių BCF vertė ≥ 5000, 
b) natūraliai mikroorganizmų nesuskaidomos
medžiagos, kurių BCF vertė  ≥ 2000, o NOEC  ≤ 
0.1 mg/L. 
6. Keliančios didelį susirūpinimą medžiagos 
Šiuos kriterijus atitinkančios medžiagos 
laikomos keliančiomis didelį susirūpinimą 
medžiagomis: 
a) natūraliai mikroorganizmų nesuskaidomos 
medžiagos, kurių BCF vertė < 2000, o NOEC  ≤ 
0.01 mg/L, 
b) natūraliai mikroorganizmų nesuskaidomos 
medžiagos, kurių BCF vertė  500 – 1999, o 
NOEC ≤ 0.1 mg/L,
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c) natūraliai mikroorganizmų nesuskaidomos 
medžiagos, kurių BCF vertė  2000 – 4999, o 
NOEC > 0.1 mg/L ir  ≤ 1.0 mg/L, 
d) lėtai natūraliai mikroorganizmų suskaidomos 
medžiagos, kurių BCF vertė ≥ 500, o NOEC  ≤ 
0.1 mg/L, 
e) pakankamai arba nevisiškai natūraliai 
mikroorganizmų suskaidomos medžiagos, kurių 
BCF vertė ≥ 2000, o NOEC ≤ 0.01 mg/L, 
f) lengvai mikroorganizmų suskaidomos 
medžiagos, kurių BCF vertė ≥ 2000, o NOEC ≤ 
0.01 mg/L.
7. Keliančios susirūpinimą medžiagos 
Šiuos kriterijus atitinkančios medžiagos 
laikomos keliančiomis susirūpinimą 
medžiagomis: 
a) natūraliai mikroorganizmų nesuskaidomos 
medžiagos, kurių BCF vertė < 500, o NOEC > 
0.01 mg/L ir ≤ 0.1 mg/L, 
b) natūraliai mikroorganizmų nesuskaidomos 
medžiagos, kurių BCF vertė < 2000, o NOEC  > 
0.1 mg/L ir  ≤ 1.0 mg/L, 
c) natūraliai mikroorganizmų nesuskaidomos 
medžiagos, kurių BCF vertė 2000 – 4999, o 
NOEC  > 1.0 mg/L, 
d) lėtai natūraliai mikroorganizmų suskaidomos 
medžiagos, kurių BCF vertė < 500, o NOEC  ≤ 
0.1 mg/L, 
e) lėtai natūraliai mikroorganizmų suskaidomos 
medžiagos, kurių NOEC  > 0.1 mg/L ir ≤ 1.0 
mg/L, 
f) lėtai natūraliai mikroorganizmų suskaidomos 
medžiagos, kurių BCF vertė ≥ 2000, o NOEC > 
1.0 mg/L, 
g) pakankamai arba nevisiškai natūraliai 
mikroorganizmų suskaidomos medžiagos, kurių 
BCF vertė ≥ 2000, o NOEC ≤ 0.01 mg/L, 
h) pakankamai arba nevisiškai natūraliai 
mikroorganizmų suskaidomos medžiagos, kurių 
NOEC > 0.01 mg/L ir ≤ 1.0 mg/L, 
i) lengvai mikroorganizmų suskaidomos 
medžiagos, kurių BCF vertė < 2000, o NOEC  ≤ 
0.01 mg/L, 
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j) lengvai mikroorganizmų suskaidomos 
medžiagos, kurių NOEC > 0.01 mg/L ir ≤ 0.1 
mg/L,
k) lengvai mikroorganizmų suskaidomos 
medžiagos, kurių BCF vertė ≥ 100, o NOEC > 
0.1 mg/L ir  ≤ 1.0 mg/L. 
8. Keliančios nedidelį susirūpinimą medžiagos 
Šiuos kriterijus atitinkančios medžiagos 
laikomos keliančiomis nedidelį susirūpinimą 
medžiagomis: 
a) natūraliai mikroorganizmų nesuskaidomos 
medžiagos, kurių BCF vertė < 2000, o NOEC  > 
1.0 mg/L, 
b) lėtai natūraliai mikroorganizmų suskaidomos 
medžiagos, kurių BCF vertė < 2000, o NOEC  > 
1.0 mg/L, 
c) pakankamai arba nevisiškai natūraliai 
mikroorganizmų suskaidomos medžiagos, kurių 
NOEC > 1.0 mg/L, 
d) lengvai mikroorganizmų suskaidomos 
medžiagos, kurių BCF vertė < 100, o NOEC > 
0.1 mg/L ir ≤ 1.0 mg/L, 
e) lengvai mikroorganizmų suskaidomos 
medžiagos, kurių NOEC  > 1.0 mg/L. 

Or. {NL}nl

Justification

Substances must be classified by degree of concern on the basis of persistence, 
bioaccumulativity and (eco)toxicity (Blokland priority package).

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas  414
5 straipsnio 1 dalis

1. Kiekvienas gamintojas, kuris per metus 
pagamina ne mažiau kaip 1 toną cheminės 
medžiagos, privalo pateikti Agentūrai paraišką ją 
įregistruoti, išskyrus tuos atvejus, kai šiame 

1. Kiekvienas gamintojas, kuris gamina didelį 
susirūpinimą keliančią medžiagą, 
nepriklausomai nuo jos kiekio, arba per metus 
pagamina ne mažiau kaip 1 toną kitos cheminės 
medžiagos, privalo pateikti Agentūrai paraišką ją 
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reglamente numatyta kitaip. įregistruoti, išskyrus tuos atvejus, kai šiame 
reglamente numatyta kitaip. 

Kiekvienas importuotojas, įvežantis per metus ne 
mažiau kaip 1 toną gryno pavidalo ar 
preparatuose esančios medžiagos, privalo 
pateikti Agentūrai paraišką ją įregistruoti, 
išskyrus tuos atvejus, kai šiame reglamente 
numatyta kitaip. 

Kiekvienas importuotojas, įvežantis didelį 
susirūpinimą keliančią medžiagą, 
nepriklausomai nuo jos kiekio, arba per metus 
ne mažiau kaip 1 toną gryno pavidalo ar 
preparatuose esančios medžiagos, privalo 
pateikti Agentūrai paraišką ją įregistruoti, 
išskyrus tuos atvejus, kai šiame reglamente 
numatyta kitaip.

Or. {NL}nl

Justification

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

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 415
5 straipsnio 1 dalis

1. Kiekvienas gamintojas, kuris per metus 
pagamina ne mažiau kaip 1 toną cheminės 
medžiagos, privalo pateikti Agentūrai 
paraišką ją įregistruoti, išskyrus tuos 
atvejus, kai šiame reglamente numatyta 
kitaip. 

1. Kiekvienas gamintojas, kuris per metus 
pagamina ne mažiau kaip 1 toną cheminės 
medžiagos, privalo pateikti Agentūrai 
paraišką ją įregistruoti ir visą turimą 
informaciją, išskyrus tuos atvejus, kai šiame 
reglamente numatyta kitaip. 

Kiekvienas importuotojas, įvežantis per 
metus ne mažiau kaip 1 toną gryno pavidalo 
ar preparatuose esančios medžiagos, privalo 
pateikti Agentūrai paraišką ją įregistruoti, 
išskyrus tuos atvejus, kai šiame reglamente 
numatyta kitaip. 

Kiekvienas importuotojas, įvežantis per 
metus ne mažiau kaip 1 toną gryno pavidalo 
ar preparatuose esančios medžiagos, privalo 
pateikti Agentūrai paraišką ją įregistruoti ir 
visą turimą informaciją, išskyrus tuos 
atvejus, kai šiame reglamente numatyta 
kitaip. 

Or. de
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Justification

In keeping with the 'one substance - one registration' approach, data concerning substances 
should not be collected for each manufacturer/importer, but rather for each substance. As a 
matter of principle, the registrant should submit all available information; however, if 
registration is to be granted that must incorporate a basic information set.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 416
5 straipsnio 1 dalis

1. Kiekvienas gamintojas, kuris per metus 
pagamina ne mažiau kaip 1 toną cheminės 
medžiagos, privalo pateikti Agentūrai 
paraišką ją įregistruoti, išskyrus tuos atvejus, 
kai šiame reglamente numatyta kitaip. 

1. Kiekvienas gamintojas, kuris per metus 
pagamina ne mažiau kaip 10 tonų cheminės 
medžiagos, privalo pateikti Agentūrai 
paraišką ją įregistruoti, išskyrus tuos atvejus, 
kai šiame reglamente numatyta kitaip. 

Kiekvienas importuotojas, įvežantis per 
metus ne mažiau kaip 1 toną gryno pavidalo 
ar preparatuose esančios medžiagos, privalo 
pateikti Agentūrai paraišką ją įregistruoti, 
išskyrus tuos atvejus, kai šiame reglamente 
numatyta kitaip. 

Kiekvienas importuotojas, įvežantis per 
metus ne mažiau kaip 10 tonų gryno 
pavidalo ar preparatuose esančios 
medžiagos, privalo pateikti Agentūrai 
paraišką ją įregistruoti, išskyrus tuos atvejus, 
kai šiame reglamente numatyta kitaip. 

Or. de

Justification

See justification for the amendment to Article 2(1).

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 417
5 straipsnio 1 dalies 2 papunktis

Kiekvienas importuotojas, įvežantis per 
metus ne mažiau kaip 1 toną gryno pavidalo 
ar preparatuose esančios medžiagos, privalo 
pateikti Agentūrai paraišką ją įregistruoti, 
išskyrus tuos atvejus, kai šiame reglamente 

Kiekvienas importuotojas, įvežantis per 
metus ne mažiau kaip 1 toną gryno pavidalo,
preparatuose arba gaminiuose esančios 
medžiagos, privalo pateikti Agentūrai 
paraišką ją įregistruoti, išskyrus tuos atvejus, 
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numatyta kitaip. kai šiame reglamente numatyta kitaip. 

Or. en

Justification

Articles represent a major source of exposure to chemicals. A major amount of articles sold 
in the EU is imported. While the use of substances in EU manufactured articles is covered by 
the general registration requirements, this is not the case for import articles. There is no 
justification to limit the registration to substances imported as such or in preparations. 
Importers of articles should ensure that their substances fulfill the same requirements as 
substances used in EU manufacturered articles.This would create a level playing field 
between EU manufactures and importers.

Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 418
5 straipsnio 1 dalies 2 a papunktis (naujas)

Kiekvienas gaminių gamintojas arba 
importuotojas privalo pateikti Agentūrai 
paraišką įregistruoti tuose gaminiuose tiek 
gryno pavidalo, tiek ir preparatuose 
esančios medžiagos, jei medžiagos kiekis 
tuose gaminiuose sudaro ne mažiau kaip 1 
toną per metus ir medžiagą ketinama 
išleisti į apyvartą įprastinėmis ir protingai 
numatomomis naudojimo sąlygomis. 

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 
released. If this is not amended this category of products will be subject to less demands than 
other articles.
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Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 419
5 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. 1 dalies reikalavimai netaikomi 
medžiagai, kurios koncentracija preparate 
neviršija 0,1 %. 

Or. en

Justification

The workability of REACH needs to be improved for importers who may have serious 
difficulties obtaining information on substances that are insignificant to the preparation and 
would incur disproportionate costs as a result. Importers can also be EU manufacturers or 
EU downstream users who need preparations as a key input to their products.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Pakeitimas 420
5 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Registravimas pagal 1 dalį 
neprivalomas medžiagoms, esančioms 
gaminiuose, jei medžiagos koncentracija 
gaminyje mažesnė nei mažiausia kuriose 
nors šių nuostatų nurodyta koncentracija: 
a) tinkamos, Direktyvos 1999/45/EB 
3 straipsnio 3 dalies lentelėje nurodytos 
koncentracijos;
b) Direktyvos 67/548/EEB I priedo 
koncentracijos ribinės vertės;
c) Direktyvos 1999/45/EB II priedo B dalies 
koncentracijos ribinės vertės; 
d) Direktyvos 1999/45/EB III priedo B 
dalies koncentracijos ribinės vertės;
e) koncentracijos ribinės vertės, įtrauktos į 
atitinkamą suderintą įrašą klasifikacijos ir 
žymėjimo rodyklėje, sudarytoje remiantis X 
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antraštine dalimi; 
f) 0,1 %, jei medžiaga atitinka XII priedo 
kriterijus.

Or. en

Justification

1. To be consistent with the same requirement in article 13 (2) for the chemical safety report 
on substances present in preparations.

2.  In the absence of such limits, which lead to the classification of a preparation as 
dangerous, importers would have to analyse each preparation, or obtain the relevant data 
from their supply chain, for low levels of, potentially, an endless list of substances.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 421
5 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Registravimas pagal 1 dalį 
neprivalomas medžiagoms, esančioms 
gaminiuose, jei medžiagos koncentracija 
gaminyje mažesnė nei mažiausia kuriose 
nors šių nuostatų nurodyta koncentracija: 
a) tinkamos, Direktyvos 1999/45/EB 
3 straipsnio 3 dalies lentelėje nurodytos 
koncentracijos; 
b) Direktyvos 67/548/EEB I priedo 
koncentracijos ribinės vertės; 
c) 0,1 %, jei medžiaga atitinka XII priedo 
kriterijus.

Or. de

Justification

Incorporation of the limit values laid down for substances and preparations in Article 13. 
Without such limit values, even the smallest traces of chemicals, traces which pose no risk to 
the environment and health, would have to be registered. This is disproportionate. Steps must 
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be taken to ensure that only substances which are present in preparations above specific 
concentrations need to be registered.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête 

Pakeitimas 422
5 straipsnio 3 dalies 1 papunktis

3. Kiekvienas polimero gamintojas ar 
importuotojas privalo pateikti Agentūrai paraišką 
įregistruoti neregistruotą monomerą (-us) arba 
kitą neregistruotą medžiagą (-as), jei įvykdyti šie 
reikalavimai: 

3. Kiekvienas polimero gamintojas ar 
importuotojas privalo pateikti Agentūrai paraišką 
įregistruoti neregistruotą monomerą (-us) arba 
kitą neregistruotą medžiagą (-as), jei įvykdyti šie 
reikalavimai, išskyrus atvejus, kai šie 
monomerai susidaro sintezės metu ir jų 
neįmanoma išskirti:

Or. {FR}fr

Justification

Some monomers are formed in this way and cannot, therefore, be isolated.

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

Pakeitimas 423
5 straipsnio 3 dalis

3. Kiekvienas polimero gamintojas ar 
importuotojas privalo pateikti Agentūrai paraišką 
įregistruoti neregistruotą monomerą (-us) arba 
kitą neregistruotą medžiagą (-as), jei įvykdyti šie 
reikalavimai: 

3. Kiekvienas polimero gamintojas ar 
importuotojas privalo pateikti Agentūrai paraišką 
įregistruoti neregistruotą monomerą (-us) arba 
kitą neregistruotą medžiagą (-as), jei įvykdyti šie 
reikalavimai, išskyrus atvejus, kai šie 
monomerai susidaro sintezės metu ir jų 
neįmanoma išskirti:

(a) polimerą sudaro ne mažiau kaip 2 % masės 
tokių monomerų ar kitos medžiagos (medžiagų);

(a) polimerą sudaro ne mažiau kaip 2 % masės 
tokių monomerų ar kitos medžiagos (medžiagų);

b) bendras tokio monomero (-ų) ar kitos 
cheminės medžiagos (-ų) kiekis sudaro ne mažiau 
kaip 1 toną per metus. 

b) bendras tokio monomero (-ų) ar kitos 
cheminės medžiagos (-ų) kiekis sudaro ne mažiau 
kaip 1 toną per metus. 
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Neregistruotas monomeras (-ai) arba kita 
neregistruota medžiaga (-os) – tai medžiaga (-
os), kurių neregistravo gamintojas, tiekiantis 
šias medžiagas polimerų gamintojui. 
Vis dėlto jei neregistruotą monomerą (-us) arba 
kitą neregistruotą medžiagą (-as) užregistruoja 
pirminis gamintojas arba jo paskirtas atstovas, 
polimerų gamintojas gali pasinaudoti šia 
registracija, su sąlyga, kad registruotojas  
nurodė, jog jos naudojamos polimerų gamybai. 

Or. {IT}it

Justification

The provisions make a clear distinction between registered and non-registered polymers and 
the use thereof in the production of polymers. This amendment is linked to the other 
amendments tabled to the articles set out in Title II: Registration of substances.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 424
5 straipsnio 3 dalies b punktas

b) bendras tokio monomero (-ų) ar kitos 
cheminės medžiagos (-ų) kiekis sudaro ne 
mažiau kaip 1 toną per metus. 

b) bendras tokio monomero (-ų) ar kitos 
cheminės medžiagos (-ų) kiekis sudaro ne 
mažiau kaip 10 tonų per metus. 

Or. de

Justification

See justification for the amendment to Article 2(1).

Pakeitimą pateikė Werner Langen ir Françoise Grossetête

Pakeitimas 425
5 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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3a. Polimerai, kurie jau yra įregistruoti 
Direktyvos 67/548/EWG nustatyta tvarka, 
laikomi registruotais pagal šią antraštinę 
dalį. Agentūra per vienerius metus po šio 
reglamento įsigaliojimo turi skirti jiems 
registracijos numerį.

Or. de

Justification

Protection for new polymers which have already been registered (Langen).

Registrations for substances which have already been notified will remain valid and the 
exemption rules for intermediaries may be applied to non-registered monomers or other non-
registered substances containing such polymers (Grossetête).

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 426
5 straipsnio 3 b dalis (nauja)

3b. Kiekvienas polimerų gamintojas arba 
importuotojas taip pat pateikia Agentūrai 
paraišką įregistruoti visus neregistruotus 
monomerus arba kitas neregistruotas 
medžiagas, keliančias ypač didelį susirūpinimą. 

Or. {NL}nl

Justification

The risks of substances of very high concern must also be assessed where the volume is less 
than 1 tonne per year. These substances of very high concern may cause considerable 
damage to the environment and human health even in small quantities (Blokland priority 
package).
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Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 427
5 straipsnio 4 dalis

4. Pateikiant registravimo paraišką, 
mokamas Agentūros nustatyto dydžio 
mokestis.

4. Pateikiant registravimo paraišką, 
mokamas Agentūros nustatyto dydžio 
mokestis. Registruojant medžiagas 1–10 
tonų kiekiais, kurių registravimo paraiškoje 
pateikiama visa V priede nurodyta 
informacija, mokesčio mokėti nereikia.

Or. en

Justification

This Pakeitimas shall encourage the submission of a full data set for substances between 1 
and 10 tonnes. 
It is the first piece of a whole set of Pakeitimass establishing a more flexible system for 
substances which will be registered in quantities of 1 to 10 tonnes. The system will identify 
priority substances for which more information than in the Commission proposal will be 
generated for the benefit of health and environment while at the same time reducing the 
overall costs on SMEs and making it more proportionate.

The system proposed hereby for 1 to 10 tonnes starts, at the stage of registration, with a 
collection of all available hazard information, and some basic exposure information, based 
on exposure categories. These two elements in the registration dossier will:

– firstly, guide companies to use their available data, review it and draw adequate 
conclusions for risk management resulting in better quality safety data sheets for 
substances classified as dangerous and better quality guidance on safe use for substances 
not classified as dangerous. This will improve the protection of human health and the 
environment compared to the situation today,

– secondly, assist the Agency in performing a screening to identify substances that could 
pose a high risk to human health and the environment for which more information will 
have to be generated.

To encourage the submission of all available information, no registration fee will be required 
for a complete set of hazard data as specified in a modified Annex V, including information 
on acute toxicity and biodegradation which is not required under the Commission proposal.

At the second stage of the proposed system for 1 to 10 tonnes, the Agency will perform a 
screening of the submitted registration dossiers for which not all the information set out in the 
modified Annex V is available to identify substances that could pose a high risk. Screening 
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criteria are set out in these Pakeitimass, and further criteria may be added by the Agency at a 
later stage. For the substances identified as a result of the screening, the missing hazard 
information to complete the Annex V dataset will need to be generated and submitted to the 
Agency by the registrants. If there is more than one enterprise manufacturing or importing 
the same substance, only one dataset will be required and the cost will be shared. For 
substances not identified in the screening this information will not be required.

Thus, the system will provide more information for high risk substances and avoid wasting 
scarce resources on other substances which are of much lower concern. Thereby, resources 
will be more usefully targeted.

These Pakeitimass are inspired by the main ideas of the proposal developed by Malta and 
Slovenia and should be seen in continuity with the approach proposed for the volume ranges 
10t to 100t, and over 100t, within the overall goal of sustainable development.

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

Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Pakeitimas 428
5 straipsnio 4 dalies 1a papunktis (naujas)

Mokestis turi atitikti registravimo paraiškos 
dokumentacijos rūšį. 

Or. {IT}it

Justification

To make matters easier for SMEs, the registration fee set by the agency should be 
commensurate with the information supplied for the purpose of registering the substance. 
This amendment is linked to the other amendments tabled to the articles set out in Title II: 
Registration of substances.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 429
5 straipsnio 4a dalis (nauja)

4a. Prieš siunčiant registravimo paraišką 
Agentūrai, turi būti atliktas jos 
nepriklausomas auditas, o jo ataskaita 
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pateikta Agentūrai kartu su paraiška. 
Auditas reikalingas, siekiant užtikrinti, kad 
pateikta paraiška būtų išsami ir geros 
kokybės. Auditą atlieka nepriklausoma nuo 
registravimo paraiškos pateikėjo 
organizacija; audito išlaidas padengia 
registravimo paraiškos pateikėjas. 
Agentūra parengia kokybės audito gaires.

Or. en

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, we consider it vital that an independent audit is required prior to 
submission of the documents in order to ensure the accuracy of registration dossiers.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 430
5a straipsnis (naujas)

5 a straipsnis 
Nedidelių medžiagų kiekių registravimas 

1. Kiekvienas produktų gamintojas arba 
importuotojas privalo pateikti Agentūrai 
paraišką įregistruoti medžiagas, jei bendras 
medžiagos kiekis yra nuo 10 kg iki 1 tonos 
per metus.
2. Į medžiagos registravimo paraišką, jei 
bendras medžiagos kiekis yra nuo 10 kg iki 
1 tonos per metus, Agentūrai, naudojantis 
jos pagal 108 straipsnį nustatytu šablonu, 
pateikiama tokia informacija tik tuo atveju, 
jei  gamintojas gali ją pateikti neatlikdamas 
papildomų tyrimų: 
a) gamintojo arba importuotojo tapatybė, 
kaip nurodyta  IV priedo 1 skirsnyje; 
b) medžiagos(-ų) pavadinimas, kaip 
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nurodyta IV priedo 2.1 skirsnyje;
c) cheminės medžiagos klasifikacija;
d) bet kokia informacija apie fizines ir 
chemines savybes ir poveikį žmogaus 
sveikatai ir aplinkai. 

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 
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 Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 431
6 straipsnis

6 straipsnis Straipsnis išbrauktas

Or. en

Justification

Linked to the Pakeitimas inserting articles into Article 5(1) by the same authors. 
The provisions suggested in article 6 are de facto only relevant for import articles, as the use 
of substances in EU manufactured articles is already covered by the general registration 
requirements. However, the provisions for importers  are very weak, unclear, create an 
unequal playing field between importers and EU manufacturers, as importers can benefit 
from the registration by EU manufacturers, and they only apply after 11 years. This article 
should therefore be in combination with a general requirement to register substances in 
articles.
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Pakeitimą pateikė Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 432
6 straipsnis

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

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

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

(a) kiekviename gaminyje esanti medžiaga per 
metus sudaro ne mažiau kaip 1 toną kiekvienam 
gamintojui ar importuotojui; 

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

b) medžiagos koncentracija kiekvieno gaminio 
kiekvienoje sudedamojoje dalyje viršija 0,1%; 

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

c) medžiagą privaloma registruoti.

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

2. 1 dalis netaikoma jau įregistruotoms 
medžiagoms, kurias tiekimo grandinės dalyvis 
naudoja produkto gamybai.

a) tuose gaminiuose esanti medžiaga per metus 
sudaro daugiau kaip 1 toną kiekvienam 
gamintojui ar importuotojui; 
b) cheminė medžiaga atitinka pavojingosios 
medžiagos kriterijus pagal Direktyvos 
67/548/EEB nuostatas;
c) gamintojas ar importuotojas žino arba 
gamintojui ar importuotojui buvo pranešta, kad 
medžiaga gali būti išleista į apyvartą 
įprastinėmis ar protingai numatomomis 
naudojimo sąlygomis, net jei toks išleidimas ir 
nėra numatytoji gaminio paskirtis;
(d) išleidžiamos į apyvartą medžiagos kiekis gali 
neigiamai paveikti žmonių sveikatą ar aplinką.
3. Jei 2 dalies sąlygos įvykdytos, Agentūrai, 
naudojantis jos pagal 108 straipsnį nustatytu 
šablonu, pateikiama tokia informacija:

3. Draudžiama gaminti ir importuoti medžiagas, 
preparatus ir gaminius, kurie neatitinka 1 
straipsnio reikalavimų.

(a) gamintojo ar importuotojo tapatybė ir 
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kontaktinė informacija; 
(b) registracijos numeris, minimas 18 
straipsnio 1 dalyje, jei toks yra; 
(c) cheminės medžiagos (-ų) pavadinimas, 
kaip nurodyta IV priedo 2 skirsnyje; 
(d) cheminės medžiagos klasifikacija; 
(e) trumpas produkto naudojimo 
aprašymas; 
(f) cheminės medžiagos kiekio tonomis 
intervalas, pavyzdžiui, 1–10 tonų, 10–100 tonų 
ir pan. 
4. Agentūrai gali priimti sprendimus, pagal 
kuriuos gaminių gamintojai ar importuotojai 
privalo pagal šios antraštinės dalies nuostatas 
registruoti jų gaminiuose esančią medžiagą ir 
pranešti apie tai pagal 3 dalies nuostatas.

4. Šio straipsnio 1 daliai taikomi terminai, 
nurodyti 21 straipsnio 1 – 3 dalyse.

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

5. Visos priemonės, skirtos 1 straipsniui 
įgyvendinti, priimamos 130 straipsnio 3 dalyje 
nustatyta tvarka.

6. Pasibaigus 21 straipsnio 3 dalyje nustatytam 
terminui, 1–4 dalių nuostatos taikomos dar tris 
mėnesius.
7. Visos priemonės, skirtos 1–6 dalių 
reikalavimams įgyvendinti, priimamos 130 
straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. 

Or. {IT}it

Justification

The Commission proposal European products scant protection against unfair competition 
from countries outside the EU. Imports of some articles and substances that are not subject to 
the rules with which those produced within the EU must comply would thus be favoured since 
a product subjected to fewer controls would cost less and could be manufactured from a 
wider range of materials.
Therefore, the 'hidden' substances in articles should be regulated in the same way as the 
declared substances, which means that there should also be a reference to the quantity of a 
substance in each article and to the 0.1% criterion.
Furthermore, REACH's scope should not be confined to substances classified as dangerous in 
accordance with Directive 67/548/EEC and those released under 'reasonably foreseeable 
conditions'.
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Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Pakeitimas 433
6 straipsnis

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

1. Kiekvienas gaminių gamintojas ar 
importuotojas privalo pateikti Agentūrai 
paraišką įregistruoti šiuose gaminiuose 
esančią kiekvieną cheminę medžiagą, jei 
įvykdyti šie reikalavimai: 

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

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

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

b) medžiagos koncentracija kiekvieno 
gaminio kiekvienoje sudedamojoje dalyje 
viršija 0,1%;

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

c) medžiagą privaloma registruoti.

2. Kiekvienas tokių gaminių gamintojas 
privalo pagal 3 dalies reikalavimus pranešti 
Agentūrai apie jo gaminiuose esančias 
chemines medžiagas, jei įvykdytos visos šios 
sąlygos:
a) tuose gaminiuose esanti medžiaga per 
metus sudaro daugiau kaip 1 toną 
kiekvienam gamintojui ar importuotojui;
b) cheminė medžiaga atitinka pavojingosios 
medžiagos kriterijus pagal Direktyvos 
67/548/EEB nuostatas;
c) gamintojas ar importuotojas žino arba 
gamintojui ar importuotojui buvo pranešta, 
kad medžiaga gali būti išleista į apyvartą 
įprastinėmis ar protingai numatomomis 
naudojimo sąlygomis, net jei toks išleidimas 
ir nėra numatytoji gaminio paskirtis;
d) išleidžiamos į apyvartą medžiagos kiekis 
gali neigiamai paveikti žmonių sveikatą ar 
aplinką.
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3. Jei 2 dalies sąlygos įvykdytos, Agentūrai, 
naudojantis jos pagal 108 straipsnį 
nustatytu šablonu, pateikiama tokia 
informacija: 

a) gamintojo ar importuotojo tapatybė ir 
kontaktinė informacija;
b) registracijos numeris, minimas 18 
straipsnio 1 dalyje, jei toks yra;
c) cheminės medžiagos (-ų) pavadinimas, 
kaip nurodyta IV priedo 2 skirsnyje;
d) cheminės medžiagos klasifikacija;
e) trumpas cheminės medžiagos naudojimo 
(naudojimo atvejų) aprašymas;
f) cheminės medžiagos kiekio tonomis 
intervalas, pavyzdžiui, 1–10 tonų, 10–100 
tonų ir pan.
4. Agentūra gali priimti sprendimus, pagal 
kuriuos gaminių gamintojai ar 
importuotojai privalo pagal šios antraštinės 
dalies nuostatas registruoti jų gaminiuose 
esančią medžiagą ir pranešti apie tai pagal 
3 dalies nuostatas.
5. 1–4 dalių nuostatos netaikomos 
cheminėms medžiagoms, kurias tiekimo 
grandinės dalyvis jau buvo įregistravęs tam 
naudojimo atvejui. 

2. 1 dalies nuostatos netaikomos cheminėms 
medžiagoms, kurias tiekimo grandinės 
dalyvis jau buvo įregistravęs, nurodydamas, 
kad jos bus naudojamos produktui gaminti. 

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

3. Produktai, neatitinkantys 1 dalies 
reikalavimų, negali būti gaminami arba 
importuojami. 

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

4. 1 daliai taikomi 21 straipsnio 1–3 dalyse 
nustatyti terminai. 

Or. de

Justification

In the version set out in the Commission proposal, Article 6 offers the EU processing industry 
scant protection against unfair competition from outside the EU. Since an equivalent, 
imported product is required to meet less stringent conditions, it will be cheaper; moreover, it 
may be manufactured using a broader range of raw materials.
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The amendment establishes a fair trading environment for undertakings inside and outside the 
EU and guarantees the highest possible degree of human health and environmental 
protection.

Pakeitimą pateikė Liam Aylward

Pakeitimas 434
6 straipsnis

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

1. Kiekvienas gaminių gamintojas ar 
importuotojas privalo pateikti Agentūrai 
paraišką įregistruoti tuose gaminiuose 
esančią cheminę medžiagą, 

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

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

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

(b) ji atitinka pavojingosios medžiagos 
kriterijus pagal Direktyvos 67/548/EEB 
nuostatas; ir 

(c) medžiagą ketinama išleisti į apyvartą 
įprastinėmis ir protingai numatomomis 
naudojimo sąlygomis. Medžiaga turėtų 
išsiskirti įprastomis iš anksto numatomomis 
naudojimo sąlygomis.

(c) medžiaga turėtų išsiskirti dėl produkto 
naudojimo. 

2. Kiekvienas tokių gaminių gamintojas 
privalo pagal 3 dalies reikalavimus pranešti 
Agentūrai apie jo gaminiuose esančias 
chemines medžiagas, jei įvykdytos visos šios 
sąlygos:
(a) tuose gaminiuose esanti medžiaga per 
metus sudaro daugiau kaip 1 toną 
kiekvienam gamintojui ar importuotojui; 
(b) cheminė medžiaga atitinka 
pavojingosios medžiagos kriterijus pagal 
Direktyvos 67/548/EEB nuostatas;

(c) gamintojas ar importuotojas žino arba 
gamintojui ar importuotojui buvo pranešta, 
kad medžiaga gali būti išleista į apyvartą 
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įprastinėmis ar protingai numatomomis 
naudojimo sąlygomis, net jei toks išleidimas 
ir nėra numatytoji gaminio paskirtis;
(d) išleidžiamos į apyvartą medžiagos kiekis 
gali neigiamai paveikti žmonių sveikatą ar 
aplinką.
3. Jei 2 dalies sąlygos įvykdytos, Agentūrai, 
naudojantis jos pagal 108 straipsnį 
nustatytu šablonu, pateikiama tokia 
informacija:
(a) gamintojo ar importuotojo tapatybė 
ir kontaktinė informacija; 
(b) registracijos numeris, minimas 18 
straipsnio 1 dalyje, jei toks yra;
(c) cheminės medžiagos (-ų) 
pavadinimas, kaip nurodyta IV priedo 2 
skirsnyje;
(d) cheminės medžiagos klasifikacija;
(e) trumpas cheminės medžiagos 
naudojimo (naudojimo atvejų) aprašymas;
(f) cheminės medžiagos kiekio tonomis 
intervalas, pavyzdžiui, 1–10 tonų, 10–100 
tonų ir pan.
4. Agentūra gali priimti sprendimus, pagal 
kuriuos gaminių gamintojai ar 
importuotojai privalo pagal šios antraštinės 
dalies nuostatas registruoti jų gaminiuose 
esančią medžiagą ir pranešti apie tai pagal 
3 dalies nuostatas. 
5. 1–4 dalių nuostatos netaikomos 
cheminėms medžiagoms, kurias tiekimo 
grandinės dalyvis jau buvo įregistravęs tam 
naudojimo atvejui. 

2. 1 dalies nuostatos netaikomos 
medžiagoms, tinkamai įregistruotoms tam 
naudojimo atvejui. 

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

3. Pasibaigus 21 straipsnio 3 dalyje 
nustatytam terminui, 1 dalies nuostatos
taikomos dar tris mėnesius. 

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

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

Or. en
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Justification

The obligations of the producer or importer of the article must be clarified so that the 
circumstances to be considered when assessing whether a release is “intended” are clear. 
The definition of “use” in the draft regulation is so broad that virtually any activity 
associated with the article, such as end use disposal, misuse of the article, repair activities, 
and uses warned against may have to be taken into account if the “normal and reasonably 
foreseeable” language is retained.

Section 6(2) requires the notification of unintended releases of substances from articles if 
certain conditions are met. The spectre of unintended release from articles will trigger 
extensive, time consuming and costly analysis with little real reduction of impact on human
health or the environment.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 435
6 straipsnis

Visuotinė pareiga registruoti gaminiuose 
esančias chemines medžiagas

Pareiga registruoti gaminiuose esančias 
chemines medžiagas

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

Privaloma informuoti apie tam tikras 
medžiagas, esančias produktuose, 
išvardytuose XX priede. Informacija turi 
būti teikiama tik apie medžiagas, išvardytas 
YY priede. Taip pat informacija apie šiuose 
nurodytuose gaminiuose esančias 
medžiagas turi būti perduota tiekimo 
grandinės dalyviams ir būti prieinama 
plačiajai visuomenei, ją paskelbiant 
internete ar ženklinant atitinkamus 
gaminius. 

a) tuose gaminiuose esanti medžiaga per 
metus sudaro ne mažiau kaip 1 toną 
kiekvienam gamintojui ar importuotojui; 
kiekviena gaminio rūšis nagrinėjama 
atskirai;
b) cheminė medžiaga atitinka pavojingosios 
medžiagos kriterijus pagal Direktyvos 
67/548/EEB nuostatas, 
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c) medžiagą ketinama išleisti į apyvartą 
įprastinėmis ir protingai numatomomis 
naudojimo sąlygomis.
2. Kiekvienas tokių gaminių gamintojas 
privalo pagal 3 dalies reikalavimus pranešti 
Agentūrai apie jo gaminiuose esančias 
chemines medžiagas, jei įvykdytos visos šios 
sąlygos:
a) tuose gaminiuose esanti medžiaga per 
metus sudaro daugiau kaip 1 toną 
kiekvienam gamintojui ar importuotojui; 

b) cheminė medžiaga atitinka pavojingosios 
medžiagos kriterijus pagal Direktyvos 
67/548/EEB nuostatas; 
c) gamintojas ar importuotojas žino arba 
gamintojui ar importuotojui buvo pranešta, 
kad medžiaga gali būti išleista į apyvartą 
įprastinėmis ar protingai numatomomis 
naudojimo sąlygomis, net jei toks išleidimas 
ir nėra numatytoji gaminio paskirtis;
3. Jei 2 dalies sąlygos įvykdytos, Agentūrai, 
naudojantis jos pagal 108 straipsnį 
nustatytu šablonu, pateikiama tokia 
informacija:
a) gamintojo ar importuotojo tapatybė ir 
kontaktinė informacija; 
b) registracijos numeris, minimas 18 
straipsnio 1 dalyje, jei toks yra; 
c) cheminės medžiagos (-ų) pavadinimas, 
kaip nurodyta IV priedo 2 skirsnyje;
d) cheminės medžiagos klasifikacija;
e) trumpas cheminės medžiagos naudojimo 
(naudojimo atvejų) aprašymas; 
f) cheminės medžiagos kiekio tonomis 
intervalas, pavyzdžiui, 1–10 tonų, 10–100 
tonų ir pan. 
4. Agentūrai gali priimti sprendimus, pagal 
kuriuos gaminių gamintojai ar 
importuotojai privalo pagal šios antraštinės 
dalies nuostatas registruoti jų gaminiuose 
esančią medžiagą ir pranešti apie tai pagal 
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3 dalies nuostatas.
5. 1–4 dalių nuostatos netaikomos 
cheminėms medžiagoms, kurias tiekimo 
grandinės dalyvis jau buvo įregistravęs tam 
naudojimo atvejui.
6. Pasibaigus 21 straipsnio 3 dalyje 
nustatytam terminui, 1–4 dalių nuostatos 
taikomos dar tris mėnesius.
7. Visos priemonės, skirtos 1–6 dalių 
reikalavimams įgyvendinti, priimamos 130 
straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

Or. de

Justification

The costly, but in all likelihood inefficient, registration procedure for certain substances in 
articles should be replaced by a labelling or publication requirement applicable only to 
certain articles and certain substances. 

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

Pakeitimas 436
6 straipsnis

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

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

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

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

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

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

(c) medžiagą ketinama išleisti į apyvartą 
įprastinėmis ir protingai numatomomis 

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

(ca) jei medžiagos koncentracija gaminyje 
mažesnė nei mažiausia kuriose nors šių 
nuostatų nurodyta koncentracija: 
(i) tinkamos, Direktyvos 1999/45/EB 
3 straipsnio 3 dalies lentelėje nurodytos 
koncentracijos;
(ii) Direktyvos 67/548/EEB I priedo 
koncentracijos ribinės vertės;
(iii) Direktyvos 1999/45/EB II priedo B 
dalies koncentracijos ribinės vertės;
(iv) Direktyvos 1999/45/EB III priedo B 
dalies koncentracijos ribinės vertės;
(v) koncentracijos ribinės vertės, įtrauktos į 
atitinkamą suderintą įrašą klasifikacijos ir 
žymėjimo rodyklėje, sudarytoje remiantis X 
antraštine dalimi; 
(vi) 0,1 %, jei medžiaga atitinka XII priedo 
kriterijus.

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

(a) tuose gaminiuose esanti medžiaga per 
metus sudaro daugiau kaip 1 toną 
kiekvienam gamintojui ar importuotojui;
(b) cheminė medžiaga atitinka 
pavojingosios medžiagos kriterijus pagal 
Direktyvos 67/548/EEB nuostatas;
(c) gamintojas ar importuotojas žino arba 
gamintojui ar importuotojui buvo pranešta, 
kad medžiaga gali būti išleista į apyvartą 
įprastinėmis ar protingai numatomomis 
naudojimo sąlygomis, net jei toks išleidimas
ir nėra numatytoji gaminio paskirtis;
(d) išleidžiamos į apyvartą medžiagos kiekis 
gali neigiamai paveikti žmonių sveikatą ar 
aplinką.
3. Jei 2 dalies sąlygos įvykdytos, Agentūrai, 
naudojantis jos pagal 108 straipsnį 



Vertimas pagal sutartį
Vertimas pagal sutartį

AM\565897LT.doc 35/4 PE 357.817v01-00

LT

nustatytu šablonu, pateikiama tokia 
informacija:
(a) gamintojo ar importuotojo tapatybė 
ir kontaktinė informacija;
(b) registracijos numeris, minimas 18 
straipsnio 1 dalyje, jei toks yra; 
(c) cheminės medžiagos (-ų) 
pavadinimas, kaip nurodyta IV priedo 2 
skirsnyje; 
(d) cheminės medžiagos klasifikacija; 
(e) trumpas cheminės medžiagos 
naudojimo (naudojimo atvejų) aprašymas; 
4. Agentūrai gali priimti sprendimus, pagal 
kuriuos gaminių gamintojai ar 
importuotojai privalo pagal šios antraštinės 
dalies nuostatas registruoti jų gaminiuose 
esančią medžiagą ir pranešti apie tai pagal 
3 dalies nuostatas. 
5. 1–4 dalių nuostatos netaikomos 
cheminėms medžiagoms, kurias tiekimo 
grandinės dalyvis jau buvo įregistravęs tam 
naudojimo atvejui. 

2. 1 straipsnio dalis netaikoma medžiagoms, 
kurias jau buvo įregistravęs tiekimo 
grandinės dalyvis.

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

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

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

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

Or. en

Justification

The provisions concerning substances in finished articles are a critical issue as they will have 
a substantial impact on the competitiveness of European downstream user industries. In the 
interest of pursuing EU Lisbon Agenda and of ensuring a high level of environment 
protection, article 6 needs to be amended.
The Commission provision leads to significant trade implications and provides a strong 
incentive to produce articles outside the EU.
The Pakeitimas brings  the provisions of article 6, in line with the requirements for substances 
and substances in preparations (Article 13.7) and authorization requirements (Art 53.7) 
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within REACH, as well as with the threshold values incorporated in other community 
legislation where similar thresholds are applied (67/548/EEC, 1999/45/EC).

Pakeitimą pateikė Lena Ek

Pakeitimas 437
6 straipsnis

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

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

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

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

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

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

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

c) medžiagą ketinama išleisti į apyvartą 
įprastinėmis ir protingai numatomomis 
naudojimo sąlygomis. 
ca) tiekimo grandinės dalyvis nebuvo 
įregistravęs medžiagos tam naudojimo 
atvejui. 

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

2. Agentūra gali priimti sprendimus, pagal 
kuriuos gaminių gamintojai ar 
importuotojai privalo pagal II antraštinės 
dalies nuostatas registruoti bet kurią 
gaminiuose esančią medžiagą, jei įvykdytos 
visos šios sąlygos:

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

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

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

b) Agentūra turi priežasčių įtarti, jog: 

(i) medžiagą ketinama išleisti į apyvartą, ir
(ii) išleidžiamos į apyvartą medžiagos kiekis 
gali neigiamai paveikti žmonių sveikatą ar 
aplinką;

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

naudojimo atvejui.

d) išleidžiamos į apyvartą medžiagos kiekis 
gali neigiamai paveikti žmonių sveikatą ar 
aplinką. 
3. Jei 2 dalies sąlygos įvykdytos, Agentūrai, 
naudojantis jos pagal 108 straipsnį 
nustatytu šablonu, pateikiama tokia 
informacija: 
(a) gamintojo ar importuotojo tapatybė ir 
kontaktinė informacija;
(b) registracijos numeris, minimas 18 
straipsnio 1 dalyje, jei toks yra; 
(c) cheminės medžiagos (-ų) pavadinimas, 
kaip nurodyta IV priedo 2 skirsnyje;
(d) cheminės medžiagos klasifikacija;
(e) trumpas cheminės medžiagos 
naudojimo (naudojimo atvejų) aprašymas;
(f) cheminės medžiagos kiekio tonomis 
intervalas, pavyzdžiui, 1–10 tonų, 10–100 
tonų ir pan. 
4. Agentūra gali priimti sprendimus, pagal 
kuriuos gaminių gamintojai ar 
importuotojai privalo pagal šios antraštinės 
dalies nuostatas registruoti jų gaminiuose 
esančią medžiagą ir pranešti apie tai pagal 
3 dalies nuostatas.
5. 1–4 dalių nuostatos netaikomos 
cheminėms medžiagoms, kurias tiekimo 
grandinės dalyvis jau buvo įregistravęs tam 
naudojimo atvejui.
6. Pasibaigus 21 straipsnio 3 dalyje 
nustatytam terminui, 1–4 dalių nuostatos
taikomos dar tris mėnesius. 

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

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

4. Visos priemonės, skirtos 1–4 dalių 
reikalavimams įgyvendinti, priimamos 130 
straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. 

Or. en
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Justification

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

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

Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 438
6 straipsnio 1 dalis

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

1. Agentūra gali priimti sprendimus, pagal 
kuriuos gaminių gamintojai ar importuotojai 
privalo pagal šios antraštinės dalies nuostatas 
registruoti kiekvieną gaminiuose esančią 
medžiagą, jei  įvykdyti visi šie reikalavimai: 

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

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

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

b) Agentūra turi priežasčių įtarti, jog:
(i) medžiagą ketinama išleisti į apyvartą, ir
ii) išleidžiamos į apyvartą medžiagos kiekis gali 
neigiamai paveikti žmonių sveikatą ar aplinką; 

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

c) medžiaga nebuvo įregistruota tam naudojimo 
atvejui. 

Or. {SV}sv
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Justification

On the basis of the knowledge that the Agency is now collecting, it is more effective if the 
Agency assesses which articles should be subject to registration. By placing the burden of 
proof on the Agency, moreover, we should be able to meet our obligations within the WTO.

Pakeitimą pateikė Chris Davies, Frédérique Ries

Pakeitimas 439
6 straipsnio 1 dalis

Visuotinė pareiga registruoti gaminiuose 
esančias chemines medžiagas

Visuotinė pareiga pranešti apie gaminiuose
esančias registruotas chemines medžiagas

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

1. Kiekvienas atitinkamos rūšies gaminių 
gamintojas 2 straipsnio dalyje nustatyta 
tvarka privalo pranešti Agentūrai apie bet 
kokias šių gaminių sudėtyje esančias 
minimalią koncentraciją viršijančias
medžiagas, atitinkančias 54 straipsnio a–e 
punktuose apibrėžtus kriterijus arba 
nustatytas remiantis 54 straipsnio f punktu. 

(a) tuose gaminiuose esanti medžiaga per 
metus sudaro ne mažiau kaip 1 toną 
kiekvienam gamintojui ar importuotojui; 
kiekviena gaminio rūšis nagrinėjama 
atskirai;
(b) cheminė medžiaga atitinka 
pavojingosios medžiagos kriterijus pagal 
Direktyvos 67/548/EEB nuostatas;
(c) medžiagą ketinama išleisti į apyvartą 
įprastinėmis ir protingai numatomomis 
naudojimo sąlygomis.

Or. en

Justification

Article 6 should provide the legal framework for developing workable tools to manage the use 
of high risk chemicals in consumer articles. Rather than identifying if and to what extent  
chemicals meeting the criteria of Article 54 are being released or likely released and having 
an adversely affect on human health or the environment, REACH should aim at managing the 
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use of such chemicals contained in consumer articles regardless on tonnage and where the 
product is sourced. The notification process will be applicable 6 years after REACH comes 
into force and be based on  guidance notes, which will be phased in on a voluntary basis 3 
years after REACH comes into force. The article type and the minimum concentration levels 
should be addressed and defined in the guidance notes. The development of the guidance and 
the aim of the notification procedure is to fill current knowledge gaps (i.e. at the moment 
there is very little information available throughout the product supply chain)  and provide an 
overview of the use of high risk chemicals by product category.

Pakeitimą pateikė Satu Hassi

Pakeitimas 440
6 straipsnio 1 dalis

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

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

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

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

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

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

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

c) medžiagos arba tos pačios rūšies 
medžiagos koncentracija tuose gaminiuose 
viršija 0,1%. 

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. The reference to 
'article type' is not acceptable, as it is completely unclear (e.g. chair with arms versus chair 
without arms - is it one article type or two?). The total mass of imported articles represents 
the only clear reference. This basis has also been chosen for substances and preparations. 
The limitation of the registration requirement to hazardous substances in articles intended to 
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be released is far too limited, as hardly any articles qualify for this. All hazardous substances 
present in articles above a certain concentration should be subject to registration. 

Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 441
6 straipsnio 1 dalis

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

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

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

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

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

b) cheminė medžiaga atitinka 54 straipsnio 
a – e punktuose nurodytus kriterijus arba 
yra nustatyta remiantis 54 straipsnio f 
punktu;

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

Or. en

Justification

To avoid a situation where producers of articles within the EU suffer major competitive 
disadvantages in relation to importers of articles to the EU, it is necessary to introduce a 
limited registration requirement in REACH for substances in articles.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller ir Anne Ferreira, Marie-Noëlle 
Lienemann,

Pakeitimas 442
6 straipsnio 1 dalis

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

importuotojas privalo pateikti Agentūrai 
paraišką įregistruoti tuose gaminiuose 
esančią cheminę medžiagą, jei tuose 
gaminiuose esanti medžiaga per metus 
sudaro ne mažiau kaip 1 toną vienam 
gamintojui arba importuotojui. 

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

b) cheminė medžiaga atitinka pavojingosios 
medžiagos kriterijus pagal Direktyvos 
67/548/EEB nuostatas,
c) medžiagą ketinama išleisti į apyvartą 
įprastinėmis ir protingai numatomomis 
naudojimo sąlygomis.

Or. en

Justification

The weakest component is the tonnage limit of 1 tonne chemical per article type. This will 
create a legal nightmare in any attempt at enforcement, as importers will be able to divide 
their imports into numerous article types (red chairs, blue chairs), and argue that the 1 tonne 
threshold is not being breached by any individual article type. We consider that public health 
and the environment would be better protected if the registration threshold for chemicals in 
imported articles were calculated per importer rather than per article type, as occurs with 
substances and preparations (Jørgensen and others) .

Health and the environment will be better protected if the registration threshold is defined on 
the basis of the cumulative quantities imported by each importer, rather than on the basis of 
the quantities for each article type. The deletion of the condition relating to the possible 
release of the substance by the product will facilitate the application of this provision and 
increase legal security. Finally, the scope of the provisions governing the registration of 
substances in imported products must be similar to that laid down for substances produced in 
the EU (Ferreira and others).

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 443
6 straipsnio 1 dalis

Kiekvienas gaminių gamintojas ar importuotojas Kiekvienas gaminių gamintojas ar importuotojas 



Vertimas pagal sutartį
Vertimas pagal sutartį

AM\565897LT.doc 43/4 PE 357.817v01-00

LT

privalo pateikti Agentūrai paraišką įregistruoti 
tuose gaminiuose esančią cheminę medžiagą, jei 
įvykdyti visi šie reikalavimai: 

privalo pateikti Agentūrai paraišką įregistruoti 
tuose gaminiuose esančią cheminę medžiagą, jei 
įvykdyti visi šie reikalavimai: 

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

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

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

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

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

Or. {EL}el

Justification

Covers separate imports in small quantities and avoids misinterpretation of terms. 

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Bogusław Sonik, Renate Sommer

Pakeitimas 444
6 straipsnio 1 dalis

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

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

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

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

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

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

c) medžiagą ketinama išleisti į apyvartą 
įprastinėmis ir protingai numatomomis 

c) medžiaga turėtų išsiskirti įprastomis iš 
anksto numatomomis naudojimo sąlygomis; 
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naudojimo sąlygomis. ir 
(ca) jei medžiagos koncentracija gaminyje 
ne mažesnė nei mažiausia kuriose nors šių 
nuostatų nurodyta koncentracija: 
(i) Direktyvos 67/548/EEB I priedo 
koncentracijos ribinės vertės; arba 
(ii) Direktyvos 1999/45/EB II priedo A ir B 
dalyse nurodytos koncentracijos ribinės 
vertės, jei Direktyvos 67/548/EEB I priede 
nenurodytos medžiagų preparatuose 
koncentracijos ribinės vertės; 
(iii) 0,1 %, jei medžiaga atitinka XII priedo 
kriterijus. 

Or. en

Justification

1(a) As the definition of article type is missing, the inclusion of this term only creates legal 
uncertainty. 
1 (c) The alternative wording is more clearly defining the scope of the provision.
1(ca) The lack of any quantitative criteria implies that the presence of trace amounts
of a classified substance has to be considered. A producer/ importer would have to know all 

the substances that theoretically may be present at the lowest concentration in all articles. 
This would make article 6 totally unworkable, since producers/importers would not have this 
information and the authorities could not check trace amounts of substances in the millions of 
articles imported into the EC. The introduction of a threshold is a must for workability. 
Declarations are limited to substances which concentration is above the threshold. This is in 
line with the current Directive on preparations (1999/45/EC) and with the REACH project 
itself (article 13.2 and Art 53.7) for substances in preparations (registration) and substances 
of high concern (authorization), Article 13.2 and 53.7 already use the proposed thresholds to 
establish that under such limits a substance in a preparation is no longer dangerous (why 
should this not apply to articles?).

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 445
6 straipsnio 1 dalies a punktas

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

a) tuose gaminiuose esanti medžiaga per 
metus sudaro ne mažiau kaip 10 tonų
kiekvienam gamintojui ar importuotojui; 
medžiagų savybių požiūriu vienarūšiai 
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atskirai; gaminiai registravimo paraiškoje gali būti 
nagrinėjami kartu; 

Or. de

Justification

1. See justification for the amendment to Article 2(1).
2.Instead of introducing a new, vague concept (article type), for the purposes of 
standardisation provision should be made for the joint assessment of similar substances in the 
registration file. 

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 446
6 straipsnio 1 dalies a papunktis

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

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

Or. {NL}nl

Justification

For substances of very high concern in products, a general registration requirement also 
applies. The degree of concern must also be communicated (Blokland priority package).

Pakeitimą pateikė Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle, Françoise 
Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Anders Wijkman

Pakeitimas 447
6 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. 1 dalies a punkto reikalavimai 
netaikomi medžiagoms, kurios naudojamos 
kaip priedai tabako gaminiams, kaip 
apibrėžta Direktyvos 2001/37/EC dėl 
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valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, 
taikomų tabako gaminių gamybai, 
pateikimui ir pardavimui, suderinimo 2 
straipsnio 1 ir 5 punktuose. 

Or. en

Justification

The usual quantity restriction of 1 tonne for chemical substances should not be applied for 
substances which are added to tobacco. Otherwise tobacco manufacturers could circumvent 
the obligation to register by adapting their production system and using only those chemicals 
and their derivates which volume amounts to less than 1 tonne. The exposure scenario and the 
noxious effect of these chemicals, therefore, justify the removal of the quantity restriction for 
substances added to tobacco and tobacco products.

Pakeitimą pateikė Miroslav Ouzký ir Chris Davies, Frédérique Ries irEvangelia Tzampazi ir 
Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller ir  Christofer Fjellner ir Anne Ferreira, Marie-
Noëlle Lienemann ir Satu Hassi ir Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 

Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges 

Pakeitimas 448
6 straipsnio 2 dalis

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

išbraukta

(a) tuose gaminiuose esanti medžiaga per 
metus sudaro daugiau kaip 1 toną 
kiekvienam gamintojui ar importuotojui;
(b) cheminė medžiaga atitinka 
pavojingosios medžiagos kriterijus pagal 
Direktyvos 67/548/EEB nuostatas;
(c) gamintojas ar importuotojas žino arba 
gamintojui ar importuotojui buvo pranešta, 
kad medžiaga gali būti išleista į apyvartą 
įprastinėmis ar protingai numatomomis 
naudojimo sąlygomis, net jei toks išleidimas 
ir nėra numatytoji gaminio paskirtis;
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(d) išleidžiamos į apyvartą medžiagos kiekis 
gali neigiamai paveikti žmonių sveikatą ar 
aplinką.

Or. en

Justification

The paper and the paper recycling will not be able to meet the requirements of Article 6(2) 
for all possible remaining substances left over in the paper, since every batch of paper would 
have to be tested for the presence of any impurity that may meet the criteria of Article 6(2). 
This is not technically or economically feasible. In effect, the REACH Regulation seems to 
assume that manufacturers of articles deal with standardised products (as suggested by the 
reference to “article type” in Article 6(1)). Paper products, however, routinely vary in 
composition (Ouzky).

This follows from the  amendment on Article 6 (1) (Davies, Ries).

Creates confusion and misunderstanding of definitions. (Tzampazi).

On the basis of the knowledge that the Agency is now collecting, it is more effective if the 
Agency assesses which articles should be subject to registration. By placing the burden of 
proof on the Agency, moreover, we should be able to meet our obligations within the WTO. 
(Fjellner).

It will be easier for importers and producers to apply the provisions concerning the 
registration of substances contained in imported products if the distinction between products 
containing 'substances likely to be released' and those containing substances in connection 
with which 'the producer or importer knows, or it is made known to the producer or importer, 
that the substance is likely to be released' is done away with. Producers, importers, 
distributors and retailers will all benefit from this increased legal security (Ferreira, 
Lienemann).

Many articles are likely to release hazardous chemicals. However, the current provisions of 
REACH on such articles are very weak - they are tantamount to saying: "if there are strong 
reasons for a restriction, then please notify us". This does not ensure adequate protection of 
human health or the environment. Moreover, the condition of potential adverse affect is far 
too subjective and controversial to be useful. Articles represent a primary source of exposure 
to chemicals. The use of hazardous substances in articles should be subject to the registration 
requirements as given in the amendment to Article 6(1) (Hassi).

Paragraphs 2 to 4 are neither practicable nor enforceable. The requirements are too vague 
(e.g. "is made known" and "likely to be released") (Oomen-Ruijten and others).
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Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 449
6 straipsnio 2 dalies a papunktis

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

a) tuose gaminiuose esanti medžiaga per metus 
sudaro daugiau kaip 1 toną kiekvienam 
gamintojui ar importuotojui arba naudojamos 
ypač didelį susirūpinimą keliančios medžiagos; 

Or. {NL}nl

Justification

For substances of very high concern in products, a general registration requirement also 
applies. The degree of concern must also be communicated (Blokland priority package).

Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 450
6 straipsnio 2 dalies c ir d punktai

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

c) gamintojas ar importuotojas žino arba 
gamintojui ar importuotojui buvo pranešta, 
kad medžiaga gali būti išleista į apyvartą, net 
jei toks išleidimas ir nėra numatytoji 
gaminio paskirtis;

d) išleidžiamos į apyvartą medžiagos kiekis 
gali neigiamai paveikti žmonių sveikatą ar 
aplinką.

Or. en

Justification

The last condition is not possible to apply in practice and should therefore be išbraukta. It is 
not reasonable to assume that the importer can judge if the quantity released will have an 
adverse effect on human health or the environment.



Vertimas pagal sutartį
Vertimas pagal sutartį

AM\565897LT.doc 49/4 PE 357.817v01-00

LT

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller ir Satu Hassi ir Evangelia 
Tzampazi ir Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann ir  Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, 
Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-

Schoepges

Pakeitimas 451
6 straipsnio 3 dalis

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

išbraukta

(a) gamintojo ar importuotojo tapatybė ir 
kontaktinė informacija;
(b) registracijos numeris, minimas 18 
straipsnio 1 dalyje, jei toks yra; 
(c) cheminės medžiagos (-ų) pavadinimas, 
kaip nurodyta IV priedo 2 skirsnyje;
(d) cheminės medžiagos klasifikacija;
(e) trumpas cheminės medžiagos 
naudojimo (naudojimo atvejų) aprašymas; 
(f) cheminės medžiagos kiekio tonomis 
intervalas, pavyzdžiui, 1–10 tonų, 10–100 
tonų ir pan. 

Or. en

Justification

As the use of hazardous substances in articles should be subject to the registration 
requirements as given in the amendment to Article 6(1), there is no more need for this 
provision (Hassi).

Creates confusion and is superfluous (Tzampazi)

In keeping with the amendment to Article 6(2)(Ferreira, Lienemann).

Paragraphs 2 to 4 are neither practicable nor enforceable. The requirements are too vague 
(e.g. "is made known" and "likely to be released") (Oomen-Ruijten and others).
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Pakeitimą pateikė Chris Davies, Frédérique Ries

Pakeitimas 452
6 straipsnio 3 dalies įžanga ir a punktas

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

3. Jei 1 dalies sąlygos įvykdytos, Agentūrai, 
naudojantis jos pagal 108 straipsnį nustatytu 
šablonu, pateikiama tokia informacija:

a) gamintojo ar importuotojo tapatybė ir 
kontaktinė informacija;

a) jo tapatybė ir kontaktinė informacija;

Or. en

Justification

It follows from the Pakeitimas in Article 6 (1) that REACH should aim at creating a 
framework for controlling the use of chemicals, which fulfils the criteria referred to in 
REACH Article 54 (a-e) or has been identified in accordance with Article 54  (f), contained in 
articles whether the article is manufactured or imported into the Community market.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 453
6 straipsnio 3 dalies f papunktis

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

f) cheminės medžiagos kiekio tonomis 
intervalas, pavyzdžiui, 1–10 tonų, 10–100 tonų 
ir daugiau nei 1000 tonų. 

Or. nl{NL}nl

Justification

This is more complete, specifying all the tonnage ranges (Blokland priority package).
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Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 454
6 straipsnio 3 dalies f a papunktis (naujas)

fa) pavojingumo laipsnis. 

Or. {NL}nl

Justification

The Agency must also be informed of the degree of concern (Blokland priority package).

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann ir Evangelia Tzampazi ir Satu 
Hassi ir Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, 

Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Pakeitimas 455
6 straipsnio 4 dalis

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

išbraukta

Or. en

Justification

Amendement de cohérence avec l'amendement à l'article 6, paragraphe 2 (Ferreira, 
Lienemann).

Δημιουργεί σύγχυση και είναι περιττό (Tzampazi)

As the use of hazardous substances in articles should be subject to the registration 
requirements as given in the Pakeitimas to Article 6(1), there is no more need for this 
provision.(Hassi.)

Paragraphs 2 to 4 are neither practicable nor enforceable. The requirements are too vague 
(e.g. "is made known" and "likely to be released") (Oomen-Ruijten and others).
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Pakeitimą pateikė Chris Davies, Frédérique Ries

Pakeitimas 456
6 straipsnio 4 dalis

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

4. Agentūra gali priimti sprendimus, pagal 
kuriuos gaminių gamintojai ar importuotojai 
privalo pagal šios antraštinės dalies 
nuostatas registruoti jų gaminiuose esančią 
medžiagą, jei išpildomos šios sąlygos: 

a) medžiaga yra produkto sudėtyje;
b) Agentūra turi priežasčių įtarti, jog: 

(i) cheminė medžiaga atitinka 
pavojingosios medžiagos kriterijus pagal 
Direktyvos 67/548/EEB nuostatas,
(ii) medžiagą ketinama išleisti į apyvartą,
(iii) išleidžiamos į apyvartą medžiagos 
kiekis gali neigiamai paveikti žmonių 
sveikatą ar aplinką; 

c) medžiaga nebuvo įregistruota tam 
naudojimo atvejui. 

Or. en

Justification

This Pakeitimas will act as a safety clause to ensure that the Agency has the competence to 
demand information and the registration of a use in an article of an unregistered substance 
which is classified as dangerous, is being released and is a risk to either human health or the 
environment in an article.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Bogusław Sonik, Renate Sommer

Pakeitimas 457
6 straipsnio 5 dalis

5. 1–4 dalių nuostatos netaikomos 
cheminėms medžiagoms, kurias tiekimo 
grandinės dalyvis jau buvo įregistravęs tam 

5. 1–4 dalių nuostatos netaikomos 
cheminėms medžiagoms, kurias tiekimo 
grandinės dalyvis jau buvo įregistravęs tam 
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naudojimo atvejui. naudojimo atvejui arba kurių, remiantis III 
priedu, neprivaloma registruoti. 

Or. en

Justification

Brings the provision in line with the registrations requirements for substances and  
substances in preparations that are applicable to EU Article producers. Linked with 
Pakeitimas to Article 6(1).

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann ir Satu Hassi

Pakeitimas 458
6 straipsnio 5 dalis

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

5. 1 dalies nuostatos netaikomos cheminėms 
medžiagoms, kurias tiekimo grandinės dalyvis 
jau buvo įregistravęs tam naudojimo atvejui. 

Or. {FR}fr

Justification

This amendment is in line with the amendment to Article 6, paragraphs 2 to 4 (Ferreira and 
Lienemann).

This ensures consistency with the amendments suggesting the deletion of paragraphs 2, 3, and 
4 (Hassi).

Pakeitimą pateikė Chris Davies, Frédérique Ries

Pakeitimas 459
6 straipsnio 5 dalis

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

5. 1–3 dalių nuostatos netaikomos 
cheminėms medžiagoms, apie kurias tiekimo 
grandinės dalyvis jau buvo pranešęs.
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Or. en

Justification

This follows from the previous Pakeitimas on Article 6 (1).

Pakeitimą pateikė Chris Davies, Frédérique Ries

Pakeitimas 460
6 straipsnio 6 dalis

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

6. Pasibaigus 21 straipsnio 4 dalyje
nustatytam terminui, 1–3 dalių nuostatos 
taikomos dar tris mėnesius. Prieš taikant 1 –
3 dalių nuostatas, savanoriškumo 
pagrindais palaipsniui sukuriamos gairės, 
skirtos konkrečiam sektoriui.

Or. en

Justification

To achieve a functional system of managing the use of authorised chemicals in the supply 
chain of articles it is necessary to apply a step-by-step approach. The information collected 
during the development of sector specific guidance and the palaipsniui įvedamos will provide 
a useful stepping-stone for further developments in the complex area of chemical uses in 
consumer articles. This Pakeitimas ensures that the sector specific guidance notes will be 
phased in over a 3 year before Article 6 comes into force.

Pakeitimą pateikė Satu Hassi

Pakeitimas 461
6 straipsnio 6 dalis

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

6. Pasibaigus 21 straipsnyje nustatytiems 
terminams, 1 dalies nuostatos taikomos dar 
vienerius metus.

Or. en
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Justification

It is not acceptable to exempt import products from the registration requirements of 
substances in articles for 11 years and 3 months. Hazardous substances in imported articles 
should be registered at the latest one year after these substances have been registered in the 
EU.

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 462
6 straipsnio 6 dalis

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

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

Or. {EN}en

Justification

In keeping with the amendment to Article 6(2) to (4).

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann + Satu Hassi

Pakeitimas 463
6 straipsnio 7 dalis

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

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

Or. en

Justification

This ensures consistency with the Pakeitimass suggesting to išbraukta paragraphs 2, 3, and 4 
(Hassi).

Amendement de cohérence avec l'amendement à l'article 6, paragraphe 2 à 4 (Ferreira, 
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Lienemann).

Pakeitimą pateikė Chris Davies, Frédérique Ries

Pakeitimas 464
6 straipsnio 7 dalis

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

7. Teisės aktai, skirti šio straipsnio 
reikalavimams įgyvendinti, priimami 130 
straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

Or. en

Justification

To ensure that implementing legislation can be adopted in order to achieve the workability of 
the entire Article 6.

Pakeitimą pateikė Chris Davies, Frédérique Ries ir Mary Honeyball

Pakeitimas 465
6 straipsnio 7 a dalis (nauja)

7a. 7 dalyje nurodyta įgyvendinimo 
priemonė turi atitikti gaires, skirtas 
konkrečiam sektoriui ir parengtas 
remiantis 73 straipsnio 2 dalies ia punkto 
reikalavimais.

Or. en

Justification

The basis for a workable framework is the identification of product categories and the use of 
chemicals, which fulfils the criteria referred to in REACH Article 54 (a-e) or has been 
identified in accordance with Article 54  (f). The development of sector specific guidance will 
be based on these two elements and the implementing measures should be in accordance with 
these developments in order to ensure compliance and legal certainty.
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Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 466
6 straipsnio 7 a dalis  (nauja)

7a. Agentūra numato gaires, skirtas padėti 
produktų gamintojams ir importuotojams 
bei kompetentingosioms institucijoms. 

Or. fr

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

Schoepges

Pakeitimas 467
6aa straipsnis (naujas)

6aa straipsnis
Registracijos ir „grupinės registracijos“ 

perdavimas ir padalijimas 
1. Registracija įgyti teisėti reikalavimai gali 
būti tiek perduoti, tiek padalyti. Pasikeitus 
įmonės savininkui, naujasis savininkas turi 
įvykdyti įpareigojimus pagal 20 straipsnį. 
Registraciją padalijant, pavyzdžiui, 
pardavus dalį gamyklos, gaminančios tik 
registruotą medžiagą, Agentūra naujajam 
savininkui skiria naują registracijos 
numerį. 
2. Jei gamintojas yra kito juridinio asmens 
(vadinamosios motininės bendrovės) 
dukterinė bendrovė, motininė bendrovė gali 
dukterinės bendrovės vardu pateikti 
registravimo paraišką ir ja naudotis. 
Dukterinė bendrovė savo ruožtu taip pat 
gali už savo motininę bendrovę ar kitas 
dukterines bendroves pateikti registravimo 
paraišką ir ja naudotis. Šiais atvejais 
reikalinga vienintelė registracija. Už 
pareigų pagal šį reglamentą vykdymą 
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atsako juridinis asmuo, nurodytas grupės 
registravimo dokumentuose.
2 dalis taikoma ir tada, kai motininės ar 
dukterinės bendrovės buveinė yra ne 
Europos Sąjungoje. Tačiau registravimo 
paraiškos pateikėjo ir registruotojo  
buveinė turi būti Europos Sąjungoje. 

Or. en

Justification

Proposal for the solution of following cases:
Within company groups, products are delivered to customers from changing production sites 
within the EU, which may belong to different affiliates. Distribution of products within groups 
is often steered by one unit within the group which can be part of the parent company or a 
group company. A group registration would be an appropriate solution to reduce the costs 
and bureaucracy in these cases.
If a registrant only sells one of several production plants in which a substance is produced, a 
new registration by the purchaser is not necessary.

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 468
6aa straipsnis (naujas)

6aa straipsnis
1. Registracija įgyti teisėti reikalavimai gali 
būti tiek perduoti, tiek padalyti. Gavėjas 
perima ankstesniojo registravimo paraiškos 
pateikėjo teises ir pareigas. Registraciją 
padalijant, Agentūra naujajam savininkui 
skiria naują registracijos numerį.
2. Jei gamintojas yra kito juridinio asmens 
(vadinamosios motininės bendrovės) 
dukterinė bendrovė, motininė bendrovė gali 
dukterinės bendrovės vardu pateikti 
registravimo paraišką ir ja naudotis. 
Dukterinė bendrovė savo ruožtu taip pat 
gali už savo motininę bendrovę ar kitas 
dukterines bendroves pateikti registravimo 
paraišką ir ja naudotis. Šiais atvejais 



Vertimas pagal sutartį
Vertimas pagal sutartį

AM\565897LT.doc 59/4 PE 357.817v01-00

LT

reikalinga vienintelė registracija. Už 
pareigų pagal šį reglamentą vykdymą 
atsako juridinis asmuo, nurodytas grupės 
registracijos dokumentuose. Juridinis 
asmuo, nurodytas grupės registravimo 
dokumentuose, privalo  turėti buveinę 
Europos Sąjungoje.

Or. de

Justification

If a registrant no longer wishes to make use of a registration, it must be possible for the 
relevant rights to be transferred.

Within concerns, products are supplied to downstream users from a variety of production 
centres within the EU, centres which may belong to different subsidiaries. The supply of 
products within a concern is often coordinated by a unit which may be part either of the 
parent company or a subsidiary. The proposed group registration arrangement would be a 
suitable way of reducing costs and red tape.

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 469
7 straipsnis 

7 straipsnis Straipsnis išbrauktas

Or. en

Justification

Consequence of the Pakeitimas  that proposes a new Article 4 (a) (linked to article 3(22), 4a 
and 34(4).

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber

Pakeitimas 470
7 straipsnis
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1. 5 ir 19 straipsniai 5 metus netaikomi 
cheminei medžiagai, kuri gaminama 
Bendrijoje arba įvežama į ją gaminio ir 
gamybos proceso tyrimo bei plėtros 
tikslams, turi keletą išvardytų vartotojų, jos 
kiekis yra ribotas ir skirtas tik gaminio ir 
gamybos proceso tyrimui bei plėtrai.

Tyrimais ir vystymusi laikoma sisteminga, 
taip pat dažnai ir atsitiktinė naujų 
mokslinių išvadų paieška. Tyrimai bendrai 
skirstomi į bazinius, kurie atliekami be 
apibrėžtos būtinybės ir tikslo, ir 
taikomuosius, kuriais siekiama išspręsti 
konkrečią problemą ir kurių tikslas dažnai 
yra ekonominis pritaikymas. 

2. 1 dalies tikslams gamintojas ar 
importuotojas, naudodamasis Agentūros 
pagal 108 straipsnį nustatytu šablonu, 
praneša jai tokią informaciją: 

Medžiagoms ir jų mišiniams, kurios 
naudojamos ir vartojamos laikantis griežtų 
tyrimų ir vystymo laboratorijų sąlygų, šis 
reglamentas netaikomas.

a) gamintojo ar importuotojo tapatybę 
ir kontaktinius duomenis;
b) cheminės medžiagos pavadinimą;
c) cheminės medžiagos klasifikaciją, 
jei tokia yra;
d) nustatytą kiekį;
e) 1 dalyje paminėtą vartotojų sąrašą;
f) pakankamai informacijos apie 
tyrimų bei plėtros programą, kad Agentūra 
galėtų priimti pagrįstus sprendimus pagal 4 
ir 7 dalių reikalavimus.
1 dalyje nurodytas laikotarpis prasideda 
Agentūrai gavus pranešimą.
3. Agentūra suteikia pranešimui tam 
tikrą numerį, pažymi pranešimo datą, kuri 
laikoma pranešimo gavimo Agentūroje
data, ir nedelsdama praneša šį numerį bei 
šią datą susijusiam gamintojui ar 
importuotojui.
4. Agentūra patikrina, ar pranešėjas 
pateikė visą informaciją. Ji gali nuspręsti 
iškelti tam tikras sąlygas, norėdama 
užtikrinti, kad chemines medžiagas ar jų 
turinčius preparatus bei gaminius tvarkytų 
tik 2 dalies e punkte nurodytų vartotojų 
personalas ir tik pagrįstos kontrolės 
sąlygomis, kad nei gryno pavidalo, nei 
preparatuose ar gaminiuose esančios 
medžiagos niekada nebūtų pasiekiamos 
plačiajai visuomenei, o pasibaigus 
atleidimo nuo pareigos terminui, likęs 
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medžiagos kiekis būtų surinktas ir 
pašalintas. 
5. Nesant kokių nors priešingų 
kompetentingosios  institucijos nurodymų, 
gamintojui ar importuotojui leidžiama 
gaminti ar įvežti cheminę medžiagą praėjus 
ne mažiau kaip keturioms savaitėms nuo 
pranešimo.
6. Gamintojas arba importuotojas 
privalo atitikti Agentūros pagal 4 dalį 
iškeltas sąlygas. 
7. Agentūra gali nuspręsti pratęsti 
penkerių metų trukmės atleidimo laikotarpį 
daugiausiai dar penkeriems metams arba, 
jei cheminės medžiagos bus naudojamos tik 
kuriant žmonėms skirtus ar veterinarinius 
vaistus, ne ilgesniam kaip 10 metų 
laikotarpiui, kai to prašoma, ir gamintojas 
arba importuotojas gali įrodyti, kad toks 
pratęsimas grindžiamas tyrimų ir plėtros 
programa.
8. Agentūra nedelsdama praneša 
kiekvienos valstybės narės, kurioje vyksta 
gamyba, importas ar produkto bei gamybos 
tyrimas, kompetentingosioms institucijoms 
apie visus savo sprendimų projektus.
Priimdama 4 ir 7 dalyse numatytus 
sprendimus, Agentūra atsižvelgia į šių 
kompetentingųjų institucijų pastabas. 

9. Agentūra ir atitinkamos valstybės 
narės kompetentingosios institucijos visada 
saugo paslaptyje informaciją, kuri buvo 
pateikta pagal 1–8 dalių reikalavimus.
10. 4 ir 7 dalyse minimus Agentūros 
sprendimus galima apskųsti 87, 88 ir 89 
straipsniuose numatyta tvarka.

Or. de

Justification

The exclusion of these substances from the scope of the Regulation will create opportunities 
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for research and development, also in connection with low-risk substances.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Péter Olajos, Renate Sommer

Pakeitimas 471
7 straipsnis

1. 5 ir 19 straipsniai 5 metus netaikomi 
cheminei medžiagai, kuri gaminama 
Bendrijoje arba įvežama į ją gaminio ir 
gamybos proceso tyrimo bei plėtros
tikslams, turi keletą išvardytų vartotojų, jos 
kiekis yra ribotas ir skirtas tik gaminio ir 
gamybos proceso tyrimui bei plėtrai. 

1. 5 ir 19 straipsniai netaikomi cheminei 
medžiagai, kuri gaminama Bendrijoje arba 
įvežama į ją gaminio ir gamybos proceso 
tyrimo bei plėtros tikslams, turi keletą 
išvardytų vartotojų, jos kiekis yra ribotas ir 
skirtas tik gaminio ir gamybos proceso 
tyrimui bei plėtrai. 

2. 1 dalies tikslams gamintojas ar 
importuotojas, naudodamasis Agentūros 
pagal 108 straipsnį nustatytu šablonu, 
praneša jai tokią informaciją:

2. 1 dalies tikslams gamintojas ar 
importuotojas, naudodamasis Agentūros 
pagal 108 straipsnį nustatytu šablonu, 
praneša jai tokią informaciją:

a) gamintojo ar importuotojo tapatybę; a) gamintojo ar importuotojo tapatybę;
b) cheminės medžiagos pavadinimą; b) cheminės medžiagos pavadinimą; 

c) cheminės medžiagos klasifikaciją, jei 
tokia yra; 

c) cheminės medžiagos klasifikaciją, jei 
tokia yra; 

d) nustatytą kiekį; d) nustatytą kiekį; 
e) 1 dalyje paminėtą vartotojų sąrašą ir e) 1 dalyje paminėtą vartotojų sąrašą ir 

(f) pakankamai informacijos apie tyrimų bei 
plėtros programą, kad Agentūra galėtų 
priimti pagrįstus sprendimus pagal 4 ir 7 
dalių reikalavimus.  

(f) pakankamai informacijos apie tyrimų bei 
plėtros programą, kad Agentūra galėtų 
priimti pagrįstus sprendimus pagal 4 ir 7 
dalių reikalavimus.  

1 dalyje nurodytas laikotarpis prasideda 
Agentūrai gavus pranešimą. 
3. Agentūra suteikia pranešimui tam tikrą 
numerį, pažymi pranešimo datą, kuri 
laikoma pranešimo gavimo Agentūroje data, 
ir nedelsdama praneša šį numerį bei šią datą 
susijusiam gamintojui ar importuotojui.  

3. Agentūra suteikia pranešimui tam tikrą 
numerį, pažymi pranešimo datą, kuri 
laikoma pranešimo gavimo Agentūroje data, 
ir nedelsdama praneša šį numerį bei šią datą 
susijusiam gamintojui ar importuotojui.  

4. Agentūra patikrina, ar pranešėjas pateikė 
visą informaciją. Ji gali nuspręsti iškelti tam 
tikras sąlygas, norėdama užtikrinti, kad 
chemines medžiagas ar jų turinčius 
preparatus bei gaminius tvarkytų tik 2 dalies 

4. Agentūra patikrina, ar pranešėjas pateikė 
visą informaciją. Ji gali nuspręsti iškelti tam 
tikras sąlygas, norėdama užtikrinti, kad 
chemines medžiagas ar jų turinčius 
preparatus bei gaminius tvarkytų tik 2 dalies 
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e punkte nurodytų vartotojų personalas ir tik 
pagrįstos kontrolės sąlygomis, kad nei gryno 
pavidalo, nei preparatuose ar gaminiuose 
esančios medžiagos niekada nebūtų 
pasiekiamos plačiajai visuomenei, o 
pasibaigus atleidimo nuo pareigos terminui, 
likęs medžiagos kiekis būtų surinktas ir 
pašalintas.

e punkte nurodytų vartotojų personalas ir tik 
pagrįstos kontrolės sąlygomis, kad nei gryno 
pavidalo, nei preparatuose ar gaminiuose 
esančios medžiagos niekada nebūtų 
pasiekiamos plačiajai visuomenei, o 
pasibaigus tyrimų bei plėtros programos
terminui, likęs medžiagos kiekis būtų 
surinktas ir pašalintas. 

5. Nesant kokių nors priešingų nurodymų, 
gamintojui ar importuotojui leidžiama 
gaminti ar įvežti cheminę medžiagą praėjus 
ne mažiau kaip keturioms savaitėms nuo 
pranešimo.

5. Nesant kokių nors priešingų nurodymų, 
gamintojui ar importuotojui leidžiama 
gaminti ar įvežti cheminę medžiagą praėjus 
ne mažiau kaip keturioms savaitėms nuo 
pranešimo.

6. Gamintojas arba importuotojas privalo 
atitikti Agentūros pagal 4 dalį iškeltas 
sąlygas.  

6. Gamintojas arba importuotojas privalo 
atitikti Agentūros pagal 4 dalį iškeltas 
sąlygas.  

7. Agentūra gali nuspręsti pratęsti penkerių 
metų trukmės atleidimo laikotarpį 
daugiausiai dar penkeriems metams arba, 
jei cheminės medžiagos bus naudojamos tik 
kuriant žmonėms skirtus ar veterinarinius 
vaistus, ne ilgesniam kaip 10 metų 
laikotarpiui, kai to prašoma, ir gamintojas 
arba importuotojas gali įrodyti, kad toks 
pratęsimas grindžiamas tyrimų ir plėtros 
programa. 
8. Agentūra nedelsdama praneša kiekvienos 
valstybės narės, kurioje vyksta gamyba, 
importas ar produkto bei gamybos tyrimas, 
kompetentingosioms institucijoms apie visus 
savo sprendimų projektus. 

7. Agentūra nedelsdama praneša kiekvienos 
valstybės narės, kurioje vyksta gamyba, 
importas ar produkto bei gamybos tyrimas, 
kompetentingosioms institucijoms apie visus 
savo sprendimų projektus.

Priimdama 4 ir 7 dalyse numatytus 
sprendimus, Agentūra atsižvelgia į šių 
kompetentingųjų institucijų pastabas. 

Priimdama 4 dalyje numatytus sprendimus, 
Agentūra atsižvelgia į šių kompetentingų 
institucijų pastabas. 

9. Agentūra ir atitinkamos valstybės narės 
kompetentingosios institucijos visada saugo 
paslaptyje informaciją, kuri buvo pateikta 
pagal 1–8 dalių reikalavimus. 

8. Agentūra ir atitinkamos valstybės narės 
kompetentingosios institucijos visada saugo 
paslaptyje informaciją, kuri buvo pateikta 
pagal 1–7 dalių reikalavimus.

10. 4 ir 7 dalyse minimus Agentūros 
sprendimus galima apskųsti 87, 88 ir 89 
straipsniuose numatyta tvarka. 

9. 4 dalyje minimus Agentūros sprendimus 
galima apskųsti 87, 88 ir 89 straipsniuose 
numatyta tvarka. 

Or. en
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Justification

No timeframes should be defined.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 472
7 straipsnio 1 dalis

1. 5 ir 19 straipsniai 5 metus netaikomi 
cheminei medžiagai, kuri gaminama 
Bendrijoje arba įvežama į ją gaminio ir 
gamybos proceso tyrimo bei plėtros
tikslams, turi keletą išvardytų vartotojų, jos 
kiekis yra ribotas ir skirtas tik gaminio ir 
gamybos proceso tyrimui bei plėtrai. 

1. 5 ir 19 straipsniai netaikomi cheminei 
medžiagai, kuri gaminama Bendrijoje arba 
įvežama į ją gaminio ir gamybos proceso 
tyrimo bei plėtros tikslams, turi keletą
išvardytų vartotojų, jos kiekis yra ribotas ir 
skirtas tik gaminio ir gamybos proceso 
tyrimui bei plėtrai.

Or. de

Justification

The imposition of a time-limit for substances used for the purposes of product and process 
orientated research and development will hamper innovation. There is a risk that research 
projects will be relocated outside the EU, jeopardising highly qualified jobs.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 473
7 straipsnio 1 dalis

1. 5 ir 19 straipsniai 5 metus netaikomi 
cheminei medžiagai, kuri gaminama 
Bendrijoje arba įvežama į ją gaminio ir 
gamybos proceso tyrimo bei plėtros
tikslams, turi keletą išvardytų vartotojų, jos 
kiekis yra ribotas ir skirtas tik gaminio ir 
gamybos proceso tyrimui bei plėtrai. 

1. 5 ir 19 straipsniai 10 metų netaikomi 
cheminei medžiagai, kuri gaminama 
Bendrijoje arba įvežama į ją gaminio ir 
gamybos proceso tyrimo bei plėtros
tikslams, turi keletą išvardytų vartotojų, jos 
kiekis yra ribotas ir skirtas tik gaminio ir 
gamybos proceso tyrimui bei plėtrai.

Or. de
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Justification

Repetitive research and development cycles, the starting criteria for which can be determined 
only after the preceding cycle has been completed, are often needed to optimise substance-
related product and process development. These research and development cycles can be very 
time-consuming. The five-year derogation from the provisions of Articles 5 and 19 for 
substances manufactured in or imported into the Community for the purposes of product  and 
process orientated research and development is too short and should be extended to 10 years.

Pakeitimą pateikė Martin Callanan ir Lena Ek

Pakeitimas 474
7 straipsnio 2 dalies f punktas

(f) pakankamai informacijos apie tyrimų 
bei plėtros programą, kad Agentūra galėtų 
priimti pagrįstus sprendimus pagal 4 ir 7 
dalių reikalavimus.

išbraukta

Or. en

Justification

Information on product and process research is often highly confidential for commercial 
reasons. The need to explain a research programme to the Agency creates a risk that 
confidentiality will be breached.  Moreover, detailed information on the R&D activity is not 
necessary for the Agency to make its determination of environmental hazards from the 
chemical in research use.
During a PPORD programme, there will be no significant exposure of humans and/or the 
environment to the substance, preparation or article in question, and the Agency can always 
formulate safeguard conditions under Articles 7.4 and 7.6 on the basis of the identity of the 
substance.
The Pakeitimas:
– ensures that innovation is protected against inadvertent disclosure of confidential 

business information;
– minimises the administrative burden of REACH on research industry. (Callanan)

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

Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 475
7 straipsnio 4 dalis

4. Agentūra patikrina, ar pranešėjas pateikė 
visą informaciją. Ji gali nuspręsti iškelti tam 
tikras sąlygas, norėdama užtikrinti, kad 
chemines medžiagas ar jų turinčius 
preparatus bei gaminius tvarkytų tik 2 dalies 
e punkte nurodytų vartotojų personalas ir tik 
pagrįstos kontrolės sąlygomis, kad nei gryno 
pavidalo, nei preparatuose ar gaminiuose 
esančios medžiagos niekada nebūtų 
pasiekiamos plačiajai visuomenei, o 
pasibaigus atleidimo nuo pareigos terminui, 
likęs medžiagos kiekis būtų surinktas ir 
pašalintas. 

4. Agentūra patikrina, ar pranešėjas pateikė 
visą informaciją. Ji gali nuspręsti iškelti tam 
tikras sąlygas, norėdama užtikrinti, kad 
chemines medžiagas ar jų turinčius 
preparatus bei gaminius tvarkytų tik 2 dalies 
e punkte nurodytų vartotojų personalas ir tik 
pagrįstos kontrolės sąlygomis, kad nei gryno 
pavidalo, nei preparatuose ar gaminiuose 
esančios medžiagos niekada nebūtų 
pasiekiamos plačiajai visuomenei, o 
pasibaigus atleidimo nuo pareigos terminui, 
likęs medžiagos kiekis būtų surinktas ir 
pašalintas, be to, tinkamai kontroliuojamas 
pavojus žmonių sveikatai ir (arba) aplinkai.

Or. en

Justification

To facilitate innovation it is appropriate to exempt substances being used in research and 
development. However it is necessary to add criteria concerning the potential risks to human 
health and the environment.

Pakeitimą pateikė Karin Scheele

Pakeitimas 476
7 straipsnio 4 dalis

4. Agentūra patikrina, ar pranešėjas pateikė 
visą informaciją. Ji gali nuspręsti iškelti 
tam tikras sąlygas, norėdama užtikrinti, kad 
chemines medžiagas ar jų turinčius 
preparatus bei gaminius tvarkytų tik 2 dalies 
e punkte nurodytų vartotojų personalas ir tik 
pagrįstos kontrolės sąlygomis, kad nei gryno 

4. Agentūra patikrina, ar pareiškėjas pateikė 
visą informaciją. Ji gali priimti sprendimus 
dėl sąlygų, kurių turi būti laikomasi, kad 
cheminių medžiagų ar jų turinčių 
preparatų gamyba ir naudojimas būtų 
susijęs su kiek įmanoma mažesnėmis 
rizikomis, ypač atsižvelgiant į nežinomus 
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pavidalo, nei preparatuose ar gaminiuose 
esančios medžiagos niekada nebūtų 
pasiekiamos plačiajai visuomenei, o 
pasibaigus atleidimo nuo pareigos terminui, 
likęs medžiagos kiekis būtų surinktas ir 
pašalintas. 

pavojus. Taip pat ji gali nurodyti, nei gryno 
pavidalo, nei preparatuose ar gaminiuose 
esančios medžiagos niekada nebūtų 
pasiekiamos plačiajai visuomenei, o 
pasibaigus atleidimo nuo pareigos terminui, 
likęs medžiagos kiekis būtų surinktas ir 
pašalintas.

Or. de

Justification

In order to ensure that, as a result of a lack of knowledge concerning substances used for the 
purposes of product  and process orientated research, no unacceptable risks arise in 
connection with the manufacture or use of such substances, the Agency should take a decision 
in each case on the conditions which must be met. The stringency of the conditions will be 
determined by the degree to which the applicant can show that the relevant risks are under 
control. This will also ensure - in connection with paragraph 8 - that the competent Member 
State authorities are informed in each case of the research and development plans.

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

Pakeitimas 477
7 straipsnio 8 dalies 2 papunktis

Priimdama 4 ir 7 dalyse numatytus 
sprendimus, Agentūra atsižvelgia į šių 
kompetentingųjų institucijų pastabas. 

Priimdama 4 ir 7 dalyse numatytus 
sprendimus, Agentūra atsižvelgia į 
kiekvienos valstybės narės, kurioje 
gaminama, į kurią importuojama arba 
kurioje vykdomos gaminio ir gamybos 
proceso tyrimų bei plėtros programos, 
kompetentingųjų institucijų pastabas. 

Or. en

Justification

This is the actual procedure laid down in Council Directive 92/32/EEC, which has shown to 
work well and will therefore not be replaced by the REACH regulation.
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Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter Olajos, 
Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges  ir Alessandro Foglietta, 
Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato ir Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 478
8 straipsnis 

8 straipsnis Straipsnis išbrauktas

Or. en

Justification

Avoid double legislation (see justification Pakeitimas on article 2). Linked to Pakeitimass to 
articles 2, 4 and 53-5 (Oomen-Ruijten and others).

These provisions are now included in Article 2 paragraph 1f new and annex Ic (Foglietta and 
others).
Consequence of new Article 2 (Roth Behrendt).

Pakeitimą pateikė  Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pakeitimas 479
9 straipsnis

Pagal 5 straipsnio arba 6 straipsnio 1 ar 4 
dalių reikalavimus privalomai registracijai 
pateikiama tokia informacija, naudojantis 
Agentūros pagal 108 straipsnį nustatytu 
šablonu:

Pagal 5 straipsnio arba 6 straipsnio 1 ar 4 
dalių reikalavimus privalomai registracijai 
pateikiama tokia informacija, naudojantis 
Agentūros pagal 108 straipsnį nustatytu 
šablonu:

a) techninių dokumentų rinkinys, kurį 
sudaro: 

a) techninių dokumentų rinkinys, kurį 
sudaro: 

i) gamintojo (-jų) arba importuotojo (-jų) 
tapatybė, kaip nurodyta IV priedo 1 
skirsnyje; 

i) gamintojo (-jų) arba importuotojo (-jų) 
tapatybė, kaip nurodyta IV priedo 1 
skirsnyje; 

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

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

iii) informacija apie gamybą ir medžiagos 
naudojimą (naudojimo atvejus), kaip 
nurodyta IV priedo 3 skirsnyje; ši 
informacija turi atspindėti visus registruotojo 
nurodytus naudojimo atvejus;

iii) informacija apie gamybą ir medžiagos 
naudojimą (naudojimo atvejus), kaip 
nurodyta IV priedo 3 skirsnyje; ši 
informacija turi atspindėti visus registruotojo 
nurodytus naudojimo atvejus, taip pat 
atitinkamai kiekvienam atvejui numatytas 
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gamybos arba importo apimtis tais atvejais, 
kai pasiekiama arba viršijama viena tona 
per metus, suapvalinant iki sveikų skaičių;
iii a) informacija apie medžiagos gamybą ir 
panaudojimą ir visų nurodytų naudojimo 
atvejų priskyrimas naudojimo ir poveikio 
kategorijoms pagal I aa priedą. 

iv) cheminės medžiagos klasifikacija ir 
ženklinimas, kaip nurodyta IV priedo 4 
skirsnyje; 

iv) cheminės medžiagos klasifikacija ir 
ženklinimas, kaip nurodyta IV priedo 4 
skirsnyje; 

v) saugaus medžiagos naudojimo 
nurodymai, kaip nurodyta IV priedo 5 
skirsnyje; 
vi) informacijos, gautos taikant V–IX priedų 
nuostatas, santrauka; 

vi) informacijos, gautos taikant V–IX priedų 
nuostatas, santrauka; 

vii) informacijos, gautos taikant V–IX 
priedų nuostatas, pagrindų santrauka, jei 
privaloma pagal I priedo reikalavimus; 

vii) informacijos, gautos taikant V–IX 
priedų nuostatas, pagrindų santrauka, jei 
privaloma pagal I priedo reikalavimus; 

viii) pareiškimas apie tai, kad informacija 
buvo surinkta atliekant bandymus su 
stuburiniais gyvūnais ar be jų; 

viii) pareiškimas apie tai, kad informacija 
buvo surinkta atliekant bandymus su 
stuburiniais gyvūnais ar be jų; 

ix) siūlomi bandymai, jei privaloma pagal 
V–IX priedų nuostatas; 

ix) siūlomi bandymai, jei privaloma pagal 
V–IX priedų nuostatas; 

x) sutikimas, kad paskesni registruotojai 
galėtų už tam tikrą mokestį naudotis šiomis 
santraukomis ir informacijos, gautos pagal 
V–VIII priedų nuostatas dėl bandymų 
nenaudojant stuburinių gyvūnų, pagrindų 
santraukomis;  

x) sutikimas, kad paskesni registruotojai 
galėtų už tam tikrą mokestį naudotis šiomis 
santraukomis ir informacijos, gautos pagal 
V–VIII priedų nuostatas dėl bandymų 
nenaudojant stuburinių gyvūnų, pagrindų 
santraukomis;  

aa) einamasis saugos duomenų lapas pagal 
1a priedą; 

b) cheminės saugos ataskaita, jei privaloma 
pagal 13 straipsnio nuostatas. 

b) cheminės saugos ataskaita, jei privaloma 
pagal 13 straipsnio nuostatas. 

ba) registravimo paraiškos pateikėjo 
pareiškimas dėl medžiagos priskyrimo 1–3 
pirmumo laipsniui, susijusiam su rizika, 
pagal IV priedą. 1 pastraipa netaikoma, jei 
buvo atlikta išankstinės registracijos 
procedūra pagal 26 ff straipsnį. 

Or. de
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Justification

In keeping with the 'one substance - one registration' approach, this amendment lays down 
the arrangements for introducing risk-oriented information requirements. Accordingly, 
information concerning the proposed use of a substance should also be provided on the basis 
of use and exposure categories. This will also facilitate the provision of information to each 
entity in the supply chain. The same applies to the safety data sheet. Self-classification by 
priority level is a precondition for meeting the further risk-oriented information requirements 
laid down in Article 11 and will be checked as part of the assessment procedure.

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 480
9 straipsnis

Pagal 5 straipsnio arba 6 straipsnio 1 ar 4 
dalių reikalavimus privalomai registracijai 
pateikiama tokia informacija, naudojantis 
Agentūros pagal 108 straipsnį nustatytu 
šablonu: 

Pagal 5 straipsnio arba 6 straipsnio 
reikalavimus privalomai registracijai 
pateikiama tokia informacija, naudojantis 
Agentūros pagal 108 straipsnį nustatytu 
šablonu: 

a) techninių dokumentų rinkinys, kurį 
sudaro: 

a) individualių dokumentų rinkinys, 

(i) gamintojo (-jų) arba importuotojo 
(-jų) tapatybė, kaip nurodyta IV 
priedo 1 skirsnyje; 

(i) gamintojo (-jų) arba importuotojo 
(-jų) tapatybė, kaip nurodyta IV 
priedo 1 skirsnyje;  

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

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

(iii) informacija apie gamybą ir 
medžiagos naudojimą (naudojimo 
atvejus), kaip nurodyta IV priedo 
3 skirsnyje; ši informacija turi 
atspindėti visus registruotojo 
nurodytus naudojimo atvejus; 

(iii) informacija apie gamybą ir 
medžiagos naudojimą (naudojimo 
atvejus), kaip nurodyta IV priedo 
3 skirsnyje; ši informacija turi 
apimti visus registruotojo 
nurodytus naudojimo atvejus ir 
ypač informaciją apie naudojimo 
atvejus, kurių jis siūlo netaikyti;

(iv) cheminės medžiagos klasifikacija 
ir ženklinimas, kaip nurodyta IV 
priedo 4 skirsnyje;
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(v) saugaus medžiagos naudojimo 
nurodymai, kaip išdėstyta IV 
priedo 5 skirsnyje;

(vi) informacijos, gautos taikant V–
IX priedų nuostatas, santrauka; 

(aa) dokumentų dėl pavojingumo rinkinys, 
kuris apima:

(vii) informacijos, gautos taikant V–IX 
priedų nuostatas, pagrindų 
santrauka, jei privaloma pagal I 
priedo reikalavimus; 

(i) informacijos, gautos taikant 11 –
13 straipsnius, pagrindų 
santrauką;

(viii) pareiškimas apie tai, kad 
informacija buvo surinkta 
atliekant bandymus su 
stuburiniais gyvūnais ar be jų;

(ii) bet kokios informacijos, gautos 
taikant 11 – 12 straipsnius, 
santrauką;

(ix) siūlomi bandymai, jei privaloma 
pagal V–IX priedų nuostatas; 

(iii) siūlomi bandymai, jei privaloma 
pagal 11 – 13 straipsnių 
nuostatas;

(iv)       pareiškimas ar informacija,
gauta atlikus bandymus su 
stuburiniais gyvūnais;

(x) sutikimas, kad paskesni 
registruotojai galėtų už tam tikrą 
mokestį naudotis šiomis 
santraukomis ir informacijos, 
gautos pagal V–VIII priedų 
nuostatas dėl bandymų 
nenaudojant stuburinių gyvūnų, 
pagrindų santraukomis; 

(v) sutikimas, kad paskesni 
registruotojai galėtų už tam tikrą 
mokestį naudotis šiomis 
santraukomis ir informacijos, 
gautos pagal 11 straipsnio 
nuostatas dėl bandymų 
nenaudojant stuburinių gyvūnų, 
pagrindų santraukomis 10 metų 
po jų pateikimo; 

b) cheminės saugos ataskaita,  jei 
privaloma pagal 13 straipsnio 
nuostatas. 

b) medžiagos pavojingumo klasifikacija, 
kaip apibrėžta IV priedo 4 skirsnyje; 

ba) medžiagoms, kurių kiekis sudaro 1– 10 
tonų, informacija apie poveikį, kaip 
apibrėžta IV priedo 5 skirsnyje;

bb) arba medžiagoms, kurių kiekis per 
metus sudaro 10 ar daugiau tonų, 
cheminės saugos ataskaita pagal 13 
straipsnį;

(bc) saugos duomenų lapas, jei privaloma 
pagal 29 straipsnio nuostatas arba 
saugaus medžiagos naudojimo 
nurodymus, kaip apibrėžta IV priedo 5 
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skirsnyje ir IC priede (naujas); įskaitant 
nuorodą, kokią informaciją 
registravimo paraiškos teikėjas laiko 
konfidencialia. 

Or. en

(Points (a) (viiii) in the Commission text has become point (b) (iv) in Parliament’s 
Pakeitimas.

Justification

This Pakeitimas sets out the information to be submitted for general registration purposes, in 
the order of hazard information, exposure information and risk management information:

1. The individual dossier is not new compared to the Commission proposal, it only 
integrates information on the identity of the enterprise, the substances and the uses.

2. The hazard dossier collects all information on the properties of a substance, and its 
content is specified in Article 11 in connection with the testing Annexes.

3. The classification and labelling for a dangerous substance will as, in the 
Commission proposal, be a separate item of the registration dossier.

4. For substances in quantities of 1 to 10 tonnes some basic exposure information will 
need to be submitted, whereas - as in the Commission proposal - for substances in 
quantities of 10 tonnes or more per year, the chemical safety report is required.

This exposure information is kept simple so that it will not be unreasonable for 
companies to provide this information. It has two functions: first, it will help 
companies to develop the safety data sheet/guidance on safe use, and secondly, it will 
support the Agency to screen registration dossiers submitted to identify priority 
substances for which more information will need to be generated.

5. Finally, information on risk management is part of the registration. For substances 
which are classified as dangerous the safety data sheet shall be submitted. Safety data 
sheets must be compiled as an existing obligation today and are required in Art. 29 of 
the REACH proposal for substances classified as dangerous to be supplied. So this is 
no new additional burden for enterprises. For substances which are not classified as 
dangerous, and only for those, guidance on safe use needs to be submitted as part of 
the registration. This guidance on safe use is already included in section 5 of Annex IV 
in the Commission proposal and consists of 8 of the 16 headings of the safety data 
sheet related to risk management. This avoids duplication of information to be 
compiled (Pakeitimas linked to Pakeitimas to article 5(4)).
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Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 481
9 straipsnio įžanga

Pagal 5 straipsnio arba 6 straipsnio 1 ar 4 
dalių reikalavimus privalomai registracijai 
pateikiama tokia informacija, naudojantis 
Agentūros pagal 108 straipsnį nustatytu 
šablonu: 

Prie registravimo paraiškos, pateikiamos 
pagal 5 straipsnio reikalavimus, turi būti 
pridedama visa paraiškos pateikėjo turima 
informacija apie cheminę medžiagą. 
Registravimo paraiška atmetama, jei ji 
neapima bent jau šios informacijos, 
pateikiamos naudojantis Agentūros pagal 
108 straipsnį nustatytu šablonu:

Or. de

Justification

In keeping with the 'one substance - one registration' approach, data concerning substances 
should not be collected for each manufacturer/importer, but rather for each substance. As a 
matter of principle, the registrant should submit all available information; however, if 
registration is to be granted that must incorporate a basic information set.

Pakeitimą pateikė Liam Aylward

Pakeitimas 482
9 straipsnio įžanga

Pagal 5 straipsnio arba 6 straipsnio 1 ar 4 
dalių reikalavimus privalomai registracijai 
pateikiama tokia informacija, naudojantis 
Agentūros pagal 108 straipsnį nustatytu 
šablonu: 

Pagal 5 straipsnio arba 6 straipsnio 1 dalies 
reikalavimus privalomai registracijai apie 
medžiagą arba medžiagų grupę pateikiama 
tokia informacija, naudojantis Agentūros 
pagal 108 straipsnį nustatytu šablonu: 

Or. en

Justification

This is to facilitate read-across for substances and to ensure consistency  with the provisions 
of Annex IX, section 1.5: Substances whose physicochemical, toxicological and 
ecotoxicological properties are likely to be similar or follow a regular pattern as a result of 
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structural similarity may be considered as a group, or "category" of substances. Application 
of the group concept requires that physicochemical properties, human health effects and
environmental effects or environmental fate may be predicted from data for a reference 
substance within the group by interpolation to other substances in the group (read-across 
approach). This avoids the need to test every substance for every endpoint.

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

Pakeitimas 483
9 straipsnio įžanga

Pagal 5 straipsnio arba 6 straipsnio 1 ar 4 
dalių reikalavimus privalomai registracijai 
pateikiama tokia informacija, naudojantis 
Agentūros pagal 108 straipsnį nustatytu 
šablonu: 

Pagal 5 straipsnio arba 6 straipsnio 1 ar 4 
dalių reikalavimus privalomai registracijai 
apie medžiagą arba medžiagų grupę
pateikiama tokia informacija, naudojantis 
Agentūros pagal 108 straipsnį nustatytu 
šablonu: 

Or. en

Justification

Recognises the concept that a category of substances with equivalent/similar properties may 
be included in one registration to minimise the number of registration dossiers.

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

Hennicot-Schoepges  

Pakeitimas 484
9 straipsnio a punktas

Pagal 5 straipsnio arba 6 straipsnio 1 ar 4 
dalių reikalavimus privalomai registracijai 
pateikiama tokia informacija, naudojantis 
Agentūros pagal 108 straipsnį nustatytu 
šablonu: 

Pagal 5 straipsnio arba 6 straipsnio 1 ar 4 
dalių reikalavimus privalomai registracijai 
pateikiama tokia informacija, naudojantis 
Agentūros pagal 108 straipsnį nustatytu 
šablonu: 

(a) techninių dokumentų rinkinys, kurį 
sudaro:

(a) techninių dokumentų rinkinys, kurį 
sudaro:

(i) gamintojo (-jų) arba importuotojo (i) gamintojo (-jų) arba importuotojo 
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(-jų) tapatybė, kaip nurodyta IV 
priedo 1 skirsnyje; 

(-jų) tapatybė, kaip nurodyta IV 
priedo 1 skirsnyje; 

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

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

(iii) informacija apie gamybą ir 
medžiagos naudojimą (naudojimo 
atvejus), kaip nurodyta IV priedo 
3 skirsnyje; ši informacija turi 
atspindėti visus registruotojo 
nurodytus naudojimo atvejus;  

(iii) informacija apie gamybą ir 
medžiagos naudojimą (naudojimo 
atvejus), kaip nurodyta IV priedo 
3 skirsnyje; ši informacija turi 
atspindėti visus registruotojo 
nurodytus naudojimo atvejus;  

(iv) cheminės medžiagos klasifikacija 
ir ženklinimas, kaip nurodyta IV 
priedo 4 skirsnyje; 

(iv) cheminės medžiagos klasifikacija 
ir ženklinimas, kaip nurodyta IV 
priedo 4 skirsnyje; 

(v) saugaus medžiagos naudojimo 
nurodymai, kaip išdėstyta IV 
priedo 5 skirsnyje; 

(v) saugaus medžiagos naudojimo 
nurodymai, kaip išdėstyta IV 
priedo 5 skirsnyje; 

(vi) informacijos, gautos taikant V–IX 
priedų nuostatas, santrauka; 

(vi)       medžiagoms, kurios gaminamos 
arba importuojamos didesniais 
nei 10 tonų kiekiais, ir 
medžiagoms, gaminamoms arba 
importuojamoms 1 - 10 tonų 
kiekiais, jei nusprendžiama, kad 
jos kelia didelį pavojų, kaip 
apibrėžta 20 a straipsnyje, 
informacijos, gautos taikant IV a 
priedo nuostatas (informacijos 
rinkinys), santrauka, taip pat bet 
kokios turimos susijusios 
informacijos, kuri, registravimo 
paraiškos teikėjo nuomone, 
reikalinga pavojui įvertinti, 
santrauka.

(vii) informacijos, gautos taikant V–IX 
priedų nuostatas, pagrindų 
santrauka, jei privaloma pagal I 
priedo reikalavimus; 

vii)  medžiagoms, kurios gaminamos 
arba importuojamos didesniais 
nei 10 tonų kiekiais, ir 
medžiagoms, gaminamoms arba 
importuojamoms 1 - 10 tonų 
kiekiais, jei nusprendžiama, kad 
jos kelia didelį pavojų, kaip
apibrėžta 21 straipsnio a punkto 
2 dalyje, bazinių tyrimų ataskaitų 
arba informacijos, gautos taikant
IV a priedo nuostatas 
(informacijos rinkinys), pagrindų 
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santrauka, ir bet kokios turimos 
susijusios informacijos, kuri, 
registravimo paraiškos teikėjo 
nuomone, reikalinga pavojui 
įvertinti, santrauka;

(viii) pareiškimas apie tai, kad 
informacija buvo surinkta 
atliekant bandymus su stuburiniais 
gyvūnais ar be jų;  

(viii) pareiškimas apie tai, kad 
informacija buvo surinkta 
atliekant bandymus su stuburiniais 
gyvūnais ar be jų;

(ix) siūlomi bandymai, jei privaloma 
pagal V–IX priedų nuostatas; 

(ix)       pasiūlymas parengti informaciją, 
gautą taikant VII ir VIII priedus 
ir atsižvelgiant į IX priedą, jei 
cheminės saugos ataskaitos 
(CSA) išvados rodo, kad
reikalinga papildoma 
informacija;

(x) sutikimas, kad paskesni 
registruotojai galėtų už tam tikrą 
mokestį naudotis šiomis 
santraukomis ir informacijos, 
gautos pagal V–VIII priedų 
nuostatas dėl bandymų 
nenaudojant stuburinių gyvūnų, 
pagrindų santraukomis;

(x) sutikimas, kad paskesni 
registruotojai galėtų už tam tikrą 
mokestį naudotis šiomis 
santraukomis ir informacijos, 
gautos pagal V–VIII priedų 
nuostatas dėl bandymų 
nenaudojant stuburinių gyvūnų, 
pagrindų santraukomis; 

(xa)      pareiškimas raštu, kad 
registravimo paraiškos pateikėjas 
turi leidimą susipažinti su šiomis 
santraukomis ir informacijos 
pagrindais, kurių santrauką jis 
pateikė. Agentūros reikalavimu 
registravimo paraiškos pateikėjas 
pateikia įrodymų, kad jis yra šių 
tyrimų savininkas arba turi teisę 
su jais susipažinti;

Or. en

Justification

Recognises the concept, described in Annex IX, paragraph 1.5, that categories of substances 
with equivalent / similar properties exist and enables such categories of substances to be 
included in one registration to minimise the number of registration dossiers.
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“Robust summary” needs to be carefully defined, as it is a term used within other initiatives 
e.g. OECD HPV programme. Any future changes in the OECD requirements would 
potentially impact upon the requirements for the registration dossier. This would not be 
practicable to implement.  To avoid unnecessary administrative effort and possible errors, it 
should be possible to alternatively submit the report of a study rather than re-summarise it. 
This would reduce the administrative burden considerably and further practicability.

2. Registration including risk-based prioritisation: Risk, not the annual volume alone, is the 
suitable criterion for identifying substances of high concern. Therefore, the registration 
process shall include a system for prioritisation of substances based on risk. Consortia 
formation for pre-registration is encouraged but remains voluntary. Sharing of vertebrate 
animal study results is mandatory.
The new CEFIC proposal includes the following:

- Obligatory pre-registration for the 30,000 substances in 18 months.
- An Information Set to be prepared for all substances above 10 tons and used as the starting 
point for a tiered risk assessment and for prioritisation (for substances below 10 tons only 
appropriate information is needed). This Information Set shall be sent to the Agency within 5 
years after the entry into force of REACH.
- Registration of substances above 1000 tons & CMRs in 5 years.
- Prioritisation for registration of substances between 1000 – 1 tons to be sent to the Agency 
in 5 years.
- Registration in:
7 years after the entry into force of REACH: substances between 1000 – 1 tons + substances 
below 100 tons of high concern;
9 years: substances between 100 – 1 tons of low concern;
11 years: substances below 10 tons of low concern.

As an integral part of the registration dossier, each registrant should be obliged to make a 
statement that he has access to the original studies underlying the robust study summaries. 
Such access can be: the registrant is the owner of the study; he has a letter of access or the 
original study was published/is in the public domain (Official Journal, scientific publication, 
etc.). Otherwise those companies that had delivered robust study summaries earlier under 
programmes where robust study summaries are published (e.g. OECD HPV Chemicals 
Programme, EPA Challenge programme) would be penalised. Freeriders could use these 
summaries without financial contribution to the studies for their registration.

Linked to Pakeitimass to article 20a and article 21.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 485
9 straipsnio a punkto iii papunktis

iii) informacija apie gamybą ir medžiagos 
naudojimą (naudojimo atvejus), kaip 
nurodyta IV priedo 3 skirsnyje; ši 

iii) informacija apie gamybą ir medžiagos 
naudojimo (naudojimo atvejų) poveikio 
kategorijas, kaip nurodyta IV priedo 3 
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informacija turi atspindėti visus registruotojo 
nurodytus naudojimo atvejus; 

skirsnyje; ši informacija turi atspindėti visų 
registruotojo nurodytų naudojimo atvejų 
poveikio kategorijas. Naudotojams, kurie 
nėra gamintojai arba importuotojai, 
remiantis šia informacija turi būti 
įmanoma saugiai naudoti medžiagą, kaip 
nurodyta pagal atitinkamas poveikio 
kategorijas, neatliekant papildomų 
bandymų ir nenustatant savų galimo 
pavojaus valdymo priemonių.  

Or. de

Justification

Without pre-established, clearly defined exposure categories there can be no legal and 
planning security for downstream users of chemicals. A catalogue of cross-sectoral exposure 
categories covering all uses should therefore be incorporated into the proposal for a 
regulation. This would not only serve to make the system more workable, but would also 
guarantee downstream users legal security and essentially solve their problems relating to 
know-how.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 486
9 straipsnio a punkto vi papunktis

vi) informacijos, gautos taikant V–IX priedų 
nuostatas, santrauka; 

vi) informacijos, gautos taikant V–IX priedų 
nuostatas, santrauka, arba lygiavertės 
informacijos, jau surinktos apie šią medžiagą 
remiantis Europos Sąjungos reikalavimais, 
santrauka. Agentūra paruošia ir reguliariai 
atnaujina sąrašą, kuriame pateikta remiantis 
Europos Sąjungos reikalavimais apie medžiagas 
jau surinkta informacija, laikoma lygiaverte 
informacijai, kurią reikia pateikti pagal šio 
reglamento reikalavimus; 

Or. {IT}it
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Justification

It should be possible for information already gathered on substances in accordance with 
other Community provisions to be used without further alteration/reformulation.

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

Pakeitimas 487
9 straipsnio a punkto vi ir vii papunkčiai

vi) informacijos, gautos taikant V–IX priedų 
nuostatas, santrauka; 

(vi) medžiagoms, kurios gaminamos arba 
importuojamos didesniais nei 10 tonų kiekiais, 
ir medžiagoms, gaminamoms arba 
importuojamoms 1 - 10 tonų kiekiais, jei 
nusprendžiama, kad jos  kelia didelį pavojų, 
kaip apibrėžta 21 a straipsnio 2 dalyje,
informacijos, gautos taikant IV a priedų nuostatas 
(informacijos rinkinys), santrauka, taip pat bet 
kokios turimos susijusios informacijos, kuri, 
registravimo paraiškos teikėjo nuomone, 
reikalinga pavojui įvertinti, santrauka;

(vii) informacijos, gautos taikant V–IX priedų 
nuostatas, pagrindų santrauka, jei privaloma 
pagal I priedo reikalavimus;  

vii) medžiagoms, kurios gaminamos arba 
importuojamos didesniu nei 10 tonų kiekiu, ir 
medžiagoms, gaminamoms arba 
importuojamoms kiekiu nuo 1 iki 10 tonų, jei 
nusprendžiama, kad jos kelia didelį pavojų, kaip 
apibrėžta 21 straipsnio a punkto 2 dalyje, 
bazinių tyrimų ataskaitų arba informacijos, 
gautos taikant IVa priedo nuostatas 
(informacijos rinkinys), pagrindų santrauka, ir 
bet kokios turimos susijusios informacijos, kuri, 
registravimo paraiškos teikėjo nuomone, 
reikalinga pavojui įvertinti, santrauka;

Or. {IT}it

Justification

The meaning of 'robust study summaries' needs to be accurately defined, given that the term is 
used in connection with other initiatives such as the OECD's HPV programme. Any future 
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change to the OECD requirements could impact on the registration dossier requirements. 
This would not be very practicable. So as to avoid unnecessary effort and possible mistakes, it 
would be possible to submit the report on a study rather than having to re-summarise the 
study. This would greatly reduce red tape and at the same time would be more practicable.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 488
9 straipsnio a punkto vii papunktis

vii) informacijos, gautos taikant V–IX priedų 
nuostatas, pagrindų santrauka, jei privaloma 
pagal I priedo reikalavimus; 

vii) informacijos, gautos taikant V–IX priedų 
nuostatas, pagrindų santrauka, jei privaloma 
pagal I priedo reikalavimus, arba lygiaverčių
atitinkamos medžiagos bazinių tyrimų arba 
informacijos, gautos remiantis Europos 
Sąjungos reikalavimais, pagrindų santrauka;

Or. {IT}it

Justification

It should be possible for information already gathered on substances in accordance with 
other Community provisions to be used without further alteration/reformulation. Linked to the 
amendment to Article 9(a)(vi).

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 489
9 straipsnio a punkto viii papunktis

(viii) pareiškimas apie tai, kad informacija 
buvo surinkta atliekant bandymus su 
stuburiniais gyvūnais ar be jų; 

(viii) pareiškimas apie tai, kad informacija 
buvo surinkta atliekant bandymus su 
stuburiniais gyvūnais ar be jų, įskaitant 
duomenis apie bandymus su gyvūnais ir 
naudotų gyvūnų skaičių;

Or. en



Vertimas pagal sutartį
Vertimas pagal sutartį

AM\565897LT.doc 81/4 PE 357.817v01-00

LT

Justification

In view of the objective to promote non-animal testing and the concern about the use of 
vertebrate animals under this Regulation, information should be made available on the 
animal tests that have been carried out and the number of animals used.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 490
9 straipsnio a punkto ix papunktis

ix) siūlomi bandymai, jei privaloma pagal 
V–IX priedų nuostatas; 

ix) siūlomi bandymai, jei privaloma pagal 
VII–IX priedų nuostatas; 

Or. de

Justification

Article 9(a)(ix) contradicts Annex IV, step 4:
Pursuant to Article 9, the technical dossier must incorporate proposals for testing where 
required by the application of Annexes V to IX. However, Annex IV stipulates that the data 
required by the application of Annexes V and VI must be generated even if no proposal is 
submitted first:

'STEP 4- GENERATE NEW DATA/PROPOSE TESTING strategy

In some cases it will not be necessary to generate new data. However, where there is an 
information gap that needs to be filled, new data shall be generated (Annexes V and VI), or a 
testing strategy shall be proposed (Annexes VII and VIII)'.</OptDelPrev>

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

Pakeitimas 491
9 straipsnio a punkto ix – x a papunkčiai (nauji)
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ix) siūlomi bandymai, jei privaloma pagal V–IX 
priedų nuostatas;

ix) pasiūlymas parengti informaciją, gautą 
taikant VII ir VIII priedus ir atsižvelgiant į IX 
priedą, jei cheminės saugos ataskaitos (CSA) 
išvados rodo, kad reikalinga papildoma 
informacija;

x) sutikimas, kad paskesni registruotojai galėtų 
už tam tikrą mokestį naudotis šiomis 
santraukomis ir informacijos, gautos pagal V–
VIII priedų nuostatas dėl bandymų nenaudojant 
stuburinių gyvūnų, pagrindų santraukomis; 

x) sutikimas, kad paskesni registruotojai galėtų 
už tam tikrą mokestį naudotis šiomis 
santraukomis ir informacijos, gautos pagal V–
VIII priedų nuostatas dėl bandymų nenaudojant 
stuburinių gyvūnų, pagrindų santraukomis; 

(xa) pareiškimas raštu, kad registravimo 
paraiškos pateikėjas turi leidimą susipažinti su 
baziniais  ir išsamiais tyrimais, kurių suvestines 
jis pateikė. Agentūros reikalavimu registravimo 
paraiškos teikėjas pateikia įrodymų, kad jis yra 
šių tyrimų savininkas arba turi teisę su jais 
susipažinti; 

Or. {IT}it

Justification

As an integral part of the registration dossier, each registrant should be required to show that 
he has access to the original studies forming the basis of the robust study summaries. It needs 
to be checked that: (a) the registrant is the owner of the study; (b) he has a letter authorising 
access thereto; or (c) the initial study is in the public domain. This amendment seeks to 
prevent any free riders from drawing financial benefits from unregulated access to studies.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas 
Sjöstedt ir Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik ir  Alessandro Foglietta, 

Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Pakeitimas 492
9 straipsnio a punkto x papunktis

(x) sutikimas, kad paskesni registruotojai 
galėtų už tam tikrą mokestį naudotis šiomis 
santraukomis ir informacijos, gautos pagal 
V–VIII priedų nuostatas dėl bandymų 
nenaudojant stuburinių gyvūnų, pagrindų 

išbraukta
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santraukomis;  

Or. en

Justification

Consequential amendment as part of OSOR package (Sacconi and others).

This amendment ensures the mandatory sharing of data is extended to information derived 
from non-animal tests. (Davies).

The purpose of deleting point (x) of Article 9(a) is to do away with the option enjoyed by the 
holders of the rights to study findings of granting or not granting access to test data 
concerning non-vertebrate animals. The deletion of this provision is fundamental to the 
introduction of the principle of compulsory access to all data, against fair and proportional 
payment (although no agreement has yet been concluded on precisely what payment a person 
seeking access to data must make to the rightsholder). This issue is of paramount importance 
for SMUs in particular, since it will substantially reduce the costs they incur in connection 
with REACH measures. This amendment is linked to the other amendments tabled to the 
articles in Title II: Registration of substances (Vernola and others).

The deletion of point (x) of Article 9(a) seeks to clear the way for the introduction of the 
principle of compulsory access to all data. This amendment is linked to the amendment to 
Article 23(4) (Foglietta and others).

Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 493
9 straipsnio a punkto xa papunktis (naujas)

(xa) įvertinimas, ar medžiagos atitinka XII 
priedo kriterijus, skirtus nustatyti 
medžiagoms, turinčioms bioakumuliacinių 
ar toksinių savybių arba ypač patvarioms ir 
turinčioms stiprių bioakumuliacinių 
savybių, jei to nereikalauja 13 straipsnio 
nuostatos. 

Or. en

Justification

This raises the level of information required.
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Pakeitimą pateikė Mojca Drčar Murko

Pakeitimas 494
9 straipsnio a punkto xa ir xb papunkčiai (nauji)

(xa) medžiagoms, kurių kiekis sudaro 1 - 10 
tonų, informacija apie poveikį, kaip 
nurodyta IV priedo (naujas) 6 skirsnyje; 
(xb) priskirtų tam tikrai kategorijai 
medžiagų atveju medžiagos saugos 
duomenų lapo kopija; 

Or. en

Justification

In order to allow for a preliminary screening of low volume substances on the basis of 
possible risk, basic exposure information is required. It would thus be possible to assign a 
greater priority for information gathering for those substances where exposure is considered 
to be significant or difficult to estimate, as well as to allow for a preliminary consideration of 
possible risk. In order to facilitate official monitoring, the Agency database should also 
include an inventory of material safety data sheets.

Pakeitimą pateikė Karin Scheele

Pakeitimas 495
9 straipsnio b punktas 

b) cheminės saugos ataskaita, jei privaloma 
pagal 13 straipsnio nuostatas. 

b) cheminės saugos ataskaita.

Or. de

Justification

Steht in Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 13 Absatz 1, erster Unterabsatz.
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Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 496
9 straipsnio 1a dalis (nauja)

Registravimo paraiškos pateikėjas, 
perduodamas privalomą registracijai 
informaciją pagal a ir b punktus, gali reikalauti, 
kad dokumentai būtų atitinkamai pažymėti kaip 
konfidencialūs. Registravimo paraiškos 
pateikėjas pagrindžia visus tokius prašymus. 
Agentūra, gavusi informaciją, remdamasi 116 
straipsniu nusprendžia, kokia informacija turi 
likti konfidenciali. 

Or. {IT}it

Justification

Adds a reference to Article 116 on confidentiality to Amendment 21 by the rapporteur.

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

Pakeitimas 497
9 straipsnio 1a punktas (naujas)

Informacija pagal 1 dalies reikalavimus, 
kuri parengta remiantis ES arba 
tarptautinių teisės aktų ir (arba) cheminių 
programų nuostatomis, gali būti pateikta 
originaliu formatu. 

Or. en

Justification

Data already collected or reports already compiled on a substance under other EU or 
international programmes or legislation should be permitted and presented as such, without 
the need for modification and/or unnecessary redrafting.  Examples of such programmes are: 
the OECD programme for the production of internationally agreed Safety Information Data 
Sets (SIDS), the International Chemical Council Association High Production Volume 
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(ICCA/HPV) assessments of chemicals, the Human and Environmental Risk Assessment 
Project (HERA) of chemicals used in the home for laundry and household cleaning, the 
monographs of the European Toxicology & Ecotoxicology Centre (ECETOC) on individual 
chemicals.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 498
10 straipsnis

Bendras duomenų pateikimas, sudarius 
konsorciumą narių 

Bendras kelių registravimo paraiškos 
teikėjų duomenų pateikimas

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

1. Atsižvelgiant į 2 dalį, jei cheminę 
medžiagą Bendrijoje ketina gaminti vienas
ar daugiau gamintojų ir (arba) į Bendriją ją 
ketina įvežti vienas arba daugiau 
importuotojų, taikomos šios nuostatos: 

Kiekvienas konsorciumo narys atskirai 
pateikia informaciją, nurodytą 9 straipsnio a 
punkto i, ii, iii ir viii papunkčiuose. 

Kiekvienas registravimo paraiškos teikėjas
atskirai pateikia informaciją, nurodytą 9 
straipsnio a punkto i, ii, iii ir viii 
papunkčiuose. 

Vienas gamintojas arba importuotojas kitų 
konsorciumo narių vardu pateikia 
informaciją, nurodytą 9 straipsnio a punkto 
iv, vi, vii ir ix papunkčiuose.
Konsorciumo nariai patys gali nuspręsti, ar 
9 straipsnio a punkto v papunktyje ir b 
punkte nurodytą informaciją jie pateikia 
kiekvienas atskirai, ar vienas gamintojas
arba importuotojas pateikia ją kitų vardu. 

Registravimo paraiškos teikėjai gali patys 
nuspręsti, ar 9 straipsnio a punkto v 
papunktyje ir b punkte nurodytą informaciją 
jie pateikia kiekvienas atskirai, ar vienas 
arba keli gamintojai arba importuotojai 
(vadovaujantys registravimo paraiškos 
teikėjai) pateikia ją kitų vardu. 

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

2. Vienas arba keli gamintojai arba 
importuotojai (vadovaujantys registravimo 
paraiškos teikėjai), pagal susitarimą 
veikiantys kitų gamintojų ir (arba) 
importuotojų vardu, pateikia informaciją, 
nurodytą 9 straipsnio a punkto iv, vi, vii ir 
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ix papunkčiuose. Jei registravimo 
paraiškos teikėjas nesutinka su daugumos 
nuomone dėl parinktos informacijos, 
apibrėžtos 9 straipsnio a punkto iv, vi ir 
(arba) vii papunkčiuose, jis pateikia 
paaiškinimą apie šio nesutikimo priežastis, 
taip pat bet kokią, jo nuomone, svarbią 
informaciją.

Or. en

Justification

This "package" of Pakeitimass introduces the idea of "One Substance One Registration" 
(OSOR) and is linked to the Pakeitimass tabled by the same authors on Title II. The objective 
is to ensure a coherent information package for each substance - at least for the hazard data -
to be developed by industry on a solid and reliable basis. This will ensure the development of 
improved risk management measures for registrants and users based on one coherent hazard 
data set. Potentially confidential information (e.g. on uses) can be submitted directly to the 
Agency. This does not equate to mandatory consortia as registrants have the flexibility to 
decide how to work together. In addition, disagreements on the selection of data and/or 
classification and labelling can be identified and justified.

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

Pakeitimas 499
10 straipsnio 1 dalis

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

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

Kiekvienas konsorciumo narys atskirai 
pateikia informaciją, nurodytą 9 straipsnio a 
punkto i, ii, iii ir viii papunkčiuose.

Kiekvienas konsorciumo narys atskirai 
pateikia informaciją, nurodytą 9 straipsnio 1 
dalies a punkto i – iii ir viii papunkčiuose. 

Vienas gamintojas arba importuotojas kitų 
konsorciumo narių vardu pateikia 

Vienas gamintojas arba importuotojas arba 
trečioji šalis kitų konsorciumo narių vardu 
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informaciją, nurodytą 9 straipsnio a punkto 
iv, vi, vii ir ix papunkčiuose.

pateikia informaciją, nurodytą 9 straipsnio a 
punkto iv, vi, vii ir ix papunkčiuose.

Konsorciumo nariai patys gali nuspręsti, ar 9 
straipsnio 1 dalies a punkto v papunktyje ir b 
punkte nurodytą informaciją jie pateikia 
kiekvienas atskirai, ar vienas gamintojas 
arba importuotojas pateikia ją kitų vardu.

Konsorciumo nariai patys gali nuspręsti, ar 9 
straipsnio 1 dalies a punkto v papunktyje ir b 
punkte nurodytą informaciją jie pateikia 
kiekvienas atskirai, ar vienas gamintojas 
arba importuotojas arba trečioji šalis
pateikia ją kitų vardu. 

Or. en

Justification

To oblige a group of manufacturers of a substance to share information might violate 
confidentiality and thereby jeopardise joint submission of data. This problem can be avoided 
by using a separate organisation or a third party contracted on behalf of a consortium 
representing the interest of the group of manufacturers.

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

Pakeitimas 500
10 straipsnio 1 dalis

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

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

Kiekvienas konsorciumo narys atskirai 
pateikia informaciją, nurodytą 9 straipsnio 
a punkto i, ii, iii ir viii papunkčiuose.

Komisija paruošia atitinkamas gaires, 
kurios sudarytų sąlygas įmonėms, 
kuriančioms šiuos konsorciumus, tinkamai 
taikyti atitinkamus konkurencijos 
įstatymus. 

Vienas gamintojas arba importuotojas kitų 
konsorciumo narių vardu pateikia 
informaciją, nurodytą 9 straipsnio a punkto 

Vienas gamintojas arba importuotojas kitų 
konsorciumo narių vardu pateikia 
informaciją, nurodytą 9 straipsnio a punkto 
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iv, vi, vii ir ix papunkčiuose. iv, vi, vii, viii ir ix papunkčiuose. 9 
straipsnio 1 dalies a punkto iv, vi, vii, ir ix 

Kiekvienas konsorciumas gali bendrai 
pateikti informaciją, nurodytą 9 straipsnio 
1 dalies a punkto i – iii papunkčiuose.

Konsorciumo nariai patys gali nuspręsti, ar 9 
straipsnio 1 dalies a punkto v papunktyje ir b 
punkte nurodytą informaciją jie pateikia 
kiekvienas atskirai, ar vienas gamintojas 
arba importuotojas pateikia ją kitų vardu. 

Konsorciumo nariai patys gali nuspręsti, ar 9 
straipsnio 1 dalies a punkto v papunktyje ir b 
punkte nurodytą informaciją jie pateikia 
kiekvienas atskirai, ar vienas gamintojas 
arba importuotojas pateikia ją kitų vardu. 

Or. en

Justification

Guidance rules are necessary to help companies when forming a consortium, managing it and 
meeting to encourage competition compliance and avoid possible infringements.

In case of joint submission of data it should suffice that the one manufacturer/importer 
submitting on behalf of others makes a statement in the sense of Art. 9 1(a) (viii).
It should be also possible to jointly submit the information referred to in Article 9(1)(a)(i) to 
(iii) if the members of the consortia agree; otherwise the sense of a consortium is limited.

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

Pakeitimas 501
10 straipsnio 1 dalies 1 papunktis

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

Jei cheminę medžiagą Bendrijoje ketina gaminti 
du ar daugiau gamintojų ir (arba) į Bendriją ją 
ketina įvežti du ar daugiau importuotojų, 
registracijos tikslams jie gali sudaryti 
konsorciumą.  
Privaloma dalytis duomenimis, tiek gautais 
atliekant bandymus su stuburiniais gyvūnais, 
tiek ir atliekant kitus bandymus remiantis 
registracijos reikalavimais. 

Skatinamas visuomeninių ir mišrių 
visuomeninių-privačių konsorciumų steigimas, 
sudarant sąlygas dalyvaauti SVĮ ir SVĮ 
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asociacijose. 

Or. {IT}it

Justification

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

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

Pakeitimas 502
10 straipsnio 1 dalies 1 papunktis

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

Jei cheminę medžiagą Bendrijoje ketina gaminti 
du ar daugiau gamintojų ir (arba) į Bendriją ją 
ketina įvežti du ar daugiau importuotojų, 
registracijos tikslams jie gali sudaryti 
konsorciumą.
Privaloma dalytis duomenimis, tiek gautais 
atliekant bandymus su stuburiniais gyvūnais 
metu, tiek ir atliekant kitus bandymus remiantis 
registracijos reikalavimais. 

Or. {IT}it

Justification

This amendment stems from the need to simplify the registration process and, above all, to 
reduce and rationalise the costs borne by SMEs. It is linked to the other amendments tabled to 
the articles in Title II: Registration of substances.
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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

Pakeitimas 503
10 straipsnio 2 dalis

2. Kiekvienas konsorciumui priklausantis
registruotojas moka tik trečdalį registracijos 
mokesčio. Kiekvienas paraiškos registracijai 
teikėjas konsorciumo narys moka tik trečdalį 
registracijos mokesčio.

2. Kiekvienas konsorciumui priklausantis 
registruotojas moka atitinkamą dalį registracijos 
mokesčio Agentūros nustatyta tvarka. 

Or. {IT}it

Justification

The Agency needs to lay down proportionality criteria for the registration fee. This 
amendment is linked to the other amendments tabled to the articles in Title II: Registration of 
substances.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 504
10 straipsnio 2 dalis

2. Kiekvienas konsorciumui priklausantis 
registruotojas moka tik trečdalį registracijos 
mokesčio. Kiekvienas paraiškos registracijai 
teikėjas konsorciumo narys moka tik trečdalį 
registracijos mokesčio. 

2. Konsorciumui priklausantys registruotojai 
bendru susitarimu nusprendžia dėl kiekvienam 
iš jų tenkančios registracijos mokesčio dalies.

Or. {NL}nl

Justification

The registrants should decide amongst themselves who is to pay each part of the fee for 
registration. In this way it will be possible to agree within a consortium that a party which 
produces the substance to be registered in greater quantities should also pay a larger 
proportion of the registration fee. This will encourage SMEs to participate in consortiums, 
thus keeping their costs down.
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Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 505
10 straipsnio 2 dalis

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

2. Kiekvienas konsorciumui priklausantis 
registruotojas moka atitinkamą registracijos 
mokesčio dalį. 

Or. en

Justification

Limiting the reduction of fees only to one third reduces the incentive for the formation of 
consortia to 2-party-consortia. Only a consortium consisting of two members will benefit 
from the formation. Sharing the fees equally, though, makes it attractive also for bigger 
consortia.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, María del Pilar Ayuso González, Cristina 

Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges 

Pakeitimas 506
10 straipsnio 2 dalis

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

2. Kiekvienas konsorciumui priklausantis 
registruotojas moka lygią registracijos 
mokesčio dalį.

Or. en

Justification

Limiting the reduction of fees only to one third reduces the incentive for the formation of 
consortia to 2-party-consortia. Only a consortium consisting of two members will benefit 
from the formation. Sharing the fees equally, though, makes it attractive also for bigger 
consortia.

Linked to Pakeitimass to articles 17-2, 25,5 and 25-6.



Vertimas pagal sutartį
Vertimas pagal sutartį

AM\565897LT.doc 93/4 PE 357.817v01-00

LT

Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-
Cortines, Antonios Trakatellis

Pakeitimas 507
10 straipsnio 2 dalis

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

2. Kiekvienas konsorciumas pats nusprendžia 
dėl registracijos mokesčio padalijimo. 

Or. {SV}sv

Justification

Within voluntarily created consortia, the members themselves must have the opportunity to 
divide up the costs.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, 
Erna Hennicot-Schoepges ir Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 

Muscardini, Sergio Berlato

Pakeitimas 508
11 straipsnis 

11 straipsnis Straipsnis išbrauktas

Or. en

Justification

With the adaptation of a new system bases on volume AND risk this article is not relevant 
anymore (Oomen-Ruijten and others).

I precedenti articoli sono sostituiti dalle modifiche apportate all’articolo 21 (Foglietta and 
others).

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 509
11 straipsnis
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Informacija, pateikiama atsižvelgiant į 
medžiagų kiekį tonomis

Informacija, pateikiama atsižvelgiant į 
rizikas 

1. Į 9 straipsnio a punkte paminėtą techninių 
dokumentų rinkinį pagal šio punkto vi, vii ir 
viii papunkčių nuostatas turėtų būti įtraukta 
bent jau:

1. Į 9 straipsnio a punkte paminėtą techninių 
dokumentų rinkinį pagal šio punkto vi, vii ir 
viii papunkčių nuostatas turėtų būti įtraukta 
bent jau:

a) V priede nurodyta informacija, jei per 
metus pagaminama arba įvežama ne 
mažiau kaip 1 tona medžiagų vienam 
gamintojui ar importuotojui; 

a) V priede nurodyta informacija, jei 
medžiagos priskiriamos 1 rizikos 
kategorijai; 

b) V ir VI prieduose nurodyta informacija, 
jei per metus pagaminama arba įvežama ne 
mažiau kaip 10 tonų medžiagų vienam 
gamintojui ar importuotojui;

b) V ir VI prieduose nurodyta informacija, 
jei medžiagos priskiriamos 2 rizikos 
kategorijai; 

c) V ir VI prieduose nurodyta informacija ir 
siūlomi bandymai, teikiant VII priede 
nurodytą informaciją, jei per metus 
pagaminama arba įvežama ne mažiau kaip 
100 tonų medžiagų vienam gamintojui ar 
importuotojui;

c) V ir VI prieduose nurodyta informacija 
pagal ir siūlomi bandymai, teikiant VII 
nurodytą informaciją, jei medžiagos 
priskiriamos 3 rizikos kategorijai;

d) V ir VI prieduose nurodyta informacija ir 
siūlomi bandymai, teikiant VII ir VIII 
prieduose nurodytą informaciją, jei per 
metus pagaminama arba įvežama ne 
mažiau kaip 1 000 tonų medžiagų vienam 
gamintojui ar importuotojui.

d) informacija pagal V ir VI priedus ir 
siūlomi bandymai, teikiant VII ir VIII 
prieduose nurodytą informaciją, jei 
medžiagos priskiriamos 4 rizikos 
kategorijai;

2. Vos tik įregistruotos medžiagos kiekis 
pasiekia kitą kiekybinę ribą, būtina pateikti 
Agentūrai papildomą informaciją pagal 1 
dalies reikalavimus ir atnaujinti kai 
kuriuos registracijos dokumentus, 
atsižvelgiant į šią papildomą informaciją.

išbraukta

Or. de

Justification

Switch from a quantitative to a risk-based approach: not the quantity of a substance, but 
rather the risk it represents must be the decisive criterion.  In that connection, the risk is 
determined by the hazardousness, quantity and exposure of the substance.  In principle, a 
restricted information set is needed for a risk assessment.  The annexes give details of risk 



Vertimas pagal sutartį
Vertimas pagal sutartį

AM\565897LT.doc 95/4 PE 357.817v01-00

LT

categories linked to the information requirements set out in Article 11. 

Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pakeitimas 510
11 straipsnis

Informacija, pateikiama atsižvelgiant į 
medžiagų kiekį tonomis

Informacija, pateikiama atsižvelgiant į 
rizikas

1. Į 9 straipsnio a punkte paminėtą techninių 
dokumentų rinkinį pagal šio punkto vi, vii ir 
viii papunkčių nuostatas turėtų būti įtraukta 
bent:

1. Į 9 straipsnio a punkte paminėtą techninių 
dokumentų rinkinį pagal šio punkto vi, vii ir 
viii papunkčių nuostatas turėtų būti įtraukta 
bent:

a) V priede nurodyta informacija, jei per 
metus pagaminama arba įvežama ne 
mažiau kaip 1 tona medžiagų vienam 
gamintojui ar importuotojui;

a) V ir VI prieduose nurodyta informacija ir 
siūlomi bandymai, teikiant VIII priede 
nurodytą informaciją, jei medžiagos, 
remiantis registruotojo klasifikacija pagal 9 
straipsnio c punktą ir IV a priedą, 
priskiriamos 1 pirmumo laipsniui.

b) V ir VI prieduose nurodyta informacija, 
jei per metus pagaminama arba įvežama ne 
mažiau kaip 10 tonų medžiagų vienam 
gamintojui ar importuotojui;

b) V ir VI prieduose nurodyta informacija ir 
siūlomi bandymai, teikiant VII priede 
nurodytą informaciją, jei medžiagos, 
remiantis registruotojo klasifikacija pagal 9 
straipsnio c punktą ir IV a priedą, 
priskiriamos 2 pirmumo laipsniui.

c) V ir VI prieduose nurodyta informacija ir 
siūlomi bandymai, teikiant VII priede
nurodytą informaciją, jei per metus 
pagaminama arba įvežama ne mažiau kaip 
100 tonų medžiagų vienam gamintojui ar 
importuotojui; 

c) V priede nurodyta informacija, jei 
medžiagos, remiantis paraiškos pateikėjo 
klasifikacija pagal 9 straipsnio c punktą ir 
IV a priedą, priskiriamos 3 pirmumo 
laipsniui.

d)V ir VI prieduose nurodyta informacija ir 
siūlomi bandymai, teikiant VII ir VIII 
prieduose nurodytą informaciją, jei per 
metus pagaminama arba įvežama ne 
mažiau kaip 1 000 tonų medžiagų vienam 
gamintojui ar importuotojui. 

2. Vos tik įregistruotos medžiagos kiekis 
pasiekia kitą kiekybinę ribą, būtina pateikti 
Agentūrai papildomą informaciją pagal 1 
dalies reikalavimus bei atnaujinti kai 
kuriuos registracijos dokumentus, 

išbraukta
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atsižvelgiant į šią papildomą informaciją. 

Or. de

Justification

The information to be supplied as part of the technical dossier should not be made solely 
contingent on the quantity of the substance which is manufactured or imported, but should 
rather reflect the risk inherent in the use of the substance in question.  Accordingly, toxicity 
and the uses to which the substance is put are decisive, alongside the total quantity 
manufactured or imported.  The new Annex IVa represents a workable risk-assessment 
instrument.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 511
11 straipsnio pavadinimas

Informacija, pateikiama atsižvelgiant į 
medžiagų kiekį tonomis

Informacija, pateikiama atsižvelgiant į 
medžiagų kiekį ir pavojingumo laipsnį 

Or. {NL}nl

Justification

The information must depend on the volume and the classification by degree of concern. In 
this article, the proposed volumes are therefore combined with the degree of concern 
(Blokland priority package).

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 512
11 straipsnio 1 dalis

1. Į 9 straipsnio a punkte paminėtą techninių 
dokumentų rinkinį pagal šio punkto vi, vii ir 
viii papunkčių nuostatas turėtų būti įtraukta 
bent jau:

1. Į 9 straipsnio a punkte paminėtą techninių 
dokumentų rinkinį pagal šio punkto vi, vii ir 
viii papunkčių nuostatas turėtų būti įtraukta 
bent jau:

a) V priede nurodyta informacija, jei per 
metus pagaminama arba įvežama ne mažiau 

a) V priede nurodyta informacija ir siūlomi 
bandymais su stuburiniais gyvūnais, jei per 
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kaip 1 tona medžiagų vienam gamintojui ar 
importuotojui;

metus pagaminama arba įvežama ne mažiau 
kaip 1 tona medžiagų vienam gamintojui ar 
importuotojui;

b) V ir VI prieduose nurodyta informacija, 
jei per metus pagaminama arba įvežama ne 
mažiau kaip 10 tonų medžiagų vienam 
gamintojui ar importuotojui;

b) V ir VI prieduose nurodyta informacija,
siūlomi bandymai su stuburiniais gyvūnais, 
jei per metus pagaminama arba įvežama ne 
mažiau kaip 10 tonų medžiagų vienam 
gamintojui ar importuotojui; 

c) V ir VI prieduose nurodyta informacija ir 
siūlomi bandymai, teikiant VII priede 
nurodytą informaciją, jei per metus 
pagaminama arba įvežama ne mažiau kaip 
100 tonų medžiagų vienam gamintojui ar 
importuotojui; 

c) V ir VI prieduose nurodyta informacija ir 
siūlomi bandymai, įskaitant bandymus su 
stuburiniais gyvūnais, teikiant V-VII
prieduose nurodytą informaciją, jei per 
metus pagaminama arba įvežama ne mažiau 
kaip 100 tonų medžiagų vienam gamintojui 
ar importuotojui; 

d) V ir VI prieduose nurodyta informacija ir 
siūlomi bandymai, teikiant VII ir VIII 
prieduose nurodytą informaciją, jei per 
metus pagaminama arba įvežama ne mažiau 
kaip 1 000 tonų medžiagų vienam 
gamintojui ar importuotojui. 

d) V ir VI prieduose nurodyta informacija ir 
siūlomi bandymai, įskaitant bandymus su 
stuburiniais gyvūnais, teikiant VII ir VIII 
prieduose nurodytą informaciją, jei per 
metus pagaminama arba įvežama ne mažiau 
kaip 1 000 tonų medžiagų vienam 
gamintojui ar importuotojui.

Or. en

Justification

Linked to Pakeitimas of Recital 47. 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 for 
provision of the information specified in Annexes V and VI should also be submitted.

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 513
11 straipsnio 1 dalies įžanga ir a punktas

1. Į 9 straipsnio a punkte paminėtą techninių 
dokumentų rinkinį pagal šio punkto vi, vii ir 
viii papunkčių nuostatas turėtų būti įtraukta 
bent:

1. Į 9 straipsnio a punkte paminėtą techninių 
dokumentų rinkinį dėl pavojingumo pagal 1 
dalies b punkto i, ii ir iii papunkčių 
nuostatas turėtų būti įtraukta bent jau:

a) V priede nurodyta informacija, jei per a) V priede nurodyta visa  gamintojo arba 
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metus pagaminama arba įvežama ne mažiau 
kaip 1 tona medžiagų vienam gamintojui ar 
importuotojui;

importuotojo turima informacija apie 
medžiagų, pagaminamų arba įvežamų ne 
mažiau kaip 1 tona per metus gamintojui 
arba importuotojui, fizines ir chemines 
savybes, poveikį žmonių sveikatai ir 
aplinkai;

Or. en

Justification

This Pakeitimas specifies that all available information is required to be submitted in a 
hazard dossier for substances between 1 and 10 tonnes, including as a minimum information 
on the physico-chemical properties set out in Annex V.
To reduce costs, all information set out in Annex V shall only be required for those substances 
which are identified by the screening (as proposed below) as substances that could pose a 
high risk. For other substances only information that is already available is required to be 
submitted (Pakeitimas linked to Pakeitimas to article 5(4)).

Pakeitimą pateikė Mojca Drčar Murko

Pakeitimas 514
11 straipsnio 1 dalies a punktas

a) V priede nurodyta informacija, jei per 
metus pagaminama arba įvežama ne mažiau 
kaip 1 tona medžiagų vienam gamintojui ar 
importuotojui;

a) V priede ir 5a punkte nurodyta 
informacija apie medžiagų, pagaminamų 
arba įvežamų ne mažiau kaip 1 tona per 
metus vienam gamintojui ar importuotojui, 
fizines ir chemines savybes ir V priede ir 5b 
punkte nurodyta visa gamintojo arba 
importuotojo turima informacija apie kitas 
fizines ir chemines savybes, taip pat 
toksikologinį ir ekotoksikologinį poveikį;

Or. en

Justification

As a first step, registrants in the 1 to 10 tonne bracket should be required to submit all 
relevant information available to them. Further information gathering may be required 
following an initial basic assessment and prioritisation. Certain physicochemical parameters 
(vapour pressure/granulometry, partition coefficient, flash point, flammability, explosive 
properties) should always be submitted in order to enable basic transport and containment 



Vertimas pagal sutartį
Vertimas pagal sutartį

AM\565897LT.doc 99/4 PE 357.817v01-00

LT

measures, as well as to permit the application of simple exposure models.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 515
11 straipsnio 1 dalies a punktas

11. a) V priede nurodyta informacija, jei per 
metus pagaminama arba įvežama ne mažiau 
kaip 1 tona medžiagų vienam gamintojui ar 
importuotojui;

11. a) V priede nurodyta informacija, jei per 
metus pagaminama arba įvežama ne mažiau 
kaip 1 tona medžiagų vienam gamintojui ar 
importuotojui, arba jei į rinką pateikiama 
ne mažiau kaip 5 tonos medžiagų vienam 
gamintojui ar importuotojui;

Or. de

Justification

In the proposal for a regulation quantitative requirements are based on annual production 
(import) volumes.  In keeping with the existing notification system, due account should also be 
taken of overall quantities (e.g. 1 tonne per year and 5 tonnes in total). 

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 516
11 straipsnio 1 dalies b, c ir d papunkčiai

b) V ir VI prieduose nurodyta informacija, jei per 
metus pagaminama arba įvežama ne mažiau kaip 
10 tonų medžiagų vienam gamintojui ar 
importuotojui;

b) V ir VI prieduose nurodyta informacija, jei per 
metus pagaminama arba įvežama ne mažiau kaip 
100 tonų medžiagų vienam gamintojui ar 
importuotojui, išskyrus nedidelį pavojų 
keliančias medžiagas;

c) V ir VI prieduose nurodyta informacija ir 
siūlomi bandymai, teikiant VII priede nurodytą 
informaciją, jei per metus pagaminama arba 
įvežama ne mažiau kaip 100 tonų medžiagų 
vienam gamintojui ar importuotojui;

c) V ir VI prieduose nurodyta informacija ir 
siūlomi bandymai, teikiant VII priede nurodytą 
informaciją, jei per metus pagaminama arba 
įvežama ne mažiau kaip 1000 tonų medžiagų 
vienam gamintojui ar importuotojui, išskyrus 
nedidelį pavojų keliančias medžiagas ir 
pavojingas medžiagas;

d) V ir VI prieduose nurodyta informacija ir 
siūlomi bandymai, teikiant VII ir VIII prieduose 

d) V ir VI prieduose nurodyta informacija ir 
siūlomi bandymai, teikiant VII ir VIII prieduose 
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nurodytą informaciją, jei per metus pagaminama 
arba įvežama ne mažiau kaip 1 000 tonų 
medžiagų vienam gamintojui ar importuotojui.

nurodytą informaciją apie ypač didelį 
susirūpinimą keliančias medžiagas. 

Or. {NL}nl

Justification

The information must depend on the volume and the classification by degree of concern. The 
proposed volumes are therefore combined with the degree of concern (Blokland priority 
package).

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 517
11 straipsnio 1 dalies b punktas

11.b) V ir VI prieduose nurodyta 
informacija, jei per metus pagaminama arba 
įvežama ne mažiau kaip 10 tonų medžiagų 
vienam gamintojui ar importuotojui; 

11.b) V ir VI prieduose nurodyta 
informacija, jei per metus pagaminama arba 
įvežama ne mažiau kaip 10 tonų medžiagų 
vienam gamintojui ar importuotojui arba jei 
į rinką pateikiama ne mažiau kaip 50 tonų 
medžiagų gamintojui ar importuotojui;

Or. de

Justification

In the proposal for a regulation quantitative requirements are based on annual production 
(import) volumes.  In keeping with the existing notification system, due account should also be 
taken of overall quantities (e.g. 1 tonne per year and 500 tonnes in total). 

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 518
11 straipsnio 1 dalies c punktas

11.c) V ir VI prieduose nurodyta informacija 
ir siūlomi bandymai, teikiant VII priede 
nurodytą informaciją, jei per metus

11.c) V ir VI prieduose nurodyta informacija 
ir siūlomi bandymai, teikiant VII priede 
nurodytą informaciją, jei per metus 
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pagaminama arba įvežama ne mažiau kaip 
100 tonų medžiagų vienam gamintojui ar 
importuotojui;

pagaminama arba įvežama ne mažiau kaip 
100 tonų medžiagų vienam gamintojui ar 
importuotojui arba jei į rinką pateikiama ne 
mažiau kaip 500 tonų medžiagų gamintojui 
ar importuotojui;

Or. de

Justification

It should be clarified that all the information in Annex VII that does not involve vertebrate 
animal testing should be included directly in the technical dossier. There is no reason to 
submit testing proposals for that information.  

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 519
11 straipsnio 1 dalies c punktas

c) V ir VI prieduose nurodyta informacija ir 
siūlomi bandymai, teikiant VII priede 
nurodytą informaciją, jei per metus 
pagaminama arba įvežama ne mažiau kaip 
100 tonų medžiagų vienam gamintojui ar 
importuotojui; 

c) V ir VI prieduose nurodyta informacija ir 
siūlomi bandymai, teikiant VII priede 
nurodytą informaciją, neapimančią 
bandymų su stuburiniais gyvūnais, be to, 
siūlomi bandymai, įskaitant bandymus su 
stuburiniais gyvūnais, teikiant V–VII priede 
nurodytą informaciją, jei per metus 
pagaminama arba įvežama ne mažiau kaip 
100 tonų medžiagų vienam gamintojui ar 
importuotojui; 

Or. en

Justification

It should be clarified that all the information in Annex VII that does not involve vertebrate 
animal testing should be included directly in the technical dossier. There is no reason to 
submit testing proposals for that information.  
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Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 520
11 straipsnio 1 dalies d punktas

d) V ir VI prieduose nurodyta informacija ir 
siūlomi bandymai, teikiant VII ir VIII 
prieduose nurodytą informaciją, jei per 
metus pagaminama arba įvežama ne mažiau 
kaip 1 000 tonų medžiagų vienam 
gamintojui ar importuotojui;

d) V, VI prieduose nurodyta informacija ir 
VII ir VIII prieduose nurodyta informacija, 
neapimanti bandymų su stuburiniais
gyvūnais, ir siūlomi bandymai, įskaitant 
bandymus su stuburiniais gyvūnais, teikiant 
V–VII priede nurodytą informaciją, jei per 
metus pagaminama arba įvežama ne mažiau 
kaip 1000 tonų medžiagų vienam gamintojui 
ar importuotojui;

Or. en

Justification

It should be clarified that all the information in Annexes VII and VIII that does not involve 
vertebrate animal testing should be included directly in the technical dossier. There is no 
reason to submit testing proposals for that information.  

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 521
11 straipsnio 1 dalies d punktas

11.d) V ir VI prieduose nurodyta informacija 
ir siūlomi bandymai, teikiant VII ir VIII 
prieduose nurodytą informaciją, jei per 
metus pagaminama arba įvežama ne mažiau 
kaip 1 000 tonų medžiagų vienam 
gamintojui ar importuotojui.

11.d) V ir VI prieduose nurodyta informacija 
ir siūlomi bandymai, teikiant VII ir VIII 
prieduose nurodytą informaciją, jei per 
metus pagaminama arba įvežama ne mažiau 
kaip 1 000 tonų medžiagų vienam 
gamintojui ar importuotojui arba jei į rinką 
pateikiama ne mažiau kaip 5000 tonų 
medžiagos vienam gamintojui ar 
importuotojui;

Or. de
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Justification

In the proposal for a regulation quantitative requirements are based on annual production 
(import) volumes.  In keeping with the existing notification system, due account should also be 
taken of overall quantities (e.g. 1 tonne per year and 5000 tonnes in total). 

Pakeitimą pateikė John Bowis, Ria Oomen-Ruijten ir Guido Sacconi

Pakeitimas 522
11 straipsnio 2 dalis

2. Vos tik įregistruotos medžiagos kiekis 
pasiekia kitą kiekybinę ribą, būtina pateikti 
Agentūrai papildomą informaciją pagal 1 
dalies reikalavimus bei atnaujinti kai kuriuos 
registracijos dokumentus, atsižvelgiant į šią 
papildomą informaciją. 

2. Vos tik įregistruotos medžiagos kiekis 
pasiekia kitą kiekybinę ribą, būtina pateikti 
Agentūrai papildomą informaciją pagal 1 
dalies reikalavimus bei atnaujinti kai kuriuos 
registracijos dokumentus, atsižvelgiant į šią 
papildomą informaciją. Papildoma 
informacija pateikiama pagal grafiką, dėl 
kurio susitaria registruotojas ir Agentūra, 
suderinę su gamintoju arba importuotoju, 
pateikiančiu medžiagą į rinką. 

Or. en

Justification

It is sensible to provide the Agency and registrant with some certainty over the time-period 
for providing the additional information (Bowis and others).

Dichiarante e Agenzia devono convenire di un termine supplementare per la trasmissione 
delle informazioni aggiuntive (Sacconi).

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 523
11 straipsnio 2 dalis

2. Vos tik įregistruotos medžiagos kiekis pasiekia 
kitą kiekybinę ribą, būtina pateikti Agentūrai 
papildomą informaciją pagal 1 dalies 
reikalavimus bei atnaujinti kai kuriuos 

2. Vos tik įregistruotos medžiagos kiekis pasiekia 
kitą kiekybinę ribą arba, remiantis naujais 
duomenimis, pakinta pavojingumo laipsnis,
būtina pateikti Agentūrai papildomą informaciją 
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registracijos dokumentus, atsižvelgiant į šią 
papildomą informaciją. 

pagal 1 dalies reikalavimus bei atnaujinti kai 
kuriuos registracijos dokumentus, atsižvelgiant į 
šią papildomą informaciją. 

Or. {NL}nl

Justification

The information must depend on the volume and the classification by degree of concern. The 
proposed volumes are therefore combined with the degree of concern (Blokland priority 
package).

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González, Marcello 
Vernola, Amalia Sartori

Pakeitimas 524
11 straipsnio 2 a dalis (nauja)

2a. Pirmenybė teiktina in vitro  ir 
(kiekybiniams) kokybinio struktūros ir 
aktyvumo santykio modeliavimo metodams. 
Šiuo tikslu Komisija pateikia įmonėms 
bandymų, duomenų bazių ir patvirtintų modelių 
sąrašą. 

Or. {ES}es

Justification

With the Centre in Ispra, the Commission's research and development capacity is sufficient to 
draw up a catalogue of approved methods that avoid animal testing. The Commission could 
monitor the databases and approved (Q)SAR models by means of a register. It could also 
confirm their proper use at any time through the reproduction of the results presented.

Pakeitimą pateikė Mojca Drčar Murko

Pakeitimas 525
11 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Palaipsniui įvedamos medžiagos kiekis 
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per metus nustatomas apskaičiavus per 
trejus metus prieš pateikiant registravimo 
paraišką pagamintos arba importuotos 
medžiagos kiekio vidurkį.

Or. en

Justification

Information requirements increase whenever a tonnage threshold is exceeded. The 
consequences of this are proportionally more significant whenever the 1 tonne and 10 tonne 
thresholds are exceeded. It is therefore necessary to permit a degree of flexibility for SMEs, 
particularly while sourcing. A 3 year average would ensure that more extensive registration 
requirements would only apply whenever a registrant has consistently exceeded a given 
tonnage threshold.

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González, Marcello 
Vernola,

Pakeitimas 526
12 straipsnio 1 dalis

1. Informacija apie būdingąsias cheminių 
medžiagų savybes gali būti renkama ne vien 
bandymais, bet ir kitais būdais, ypač naudojant 
kiekybinio arba kokybinio struktūros ir aktyvumo 
santykio modelius arba remiantis informacija 
apie struktūriškai susijusias chemines medžiagas, 
jei įvykdyti IX priede nustatyti reikalavimai.

1. Informacija apie būdingąsias cheminių 
medžiagų savybes gali būti renkama ne vien 
bandymais, bet ir kitais būdais, ypač naudojant 
kiekybinio arba kokybinio struktūros ir aktyvumo 
santykio modelius arba remiantis informacija 
apie struktūriškai susijusias chemines medžiagas
ar naudojant patvirtintus kokybinio struktūros ir 
aktyvumo santykio modelius, jei įvykdyti IX 
priede nustatyti reikalavimai. 

Or. {ES}es

Justification

In order to fulfil one of the Agency's objectives.
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Pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas 
Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 527
12 straipsnio 2 dalies 1a papunktis (naujas)

Šie metodai reguliariai persvarstomi ir 
tobulinami siekiant sumažinti 
eksperimentavimą su stuburiniais ir 
bandymuose dalyvaujančių gyvūnų skaičių. 
Jei Jungtinių tyrimų centro alternatyvių 
metodų patvirtinimo Europos centras 
(ECVAM) nusprendžia, kad alternatyvūs 
tyrimo metodai yra tinkami moksliškai ir 
parengti teisiškai, Agentūra per 14 dienų 
privalo pateikti sprendimo projektą, kuriuo 
keistų šio reglamento atitinkamą priedą (-
us), kad būtų galima bandymus su 
gyvūnais pakeisti alternatyviais metodais.

Or. en

Justification

Replaces Pakeitimas 22 of the draft report. The test methods should be automatically updated 
when an alternative test method is validated by ECVAM.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 528
12 straipsnio 3 dalis

3. Laboratoriniai bandymai ir tyrimai 
atliekami vadovaujantis Direktyvoje 
87/18/EEB nustatytais geros laboratorinės 
praktikos principais ir Direktyvos 
86/609/EEB nuostatomis. 

3. Laboratoriniai bandymai ir tyrimai 
atliekami vadovaujantis Direktyvoje 
87/18/EEB nustatytais geros laboratorinės 
praktikos principais ir Direktyvos 
86/609/EEB nuostatomis. Laboratoriniams 
bandymams ir tyrimams, atliktiems iki šio 
reglamento įsigaliojimo, 1 dalis netaikoma; 
visgi, iškilus pagrįstoms abejonėms dėl 
gautų rezultatų teisingumo, Agentūra gali 
pareikalauti papildomų bandymų ar 
tyrimų.
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Or. de

Justification

All data already available must be recognised in the REACH system, even if that data was not 
analysed in accordance with the GLP (good laboratory practice). The existing laws on 
chemicals have ensured that data on a wide variety of substances are available in the EU. 
Firms should be completely freed from any requirement to supply data concerning these 
substances again - a superfluous and unnecessarily bureaucratic procedure. This 
arrangement may also obviate for many animal tests. 

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

Pakeitimas 529
12 straipsnio 3 dalis

3. Laboratoriniai bandymai ir tyrimai
atliekami vadovaujantis Direktyvoje 
87/18/EEB nustatytais geros laboratorinės 
praktikos principais ir Direktyvos 
86/609/EEB nuostatomis.

3. Nauji laboratoriniai bandymai su 
stuburiniais gyvūnais atliekami 
vadovaujantis Direktyvoje 87/18/EEB 
nustatytais geros laboratorinės praktikos 
principais ir Direktyvos 86/609/EEB 
nuostatomis.

Or. en

Justification

Insistence that all testing is in compliance with GLP will increase costs unnecessarily, as “in 
house” testing is normally cheaper than testing conducted by GLP-standard laboratories. An 
exemption needs to be made for vertebrate animal testing.

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 530
12 straipsnio 4 dalies 1 papunktis

4. Jei cheminė medžiaga jau įregistruota, 
naujajam registruotojui suteikiama teisė 
remtis anksčiau pateiktais tos medžiagos 
tyrimais ir bandymų ataskaitomis, toliau 

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

„tyrimais“, jeigu jis gali įrodyti, kad 
dabartiniu metu jo registruojama medžiaga 
yra identiška anksčiau registruotajai, 
įskaitant grynumo laipsnį, priemaišų pobūdį, 
ir jis pateikia ankstesniojo registruotojo (-jų) 
išduotą leidimą pasinaudoti atliktais 
tyrimais. 

Or. en

Justification

This Pakeitimas ensures the mandatory sharing of data is extended to information derived 
from non-animal tests. 

Pakeitimą pateikė John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 531
12 straipsnio 4 dalies 1 papunktis

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

4. Jei cheminė medžiaga jau įregistruota, 
naujajam registruotojui suteikiama teisė 
remtis anksčiau pateiktais tos medžiagos 
tyrimais ir bandymų ataskaitomis, toliau 
„tyrimais“, jeigu jis gali įrodyti, kad 
dabartiniu metu jo registruojama medžiaga 
yra identiška anksčiau registruotajai, taip pat 
panašūs, t.y. neturi įtakos medžiagos 
toksiškumui, grynumo laipsnis bei 
priemaišų pobūdis, ir jis gali pateikti 
ankstesniojo registruotojo (-jų) išduotą 
leidimą pasinaudoti atliktais tyrimais. 

Or. en

Justification

In practice, it is very difficult to always get the exact same purity of a substance even within 
the same plant.  Moreover, several companies may use different processes for the same 
substance but which result in different degrees of purity and the nature of impurities but 
which would not alter the toxicity profile of the substance.  This Pakeitimas seeks to avoid 
substances covered by REACH having to be registered several times, involving unjustified 
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duplication of work and animal testing.  

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 532
12 straipsnio 4 dalies 1 papunktis

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

4. Jei cheminė medžiaga jau įregistruota, 
naujajam registruotojui suteikiama teisė 
remtis anksčiau pateiktais tos medžiagos
tyrimais ir bandymų ataskaitomis, toliau 
„tyrimais“, jeigu jis gali įrodyti, kad 
dabartiniu metu jo registruojama medžiaga 
yra identiška anksčiau registruotajai. 
Medžiaga laikoma identiška, jei ji yra to 
paties grynumo laipsnio, o priemaišos yra 
panašios ir neturi įtakos medžiagos 
toksiškumui. Be to, naujasis registruotojas 
pateikia ankstesniojo registruotojo (-jų) 
išduotą leidimą pasinaudoti atliktais 
tyrimais. 

Or. en

Justification

This Pakeitimas will considerably improve the workability of the regulation. As the first 
registrant has to provide information on the purity of the substance (Annex IV.2.), it ensures 
that a substance does not have to be registered several times simply because its purity and the 
nature of impurities might vary without having a negative effect on the toxicity profile. 

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

Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Pakeitimas 533
12 straipsnio 4 dalies 1 papunktis

4. Jei cheminė medžiaga jau įregistruota, 
naujajam registruotojui suteikiama teisė remtis 
anksčiau pateiktais tos medžiagos tyrimais ir 
bandymų ataskaitomis, toliau „tyrimais“, jeigu jis 

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

gali įrodyti, kad dabartiniu metu jo registruojama 
medžiaga yra identiška anksčiau registruotajai, 
įskaitant grynumo laipsnį, priemaišų pobūdį, ir jis 
pateikia ankstesniojo registruotojo (-jų) išduotą 
leidimą raštu. 

Or. {IT}it

Justification

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

The amendment seeks to clarify the legal position; the original wording could create 
confusion (Foglietta and others).

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 534
12 straipsnio 4 dalies 1 papunktis

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

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

Klausimą dėl paskesnio tinkamo išlaidų 
padalijimo sprendžia Agentūra. 

Or. de

Justification

The entrepreneurs and consumers concerned must be guaranteed legal security.
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Pakeitimą pateikė Karin Scheele ir Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 535
13 straipsnio 1 dalies 1 papunktis

1. Nepažeidžiant Direktyvos 98/24/EEB 4 
straipsnio nuostatų, būtina atlikti cheminės 
saugos vertinimą ir sudaryti cheminės 
saugos ataskaitą apie visas pagal šio skyriaus 
nuostatas registruotinas chemines 
medžiagas, jei registruotojas tokios 
medžiagos pagamina arba įveža ne mažiau 
kaip 10 tonų per metus.

1. Nepažeidžiant Direktyvos 98/24/EEB 4 
straipsnio nuostatų, būtina atlikti cheminės 
saugos vertinimą ir sudaryti cheminės 
saugos ataskaitą apie visas pagal šio skyriaus 
nuostatas registruotinas chemines 
medžiagas.

Or. de

Justification

As far as workers, consumers and the environment are concerned, the chemical safety 
assessment and the chemical safety report based on that assessment are fundamental to the 
safe use of chemicals. the resulting risk-management measures (see Annex I) can make an 
invaluable contribution to safety at the workplace. The amendment therefore suggests that a 
chemical safety assessment and a chemical safety report should be mandatory for all 
substances subject to registration pursuant to Chapter 2 (Scheele).

It is unacceptable to limit safety assessments to substances above 10 tonnes. This would 
mean, firstly, that for two-thirds of the substances that fall under REACH, the data provided 
under registration would not be assessed with regard to its impacts on human health and the 
environment. And even when they are hazardous, there would be no requirement to provide  
exposure data. Without exposure information, it would be near impossible to identify the 
appropriate risk management measures to protect workers or consumers against hazardous 
substances (Schlyter and others).

Pakeitimą pateikė Mary Honeyball ir Jonas Sjöstedt, ir Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta 
Myller + Richard Seeber

Pakeitimas 536
13 straipsnio 1 dalies 1 papunktis

1. Nepažeidžiant Direktyvos 98/24/EEB 4 
straipsnio nuostatų, būtina atlikti cheminės 
saugos vertinimą ir sudaryti cheminės 

1. Nepažeidžiant Direktyvos 98/24/EEB 4 
straipsnio nuostatų, būtina atlikti cheminės 
saugos vertinimą ir sudaryti cheminės 
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saugos ataskaitą apie visas pagal šio skyriaus 
nuostatas registruotinas chemines 
medžiagas, jei registruotojas tokios 
medžiagos pagamina arba įveža ne mažiau 
kaip 10 tonų per metus.

saugos ataskaitą apie visas pagal šio skyriaus 
nuostatas registruotinas chemines 
medžiagas, jei registruotojas tokios 
medžiagos pagamina arba įveža ne mažiau 
kaip 1 toną per metus.

Or. en

Justification

The information required for chemicals produced at 1-10 tpa is inadequate. It will not identify 
chemicals meeting the criteria of very high concern or posing a risk to human health. After 
the internet consultation REACH has been significantly weakened, with 3 tests removed and 
the obligation to produce a Chemical Safety Report išbraukta. This lack of information leads 
to REACH not requiring many 1-10 tpa substances to have safety data sheet. Without such 
basic information, it will be difficult for downstream users to implement appropriate risk 
management measures protecting workers (Honeyball, Jørgensen and others).

This ensures that basic information in the form of a Chemical Safety Report will be made 
available by manufacturers of chemicals for all chemicals above 1 tonne. This is necessary in 
order for risk management measures to be undertaken to protect professionals or consumers 
who are in direct contact with these chemicals, for example cloth dyes or household cleaning 
products (Sjöstedt) .

The drafting of a chemical safety report should be mandatory for substances manufactured in 
quantities of more than 1 tonne per year, since this new regulatory instrument is fundamental 
to risk assessment and risk avoidance strategies. Many - e.g. highly toxic - substances can 
already pose a major risk if they are present in very small quantities, certainly in quantities of 
much less than 1 tonne. Chemical safety reports for substances manufactured in quantities of 
more than 1 tonne are vital if workplace safety is to be guarantee. The arrangements put 
forward in the Commission proposal for quantities between 1 tonne and 10 tonnes could 
create gaps in the protection system (Seeber).

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 537
13 straipsnio 1 dalies 1 papunktis

1. Nepažeidžiant Direktyvos 98/24/EEB 4 
straipsnio nuostatų, būtina atlikti cheminės 
saugos vertinimą ir sudaryti cheminės 
saugos ataskaitą apie visas pagal šio skyriaus 
nuostatas registruotinas chemines 

1. Nepažeidžiant Direktyvos 98/24/EEB 4 
straipsnio nuostatų, būtina atlikti cheminės 
saugos vertinimą ir sudaryti cheminės 
saugos ataskaitą apie visas pagal šio skyriaus 
nuostatas registruotinas chemines 
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medžiagas, jei registruotojas tokios 
medžiagos pagamina arba įveža ne mažiau 
kaip 10 tonų per metus. 

medžiagas, jei registruotojas tokios 
medžiagos pagamina arba įveža ne mažiau 
kaip 100 tonų per metus. 

Or. de

Justification

The  threshold triggering a mandatory chemical safety report should be 100 tonnes per year. 
This would serve to reduce the burden on SMUs.

Pakeitimą pateikė Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký

Pakeitimas 538
13 straipsnio 2 dalies įžanga

2. Cheminės saugos vertinimas pagal 1 
dalies reikalavimus neprivalomas medžiagai, 
kurios kiekis preparate yra mažesnis nei 
mažiausia iš nurodytų verčių:

2. Cheminės saugos vertinimas pagal 1 
dalies reikalavimus neprivalomas 
preparatuose arba gaminiuose esančiai 
medžiagai, kurios kiekis preparate arba 
gaminyje yra mažesnis nei mažiausia iš 
nurodytų verčių:

Or. en

Justification

Concentration limits should also be included for substances in articles.  The proposal’s 
discrimination against substances in articles is not justified by toxicological and eco-
toxicological criteria. Furthermore, unlike substances in preparations, exposure to 
substances in articles requires an extraction medium and thus exposure is further limited.  
This Pakeitimas is in line with current EC legislation on articles.

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

Pakeitimas 539
13 straipsnio 2 dalies įžanga

2. Cheminės saugos vertinimas pagal 1 2. Cheminės saugos vertinimas pagal 1 
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dalies reikalavimus neprivalomas medžiagai, 
kurios kiekis preparate yra mažesnis nei 
mažiausia iš nurodytų verčių:

dalies reikalavimus neprivalomas medžiagai, 
kuri nepriskiriama pavojingų kategorijai,
kurios kiekis preparate yra mažesnis nei 
mažiausia iš nurodytų verčių: 

Or. en

Justification

Avoid subjecting component substances in preparations that do not meet the criteria for 
classification as hazardous to the full provisions of Chemical Safety Assessments and 
Chemical Safety Reports.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 540
13 straipsnio 2 dalies f papunktis

f) nei 0,1 %, jei cheminės medžiaga atitinka XII 
priede pateiktus kriterijus.

f) 0,1 %, jei medžiaga kelia ypač didelį 
susirūpinimą.

Or. {NL}nl

Justification

PBT and vPvB substances are substances of very high concern (Blokland priority package).

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 541
13 straipsnio 3 dalies d papunktis

(d) patvarių, bioakumuliacinių ir toksiškų (PBT)
medžiagų bei didelio patvarumo ir didelės 
bioakumuliacijos (vPvB) medžiagų vertinimas. 

(d) pavojingumo laipsnio vertinimas. 

Or. {NL}nl
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Justification

PBT and vPvB substances are substances of very high concern. The PBT and vPvB 
assessment is replaced with an assessment relating to the degree of concern (Blokland 
priority package).

Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 542
13 straipsnio 3 dalies da ir db punktai (nauji)

e) poveikio įvertinimas; 
f) pavojaus apibūdinimas.

Or. en

Justification

This Pakeitimas aims to simplify the procedure by adding exposure assessment and risk 
characterisation as steps to be included in all chemical safety reports.

Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 543
13 straipsnio 4 dalis

4. Jei po 3 dalies a–d pakopų gamintojas 
arba importuotojas nusprendžia, kad 
medžiaga atitinka pavojingųjų medžiagų 
klasifikavimo kriterijus pagal Direktyvos 
67/548/EEB nuostatas arba ji įvertinama 
kaip PBT arba vPvB medžiaga, cheminės 
saugos vertinimas apima dar dvi 
papildomas pakopas:

išbraukta

(a) poveikio vertinimas;
(b) rizikos apibūdinimas. 
Poveikio vertinimas ir rizikos apibūdinimas 
apima visus gamintojo arba importuotojo 
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įvardytus medžiagos naudojimo atvejus.

Or. en

Justification

This Pakeitimas aims to simplify the procedure by adding exposure assessment and risk 
characterisation as steps to be included in all chemical safety reports.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 544
13 straipsnio 4 dalies įžanga

4. Jei po 3 dalies a–d pakopų gamintojas arba 
importuotojas nusprendžia, kad medžiaga atitinka 
pavojingųjų medžiagų klasifikavimo kriterijus 
pagal Direktyvos 67/548/EEB nuostatas arba ji 
įvertinama kaip PBT arba vPvB medžiaga, 
cheminės saugos vertinimas apima dar dvi 
papildomas pakopas: 

4. Jei po 3 dalies a–d pakopų gamintojas arba 
importuotojas nusprendžia, kad medžiaga atitinka 
pavojingųjų medžiagų klasifikavimo kriterijus 
pagal Direktyvos 67/548/EEB nuostatas arba ji 
įvertinama kaip ypač pavojinga medžiaga, 
cheminės saugos vertinimas apima dar dvi 
papildomas pakopas: 

Or. {NL}nl

Justification

PBT and vPvB substances are substances of very high concern (Blokland priority package). 

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 545
13 straipsnio 4 dalies 2 papunktis 

Poveikio vertinimas ir rizikos apibūdinimas 
apima visus gamintojo arba importuotojo 
įvardytus medžiagos naudojimo atvejus. 

Poveikio vertinimas ir rizikos apibūdinimas 
apima visus gamintojo arba importuotojo, 
gaminančio ar įvežančio ne mažiau kaip 1
toną medžiagos per metus, įvardytus 
medžiagos naudojimo atvejus.

Or. en
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Justification

Improves workability by limiting uses that have to be considered in the chemical safety report 
to those in one tonne and more. According to the Commission proposal a use would have to 
be dealt with even in very small quantities.

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

Pakeitimas 546
13 straipsnio 4a dalis (nauja)

4a. Cheminės saugos ataskaita (CSA) 
apima šiuos įvertinimo rezultatus: 
a) registruotojo išvadą, kad nėra priežasčių 
susirūpinti ir nebūtina analizė, kol, 
remiantis naujai gauta informacija, 
nepasikeičia pavojaus laipsnis; arba 
b) registruotojo siūlomus bandymus, 
teikiant VII – IX prieduose nurodytą 
informaciją, jei jis mano, kad jie reikalingi.

Or. en

Justification

The registrant is fully and solely responsible for the conduction of this step-wise risk 
assessment. If the available information is not sufficient to demonstrate safe use, it is the 
responsibility of the registrant to elaborate a testing proposal which has to be submitted to 
the Agency in the course of the registration process. The final registration dossier submitted 
to the Agency without any testing proposal basically indicates “no concern”. The registrant is 
responsible for the content of the dossier and the conclusions derived out of this information. 
One conclusion could be that certain applications of a substance cannot be supported by the 
registrant due to unmanageable risks.
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Pakeitimą pateikė Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik ir Alessandro 

Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Pakeitimas 547
13 straipsnio 5 dalies a papunktis

a) su maisto produktais galinčiose liestis 
medžiagose, kaip nurodyta Tarybos direktyvoje 
89/109/EEB 

išbraukta

Or. it

Justification

The chemical safety report forms part of the registration dossier and is therefore not required 
for substances that are outside the regulation's scope. Substances already covered by suitably 
integrated specific provisions should remain outside the scope of REACH. This amendment is 
linked to the other amendments tabled to the articles in Title II: Registration of substances.

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

Pakeitimas 548
14 straipsnis 

Pagal šios antraštinės dalies nuostatas polimerų 
registruoti neprivaloma. 

Polimerų registruoti neprivaloma. 

Or. {IT}it

Justification

REACH should not cover polymers at all. They should be come under specific provisions. 
This amendment is linked to the other amendments tabled to the articles in Title II: 
Registration of substances.      
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Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 549
14 a straipsnis (naujas)

14 a straipsnis 
Medžiagų registravimas atsižvelgiant į keliamo 

susirūpinimo laipsnį 
Paraiška registracijai pateikiama atsižvelgiant į 
Agentūros apibrėžtą keliamo susirūpinimo 
laipsnį ir per metus pagamintos arba 
importuotos medžiagos kiekį. 

Or. {NL}nl

Justification

The degree of concern determines what data must be submitted with a registration (Blokland 
priority package).

Pakeitimą pateikė Liam Aylward

Pakeitimas 550
15 straipsnis 

15 straipsnis Straipsnis išbrauktas

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); 

- Directive 96/82/EC on the control of major accident hazards involving dangerous 
substances;
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- International/EC regulations concerning the transport of dangerous goods.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 551
15 straipsnio 1 dalis

1. Kiekvienas gamybos vietoje izoliuotų tarpinių 
produktų gamintojas, pagaminantis jų ne mažiau 
kaip 1 toną per metus, privalo pateikti Agentūrai 
paraišką įregistruoti šiuos gamybos vietoje 
izoliuotus tarpinius produktus. 

1. Kiekvienas gamybos vietoje keliančių ypač 
didelį susirūpinimą arba kitokių izoliuotų 
tarpinių produktų gamintojas, pagaminantis jų ne 
mažiau kaip 1 toną per metus, privalo pateikti 
Agentūrai paraišką įregistruoti šiuos gamybos 
vietoje izoliuotus tarpinius produktus. 

Or. {NL}nl

Justification

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

Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt ir Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 552
15 straipsnio 2 dalies 1 papunktis

2. Registruodamas gamybos vietoje izoliuotą 
tarpinį produktą, gamintojas, naudodamasis 
Agentūros pagal 108 straipsnį nustatytu 
šablonu, pateikia tokią be papildomų 
bandymų surinktą informaciją: 

2. Registruodamas gamybos vietoje izoliuotą 
tarpinį produktą, gamintojas, naudodamasis 
Agentūros pagal 108 straipsnį nustatytu 
šablonu: 

Or. en
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Justification

A registration of an on-site intermediate should contain the information regardless of whether 
the manufacturer needs to do additional testing or not. This provision if left unamended 
would have the effect of discouraging manufacturers from testing. Those who have not tested 
do not have to submit. With the išbraukta of the indicated text the specified information is 
instead a requirement for all manufacturers (Sjöstedt).

REACH foresees only minimal information on intermediates. However, intermediates are 
often very reactive, and they may possess various dangerous properties. Intermediates are of 
particular concern for worker's health. It is not enough to just submit the information that is 
already available. Information should be sufficient to classify the intermediate to allow more 
reliable occupational health monitoring, adequate collective and individual protection 
measures and identification of candidate substances for substitution (Schlyter and others).

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 553
15 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Paraiškoje įregistruoti gamybos vietoje 
izoliuotus tarpinius junginius, kurių 
pagaminama ne mažiau kaip 100 tonų per 
metus, be 2 dalyje nurodytos informacijos 
pateikiama V priede paminėta informacija.
Rengiant šią informaciją taikomi 12 
straipsnio reikalavimai. 

Or. en

Justification

REACH foresees only minimal information on intermediates. However, intermediates are 
often very reactive, and they may possess various dangerous properties. Intermediates are of 
particular concern for worker's health. It is not enough to just submit the information that is 
already available. On-site isolated intermediates in quantities above 100 tonnes should fulfill 
the same requirements as normal substances between 1 and 10 tonnes.
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Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 554
15 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Paraiškoje įregistruoti gamybos vietoje 
izoliuotus tarpinius junginius, kurių 
pagaminama ne mažiau kaip 1000 tonų per 
metus, be 2 dalyje nurodytos informacijos 
pateikiama V priede paminėta informacija. 

Or. en

Justification

Intermediates may be very reactive and toxic. Especially for higher volumes it is reasonable 
to ask for more information. This Pakeitimas introduces higher demands for manufacturers 
using on-site isolated intermediates in quantities of more than 1 000 tonnes per year. The 
demands for information are set to the same as the Commission proposal sets for transported 
isolated intermediates.

Pakeitimą pateikė Liam Aylward

Pakeitimas 555
16 straipsnis

16 straipsnis Straipsnis išbrauktas

Or. en

Justification

see justification to Article 15.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 556
16 straipsnio 1 dalis

1. Kiekvienas gamintojas ar importuotojas, per 1. Kiekvienas gamintojas ar importuotojas, per 
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metus pagaminantis arba įvežantis ne mažiau 
kaip 1 toną vežiojamųjų izoliuotų tarpinių 
produktų, pateikia Agentūrai paraišką įregistruoti 
vežiojamąjį izoliuotą tarpinį produktą.

metus pagaminantis arba įvežantis ne mažiau 
kaip 1 toną keliančių ypač didelį susirūpinimą 
arba kitokių vežiojamųjų izoliuotų tarpinių 
produktų, pateikia Agentūrai paraišką įregistruoti 
vežiojamąjį izoliuotą tarpinį produktą. 

Or. {NL}nl

Justification

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

Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 557
16 straipsnio 3 dalies 1 papunktis

3. Registruojant vežiojamąjį izoliuotą tarpinį 
produktą, kurio pagaminama daugiau kaip 
1000 tonų per metus, be 2 dalyje nurodytos 
informacijos pateikiama ir V priede 
paminėta informacija. 

3. Registruojant vežiojamąjį izoliuotą tarpinį 
produktą, kurio pagaminama daugiau kaip 
1000 tonų per metus vienam gamintojui 
arba importuotojui, be 2 dalyje nurodytos 
informacijos pateikiama V ir VI prieduose 
paminėta informacija. 

Or. en

Justification

Intermediates may be very reactive and toxic. Especially if an isolated intermediate is 
transported it is reasonable to ask for more information. This Pakeitimas introduces higher 
demands of information for transported isolated intermediates of more than 1 000 tonnes per 
year. It is also clarified that the tonnage is per manufacturer or importer.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 558
16 straipsnio 3 dalis
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3. Registruojant vežiojamąjį izoliuotą tarpinį 
produktą, kurio pagaminama daugiau kaip 1000 
tonų per metus, be 2 dalyje nurodytos 
informacijos pateikiama ir V priede paminėta 
informacija. 

3. Registruojant vežiojamąjį izoliuotą tarpinį 
produktą, kuris yra ypač pavojingas, be 2 dalyje 
nurodytos informacijos pateikiama ir V priede 
paminėta informacija.

Or. {NL}nl

Justification

Volumes are replaced with the degree of concern (Blokland priority package).

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 559
16 straipsnio 3 dalies 1 papunktis

3. Registruojant vežiojamąjį izoliuotą tarpinį 
produktą, kurio pagaminama daugiau kaip 
1000 tonų per metus, be 2 dalyje nurodytos 
informacijos pateikiama ir V priede 
paminėta informacija. 

3. Registruojant vežiojamąjį izoliuotą tarpinį 
produktą, kurio pagaminama daugiau kaip 
10 tonų per metus, be 2 dalyje nurodytos 
informacijos pateikiama ir V priede 
paminėta informacija. 

Or. en

Justification

Given the specific risks for safety, health and environment associated with transportation, and 
given that traffic of hazardous substances remains poorly regulated while continuously 
increasing, there is a need for close scrutiny of transported chemicals. Transported  isolated 
intermediates in quantities above 10 tonnes should fulfill the same requirements as normal 
substances between 1 and 10 tonnes.

Pakeitimą pateikė Liam Aylward

Pakeitimas 560
17 straipsnis

17 straipsnis Straipsnis išbrauktas
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Or. en

Justification

see justification to Pakeitimas to Article 15.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 561
17 straipsnio 2 dalis

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

2. Konsorciumui priklausantys registruotojai
bendrai susitaria dėl kiekvienam iš jų 
tenkančios registracijos mokesčio dalies. 

Or. {NL}nl

Justification

The registrants should decide amongst themselves who is to pay each part of the fee for 
registration. In this way it will be possible to agree within a consortium that a party which 
produces the substance to be registered in greater quantities should also pay a larger 
proportion of the registration fee. This will encourage SMEs to participate in consortiums, 
thus keeping their costs down.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 562
17 straipsnio 2 dalis

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

2. Kiekvienas konsorciumui priklausantis 
registruotojas moka atitinkamą registracijos 
mokesčio dalį. 

Or. en

Justification

Limiting the reduction of fees only to one third reduces the incentive for the formation of 
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consortia to 2-party-consortia. Only a consortium consisting of two members will benefit 
from the formation. Sharing the fees equally, though, makes it attractive also for bigger 
consortia.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, 
María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges

Pakeitimas 563
17 straipsnio 2 dalis

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

2. Kiekvienas konsorciumui priklausantis 
registruotojas moka lygią registracijos 
mokesčio dalį. 

Or. en

Justification

Limiting the reduction of fees only to one third reduces the incentive for the formation of 
consortia to 2-party-consortia. Only a consortium consisting of two members will benefit 
from the formation. Sharing the fees equally, though, makes it attractive also for bigger 
consortia. Linked to Pakeitimass to articles 10(2), 25(5) and 25(6).

Pakeitimą pateikė Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio 
Berlato ir Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 

Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik 

Pakeitimas 564
17 straipsnio 2 dalis

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

2. Kiekvienas konsorciumui priklausantis 
registruotojas moka atitinkamą registracijos 
mokesčio dalį. 
Mokėtinas registracijos mokestis nustatomas 
remiantis proporciniu principu pagal Agentūros 
apibrėžtus kriterijus, kuri atsižvelgia inter alia į 
pagamintus/importuotus medžiagų kiekius.

Or. {IT}it
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Justification

To make matters easier for SMEs, when setting the registration fee, the Agency should take 
account of registrants' size and the quantities produced/imported. This amendment is linked 
to the other amendments tabled to the articles in Title II: Registration of substances. 

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Pakeitimas 565
18 straipsnis

18 straipsnis Straipsnis išbrauktas

Or. de

Justification

Avoidance of unnecessary red tape.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 566
18 straipsnis

1. Agentūra kiekvienai registracijai suteikia tam 
tikrą numerį, kuris naudojamas visoje 
korespondencijoje apie registraciją, ir nustato 
registracijos datą, kuri laikoma registravimo 
paraiškos gavimo data Agentūroje. Agentūra 
nedelsdama praneša registracijos numerį ir datą 
susijusiam gamintojui ar importuotojui. 

1. Agentūra kiekvienam pranešimui suteikia tam 
tikrą numerį, kuris naudojamas visoje 
korespondencijoje apie pranešimą ir registraciją, 
ir nustato pranešimo datą, kuri laikoma 
registravimo pranešimo gavimo data Agentūroje. 
Agentūra nedelsdama praneša pranešimo numerį 
ir datą susijusiam gamintojui ar importuotojui. 
Agentūra taip pat nurodo registracijos datą, 
kuri laikoma registravimo paraiškos gavimo 
data. Agentūra nedelsdama praneša 
registracijos datą atitinkamam gamintojui arba 
importuotojui. 
2. Per tris savaites nuo pranešimo datos 
Agentūra privalo patikrinti dokumentus ir 
įsitikinti, jog pateikti visi  privalomi pagal 4 c 
straipsnio (naujas) reikalavimus. Išsamumo 
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patikros metu nevertinami pateiktų duomenų ar 
pagrindimo kokybė arba tinkamumas.
Jei pranešimas neišsamus, Agentūra per tris 
savaites nuo pranešimo datos informuoja 
pranešėją apie tai, kokia papildoma informacija 
reikalinga baigti pranešimą pagal  šios 
antraštinės dalies nuostatas, skirdama tam 
tinkamą terminą. Pranešėjas per nustatytą 
terminą pateikia Agentūrai šią papildomą 
informaciją. Agentūra patvirtina pranešėjui šios 
informacijos gavimo datą. Agentūra atlieka kitą 
išsamumo patikrą, atsižvelgdama į pateiktą 
papildomą informaciją.
Jei per nustatytą terminą pranešėjas nesugeba 
papildyti pranešimo, Agentūra jį atmeta. 
2a. Per 24 mėnesius nuo šio reglamento 
įsigaliojimo Agentūra informuoja pranešėją 
apie medžiagų keliamą susirūpinimo laipsnį.

2. Per tris savaites nuo registracijos datos 
Agentūra privalo patikrinti kiekvienos 
registravimo paraiškos išsamumą ir įsitikinti, kad 
pateikti visi dokumentai bei informacija, 
privaloma pagal 9 ir 11 straipsnių arba pagal 15 
ar 16 straipsnių reikalavimus. Jei paraiška 
įregistruoti naujai įvedamas medžiagas buvo 
pateikta likus mažiau nei 2 mėnesiams iki 21 
straipsnyje nurodyto galutinio termino, Agentūra 
tokią išsamumo patikrą atlieka per tris mėnesius 
nuo minėto termino pabaigos. Išsamumo patikros 
metu nevertinami pateiktų duomenų ar 
pagrindimo kokybė arba tinkamumas. 

3. Per tris savaites nuo registracijos datos 
Agentūra privalo patikrinti kiekvienos 
registravimo paraiškos išsamumą ir įsitikinti, kad 
pateikti visi dokumentai bei informacija, 
privaloma pagal 9 ir 11 straipsnių arba pagal 15 
ar 16 straipsnių reikalavimus. Jei paraiška 
įregistruoti naujai įvedamas medžiagas buvo 
pateikta likus mažiau nei 2 mėnesiams iki 21 
straipsnyje nurodyto galutinio termino, Agentūra 
tokią išsamumo patikrą atlieka per tris mėnesius 
nuo minėto termino pabaigos. Išsamumo patikros 
metu nevertinami pateiktų duomenų ar 
pagrindimo kokybė arba tinkamumas. 

Jei registravimo paraiška neišsami, Agentūra per 
tris savaites nuo registracijos datos informuoja 
registruotoją apie tai, kokia papildoma 
informacija reikalinga baigti registraciją pagal 
šios antraštinės dalies nuostatas, skirdama tam 
protingą terminą. Registruotojas per nustatytą 
terminą pateikia Agentūrai šią papildomą 
informaciją. Agentūra patvirtina registruotojui 
šios informacijos gavimo datą. Agentūra atlieka 
kitą išsamumo patikrą, atsižvelgdama į pateiktą 
papildomą informaciją.

Jei registravimo paraiška neišsami, Agentūra per 
tris savaites nuo registracijos datos informuoja 
registruotoją apie tai, kokia papildoma 
informacija reikalinga baigti registraciją pagal 
šios antraštinės dalies nuostatas, skirdama tam 
protingą terminą. Registruotojas per nustatytą 
terminą pateikia Agentūrai šią papildomą 
informaciją. Agentūra patvirtina registruotojui 
šios informacijos gavimo datą. Agentūra atlieka 
kitą išsamumo patikrą, atsižvelgdama į pateiktą 
papildomą informaciją.

Jei per nustatytą laiką registruotojas nesugeba 
papildyti registravimo paraiškos, Agentūra ją 
atmeta. 

Jei per nustatytą laiką registruotojas nesugeba 
papildyti registravimo paraiškos, Agentūra ją 
atmeta. 
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3. Agentūra per 30 dienų nuo registravimo 
paraiškos gavimo dienos pateikia susijusios 
valstybės narės kompetentingajai institucijai 
registracijos dokumentų rinkinį kartu su 
registracijos numeriu, registracijos data, 
išsamumo patikros rezultatais, reikalavimu 
pateikti papildomą informaciją ir nustatytu 
terminu pagal 2 dalies antrąją pastraipą. 
Susijusioji valstybė narė turi būti toji valstybė 
narė, kurioje vyksta medžiagos gamyba arba yra 
įregistruotas jos importuotojas. 

4. Agentūra per 30 dienų nuo registravimo 
paraiškos gavimo dienos pateikia susijusios 
valstybės narės kompetentingajai institucijai 
registracijos dokumentų rinkinį kartu su 
registracijos numeriu, registracijos data, 
išsamumo patikros rezultatais, reikalavimu 
pateikti papildomą informaciją ir nustatytu 
terminu pagal 2 dalies antrąją pastraipą. 
Susijusioji valstybė narė turi būti toji valstybė 
narė, kurioje vyksta medžiagos gamyba arba yra 
įregistruotas jos importuotojas.

Agentūra nedelsdama perduoda susijusiosios 
valstybės narės kompetentingajai institucijai 
papildomą registruotojo pateiktą informaciją.

Agentūra nedelsdama perduoda susijusiosios 
valstybės narės kompetentingajai institucijai 
papildomą registruotojo pateiktą informaciją.

4. Agentūros sprendimai, priimti pagal šio 
straipsnio 2 dalies nuostatas, gali būti 
apskundžiami 87, 88 ir 89 straipsniuose nustatyta 
tvarka. 

5. Agentūros sprendimai, priimti pagal šio 
straipsnio 2 2a ir 3 dalių nuostatas, gali būti 
apskundžiami 87, 88 ir 89 straipsniuose nustatyta 
tvarka. 

Or. {NL}nl

Justification

Inclusion of the obligations incumbent upon the Agency in relation to a notification (Blokland 
priority package).

Pakeitimą pateikė Liam Aylward

Pakeitimas 567
18 straipsnio 2 dalies 1 papunktis 

2. Per tris savaites nuo registracijos datos 
Agentūra privalo patikrinti kiekvienos 
registravimo paraiškos išsamumą ir įsitikinti, 
kad pateikti visi dokumentai bei informacija, 
privaloma pagal 9 ir 11 straipsnių arba 
pagal 15 ar 16 straipsnių reikalavimus. Jei 
paraiška įregistruoti naujai įvedamas 
medžiagas buvo pateikta likus mažiau nei 2 
mėnesiams iki 21 straipsnyje nurodyto 
galutinio termino, Agentūra tokią išsamumo 
patikrą atlieka per tris mėnesius nuo minėto 

2. Per tris savaites nuo registracijos datos 
Agentūra privalo patikrinti kiekvienos 
registravimo paraiškos išsamumą ir įsitikinti, 
kad pateikti visi dokumentai bei informacija, 
privaloma pagal 9 ir 11 straipsnių 
reikalavimus. Jei paraiška įregistruoti naujai 
įvedamas medžiagas buvo pateikta likus 
mažiau nei 2 mėnesiams iki 21 straipsnyje 
nurodyto galutinio termino, Agentūra tokią 
išsamumo patikrą atlieka per tris mėnesius 
nuo minėto termino pabaigos. Išsamumo 
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termino pabaigos. Išsamumo patikros metu 
nevertinami pateiktų duomenų ar 
pagrindimo kokybė arba tinkamumas.

patikros metu nevertinami pateiktų duomenų 
ar pagrindimo kokybė arba tinkamumas. 

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); 

– Directive 96/82/EC on the control of major accident hazards involving 
dangerous substances;

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

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 568
18 straipsnio 2 dalies 1 papunktis

2. Per tris savaites nuo registracijos datos 
Agentūra privalo patikrinti kiekvienos 
registravimo paraiškos išsamumą ir įsitikinti, 
kad pateikti visi dokumentai bei informacija, 
privaloma pagal 9 ir 11 straipsnių arba pagal 
15 ar 16 straipsnių reikalavimus. Jei paraiška 
įregistruoti naujai įvedamas medžiagas buvo 
pateikta likus mažiau nei 2 mėnesiams iki 21 
straipsnyje nurodyto galutinio termino, 
Agentūra tokią išsamumo patikrą atlieka per 
tris mėnesius nuo minėto termino pabaigos. 
Išsamumo patikros metu nevertinami 
pateiktų duomenų ar pagrindimo kokybė 
arba tinkamumas. 

2. Per tris savaites nuo registracijos datos 
Agentūra privalo patikrinti kiekvienos 
registravimo paraiškos išsamumą ir įsitikinti, 
kad pateikti visi dokumentai bei informacija, 
privaloma pagal 9 ir 11 straipsnių arba pagal 
15 ar 16 straipsnių reikalavimus. Jei paraiška 
įregistruoti naujai įvedamas medžiagas buvo 
pateikta likus mažiau nei 2 mėnesiams iki 21 
straipsnyje nurodyto galutinio termino, 
Agentūra tokią išsamumo patikrą atlieka per 
tris mėnesius nuo minėto termino pabaigos. 
Išsamumo patikros metu vertinama pateiktų 
duomenų, kurie svarbūs tolesnei analizei,
kokybė.

Or. de
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Justification

A plausibility check is absolutely essential, since all further steps are based on this 
information. Only in this way can it be guaranteed that information fundamental to an 
evaluation, such as the identity of the substance or details of its solubility in water, are not 
only available, but are available in a quality which enables the authorities to use them when 
taking decisions on test strategies, departures from standard testing programmes, etc.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 569
19 straipsnio 1 dalies 1 papunktis

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

1. Neįregistravus cheminių medžiagų pagal 
atitinkamas šios antraštinės dalies nuostatas, 
jas draudžiama gaminti Bendrijoje arba 
įvežti į Bendriją, išskyrus 19a ir 21 
straipsniuose numatytus atvejus. 

Or. de

Justification

Linked to the amendment inserting the new Article 19a.

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

Pakeitimas 570
19 straipsnio 2 dalies 2 papunktis

Jei Agentūra informavo registruotoją apie 
tai, kad jis privalo pateikti daugiau 
informacijos pagal 18 straipsnio 2 dalies 
antrąją pastraipą, registruotojas, nesant jokių 
tam prieštaraujančių Agentūros nurodymų, 
gali pradėti gamybą ar importą per tris 
savaites nuo tos dienos, kai Agentūrai gavo 
daugiau informacijos, reikalingos 
registracijai baigti, nepažeidžiant 25 

Jei Agentūra informavo registruotoją apie 
tai, kad jis privalo pateikti daugiau 
informacijos pagal 18 straipsnio 2 dalies 
antrąją pastraipą, registruotojas, nesant jokių 
tam prieštaraujančių Agentūros nurodymų, 
gali tęsti naujai įvedamų medžiagų gamybą 
ar importą per tris savaites nuo tos dienos, 
kai Agentūrai gavo daugiau informacijos, 
reikalingos registracijai baigti, nepažeidžiant 
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straipsnio 4 dalies nuostatų. 25 straipsnio 4 dalies nuostatų. 

Or. en

Justification

Consistency with the new text concerning the introduction of a fast track registration.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 571
19a straipsnis (naujas)

19a straipsnis
1. 19 straipsnis netaikomas medžiagoms, 
kurios nėra naujai įvedamos medžiagos, 15 
mėnesių nuo momento, kai registruotojas 
pirmą kartą pagamino arba įvežė ne 
mažiau kaip 1 toną medžiagos per metus. 
2. Siekdamas pasinaudoti 1 dalyje 
numatytu terminu, galimas registruotojas, 
prieš pirmą kartą pagamindamas arba 
įveždamas mažiausiai 1 toną medžiagos per 
metus, Agentūrai, naudojantis jos pagal 
108 straipsnį nustatytu šablonu, pateikia 
informaciją, nurodytą 26 straipsnio 1 dalies 
a–e punktuose, kad ji būtų įtraukta į 
Agentūros duomenų bazę.
Galimas registruotojas pagal 1 papunktį 
pateikdamas informaciją gali apsiriboti 
galutiniais poveikio taškais ar savybėmis, 
dėl kurių reikalingi bandymai. 
3. Registruotojai, nepateikę pagal 2 dalį 
reikalaujamos informacijos, negali 
naudotis 1 dalyje nurodytu terminu. 
4. Agentūra informaciją, pateiktą remiantis 
2 ir 3 dalių nuostatomis, įtraukia į 
duomenų bazę. Ji turi sudaryti galimybę 
gamintojams ir importuotojams, 
pateikusiems informaciją apie medžiagą 
pagal 2 ir 3 dalis, susipažinti su 
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duomenimis apie šią medžiagą. Valstybės 
narės kompetentingosios organizacijos irgi 
turi teisę susipažinti su šiais duomenimis.

Or. de

Justification

With a view to promoting innovation, a transitional period should be laid down for the 
registration of on-phase-in substances. Although no provision has thus far been made for the 
pre-registration of new substances, this arrangement would enable potential registrants to 
test new substances over a 15-month period before final registration becomes mandatory. 

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 572
20 straipsnio 1 dalies d punktas

(d) naujus naudojimo atvejus, kuriems 
medžiaga yra gaminama ar įvežama ir kurie 
jam, kaip pagrįstai tikimasi, bus žinomi;

(d) naujos poveikio kategorijos, kurioms 
medžiaga yra gaminama ar įvežama ir 
kurios, kaip pagrįstai tikimasi, registruotojui 
(-ams) bus žinomos, 

Or. de

Justification

See justification for Amendment X to Article 3(13a) (naujas).

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

Pakeitimas 573
20a straipsnis (naujas)

20a straipsnis
Naujai įvedamų medžiagų, kurių kiekis yra 
nuo 1 iki 1000 tonų, registracijos nuostatos 
1a. Registruotojai visoms medžiagoms, 
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gaminamoms arba pateikiamoms didesniais 
nei 10 tonų kiekiais per metus, paruošia 
pirmumo informacijos rinkinį (kaip 
apibrėžta VI priede). Informacijos rinkinio 
pagrindu bus sudaroma pirmumo rodyklė. 
Pirmumo rodyklė sudaroma atsižvelgiant į 
tai, ar medžiaga kelia didelį pavojų. 
b. Vietoj pirmumo informacijos rinkinio 
bus parengta atitinkama turima pirmumo 
informacija apie medžiagas, gaminamas 1 -
10 tonų kiekiais. Įmonės, gaminančios 
medžiagas nedideliais kiekiais, gali keistis 
informacija konsorciumo viduje arba 
įrodyti, kad medžiagos „nepavojingos“ dėl 
nežymaus jų poveikio. Pirmumo 
informacijos rinkinys ir atitinkama turima 
pirmumo informacija, apimanti 
pavojingumo įvertinimo rezultatus, 
pateikiama Agentūrai. 
2. Registruotojai per penkerius metus po 
šio reglamento įsigaliojimo apie medžiagas, 
gaminamas arba įvežamas 10–1000 tonų 
kiekiais, pateikia Agentūrai informaciją, 
nurodytą VI priede (informacijos rinkinys). 
3. Registruotojai per penkerius metus nuo 
šio reglamento įsigaliojimo turi sudaryti 
medžiagų, gaminamų arba įvežamas 1 -
100 tonų kiekiais, pirmumo rodyklę IV a 
priede nustatyta tvarka. 
Registruotojai perduoda Agentūrai 
rezultatus, gautus nustatant šią hierarchiją, 
ir kitokią, jų nuomone, svarbią susijusią 
informaciją. 
4. Registruotojai, kurie neperduoda 1 ir 2 
dalyse nurodytos informacijos, negali 
pasinaudoti 21 straipsniu. 
5. Agentūra per vieną mėnesį pagal 
26 straipsnio 2 dalies b punktą turi 
atnaujinti viešąjį sąrašą ir paskelbti kitų 
medžiagų registracijos pradžios terminus. 

Or. en
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Justification

Risk, not the annual volume alone, is the suitable criterion for identifying substances of 
potential concern. Therefore, the registration process should include a system for 
prioritisation of substances based on risk.  It is essential to identify the substances of potential 
high risk and to allocate resources properly to address those potential risks.

Applying risk-based prioritisation would ensure that the substances of potential high risk are 
assessed first. It also ensures the generation of data/information on all substances within 5 
years and early registration of these substances of potential higher risk.

The Information Set (defined in Annex VI) will include properties and exposure data defining 
the risk:

- Physico-chemical properties: physical form (particle size), melting point, boiling point, 
relative density, vapour pressure, partition coefficient octanol/water, water solubility, flash 
point.

- Biodegradation
- Acute toxicity (daphnia)
- Acute toxicity – ingestion, dermal, inhalation (one route)
- Skin irritation
- Eye irritation
- Skin sensitisation (when lack of indication of no concern)
- Genetic toxicity bacterial test (Ames)
- Classification and labelling information
- Generic exposure and use information.

Linked to Pakeitimass to articles 9, 21 and annex IVa on prioritisation.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Pakeitimas 574
20a straipsnis (naujas)

20 a straipsnis
Naujai įvedamų medžiagų, kurių kiekis yra 
nuo 1 iki 1000 tonų, registracijos nuostatos 
1a. Registruotojai visoms medžiagoms, 
gaminamoms arba pateikiamoms didesniais 
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nei 10 tonų kiekiais per metus, paruošia 
pirmumo informacijos rinkinį (kaip 
apibrėžta VI priede). Informacijos rinkinio 
pagrindu bus sudaroma pirmumo rodyklė. 
Pirmumas priklausys nuo to, ar medžiaga 
kelia didelį galimą pavojų. Siekiant 
palengvinti pirmumo rodyklės sudarymą, 
poveikiai ir rizikos gali būti suskirstyti į 
kategorijas.
a) Registruotojai visoms medžiagoms, 
gaminamoms didesniais nei 1 tona per 
metus kiekiais, paruoš pirmumo 
informacijos rinkinį (kaip apibrėžta VI 
priede). Informacijos rinkinio pagrindu bus 
sudaroma pirmumo rodyklė. Pirmumo 
rodyklė sudaroma atsižvelgiant į tai, ar 
medžiaga kelia didelį pavojų. Norint 
palengvinti pirmumo rodyklės sudarymą, 
poveikiai ir rizikos gali būti suskirstyti į 
kategorijas.

Or. de

Justification

The amendment completes the system of exposure categories provided for in the amendment 
to Article 3(13a). Risk, and not just the quantity in which a substance is manufactured, is the 
decisive criterion for the classification of a substance as potentially hazardous. Accordingly, 
the registration process should incorporate a prioritisation of substances by risk potential, on 
the basis of quantity, intrinsic properties and exposure. The aim must be to identify 
substances with a high risk potential and to allocate resources in such a way that such 
substances can be dealt with first. The information set will contain details of properties and 
exposure data (as regards both people and the environment), so that an appropriate risk 
assessment can be carried out. 

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

Pakeitimas 575
21 straipsnis 

1.19 straipsnio nuostatos 3 metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos netaikomos 

1. 19 straipsnio nuostatos 5 metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos netaikomos 
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tokioms medžiagoms: tokioms medžiagoms:

a) palaipsniui įvedamoms medžiagoms, kurios 
pagal Direktyvos 67/548/EEB nuostatas laikomos 
kancerogeninėmis, mutageninėmis arba 
toksiškomis reprodukcijai, 1 ir 2 kategorijos, ir 
kurių Bendrijoje bent nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos per metus pagaminama arba į 
ją įvežama ne mažiau kaip 1 tona vienam 
gamintojui ar importuotojui; 

a) palaipsniui įvedamoms medžiagoms, kurios 
pagal Direktyvos 67/548/EEB nuostatas laikomos 
kancerogeninėmis, mutageninėmis arba 
toksiškomis reprodukcijai, 1 ir 2 kategorijos, ir 
kurių Bendrijoje bent nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos per metus pagaminama arba į 
ją įvežama ne mažiau kaip 1 tona vienam 
gamintojui ar importuotojui;

b) palaipsniui įvedamoms medžiagoms, kurių 
Bendrijoje bent nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos per metus pagaminama arba į ją įvežama 
ne mažiau kaip 1 000 tonų vienam gamintojui ar 
importuotojui. 

b) palaipsniui įvedamoms medžiagoms, kurių 
Bendrijoje bent nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos per metus pagaminama arba į ją įvežama 
ne mažiau kaip 1 000 tonų vienam gamintojui ar 
importuotojui. 

2. 19 straipsnio nuostatos netaikomos 6 metus 
nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos 
palaipsniui įvedamoms medžiagoms, kurių 
Bendrijoje bent nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos per metus pagaminama arba į ją įvežama 
ne mažiau kaip 100 tonų vienam gamintojui ar 
importuotojui.

2. Įsigaliojus šiam reglamentui, 19 straipsnis 7
metus netaikomas: 
a) palaipsniui įvedamoms medžiagoms, kurių 
Bendrijoje bent nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos per metus pagaminama arba į ją įvežama 
ne mažiau kaip 100 tonų vienam gamintojui ar 
importuotojui; ir
(b) palaipsniui įvedamoms medžiagoms, kurių 
pirmumo rodyklė buvo sudaryta 21 a straipsnyje 
nustatyta tvarka.

2a. Įsigaliojus šiam reglamentui, 19 straipsnis 9 
metus netaikomas palaipsniui įvedamoms 
medžiagoms, kurių Bendrijoje bent nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos per metus 
pagaminama arba į ją įvežama ne mažiau kaip 
10 tonų vienam gamintojui ar importuotojui.

3. 19 straipsnio nuostatos netaikomos 11 metų 
nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos 
palaipsniui įvedamoms medžiagoms, kurių 
Bendrijoje bent nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos per metus pagaminama arba į ją įvežama 
ne mažiau kaip 1 tona vienam gamintojui ar 
importuotojui.

3. 19 straipsnio nuostatos netaikomos 11 metų 
nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos 
palaipsniui įvedamoms medžiagoms, kurių 
Bendrijoje bent nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos per metus pagaminama arba į ją įvežama 
ne mažiau kaip 1 tona vienam gamintojui ar 
importuotojui.

Or. {IT}it
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Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 576
21 straipsnis

1. 19 straipsnio nuostatos 3 metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos netaikomos 
tokioms medžiagoms: 

1. 19 straipsnio nuostatos 5 metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos netaikomos 
tokioms medžiagoms:

(a) palaipsniui įvedamoms medžiagoms, 
kurios pagal Direktyvos 67/548/EEB 
nuostatas laikomos kancerogeninėmis, 
mutageninėmis arba toksiškomis 
reprodukcijai, 1 ir 2 kategorijos, ir kurių 
Bendrijoje bent nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos per metus pagaminama 
arba į ją įvežama ne mažiau kaip 1 tona 
vienam gamintojui ar importuotojui; 

palaipsniui įvedamoms medžiagoms, kurios 
bent kartą nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos buvo pagamintos Bendrijoje arba į 
ją įvežtos ir yra priskiriamos 4 pavojaus 
kategorijai.

b) palaipsniui įvedamoms medžiagoms, 
kurių Bendrijoje bent nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos per metus pagaminama 
arba į ją įvežama ne mažiau kaip 1 000 
tonų vienam gamintojui ar importuotojui. 
2. 19 straipsnio nuostatos netaikomos 6 
metus nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos palaipsniui įvedamoms medžiagoms, 
kurių Bendrijoje bent nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos per metus pagaminama 
arba į ją įvežama ne mažiau kaip 100 tonų 
vienam gamintojui ar importuotojui.

2. 19 straipsnio nuostatos 9 metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos netaikomos 
palaipsniui įvedamoms medžiagoms, kurios 
bent kartą nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos buvo pagamintos Bendrijoje arba į 
ją įvežtos ir yra priskiriamos 1 arba 3 
pavojaus kategorijai. 

3. 19 straipsnio nuostatos netaikomos 11 
metų nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos 
palaipsniui įvedamoms medžiagoms, kurių 
Bendrijoje bent nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos per metus pagaminama 
arba į ją įvežama ne mažiau kaip 1 tona 
vienam gamintojui ar importuotojui.

3. 19 straipsnio nuostatos netaikomos 
11 metų nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos palaipsniui įvedamoms medžiagoms, 
kurios bent kartą nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos buvo pagamintos 
Bendrijoje arba į ją įvežtos ir yra 
priskiriamos 1 arba 2 pavojaus kategorijai.

Or. de

Justification

Switch to the risk-based approach (see amendment to Article 11).
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Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pakeitimas 577
21 straipsnis

1. 19 straipsnio nuostatos 3 metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos netaikomos 
tokioms medžiagoms: 

1. 19 straipsnio nuostatos 3 metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos netaikomos 
palaipsniui įvedamoms medžiagoms, kurias 
Agentūra, remdamasi 26 b straipsnio 1 
dalimi, priskyrė 1 pirmumo laipsniui.

(a) palaipsniui įvedamoms medžiagoms, 
kurios pagal Direktyvos 67/548/EEB 
nuostatas laikomos kancerogeninėmis, 
mutageninėmis arba toksiškomis 
reprodukcijai, 1 ir 2 kategorijos, ir kurių 
Bendrijoje bent nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos per metus pagaminama 
arba į ją įvežama ne mažiau kaip 1 tona 
vienam gamintojui ar importuotojui;
b) palaipsniui įvedamoms medžiagoms, 
kurių Bendrijoje bent nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos per metus pagaminama 
arba į ją įvežama ne mažiau kaip 1 000 
tonų vienam gamintojui ar importuotojui.
2. 19 straipsnio nuostatos netaikomos 6 
metus nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos palaipsniui įvedamoms medžiagoms, 
kurių Bendrijoje bent nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos per metus pagaminama 
arba į ją įvežama ne mažiau kaip 100 tonų 
vienam gamintojui ar importuotojui.

2. 19 straipsnio nuostatos netaikomos 6 
metus nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos palaipsniui įvedamoms medžiagoms, 
kurias Agentūra, remdamasi 26 b 
straipsnio 1 dalimi, priskyrė 2 pirmumo 
laipsniui.

3. 19 straipsnio nuostatos netaikomos 11 
metų nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos 
palaipsniui įvedamoms medžiagoms, kurių 
Bendrijoje bent nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos per metus pagaminama 
arba į ją įvežama ne mažiau kaip 1 tona 
vienam gamintojui ar importuotojui.

3. 19 straipsnio nuostatos netaikomos 11 
metų nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos 
palaipsniui įvedamoms medžiagoms, kurias 
Agentūra, remdamasi 26 b straipsnio 
1dalimi, priskyrė 3 pirmumo laipsniui.

3a. Terminas, nurodytas 1–3 dalyse, 
pratęsiamas šešiais mėnesiais nuo 
įtraukimo į duomenų bazę pagal 26 b 
straipsnio 6 dalį, jei šie duomenys, nesant 
gamintojo ar importuotojo kaltės, nebuvo 
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pateikti vėliausiai prieš šešis mėnesius iki 
atitinkamo termino pagal 1–3 dalis 
pabaigos.

Or. de

Justification

The timetable for the registration of phase-in substances following pre-registration should be 
determined by a risk-based, rather than purely quantitative, approach. At the same time, 
delays for which manufacturers and importers are not responsible should not work to the 
latter's disadvantage.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 578
21 straipsnis

1. 19 straipsnio nuostatos 3 metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos netaikomos 
tokioms medžiagoms: 

1. 19 straipsnio nuostatos 4 metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos netaikomos 
tokioms medžiagoms: 

a) palaipsniui įvedamoms medžiagoms, kurios 
pagal Direktyvos 67/548/EEB nuostatas laikomos 
kancerogeninėmis, mutageninėmis arba 
toksiškomis reprodukcijai, 1 ir 2 kategorijos, ir 
kurių Bendrijoje bent nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos per metus pagaminama arba 
į ją įvežama ne mažiau kaip 1 tona vienam 
gamintojui ar importuotojui; 

a) palaipsniui įvedamoms medžiagoms, kurios 
pagal Direktyvos 67/548/EEB nuostatas laikomos 
kancerogeninėmis, mutageninėmis arba 
toksiškomis reprodukcijai, 1 ir 2 kategorijos; 

b) palaipsniui įvedamoms medžiagoms, kurių 
Bendrijoje bent nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos per metus pagaminama arba į ją įvežama 
ne mažiau kaip 1 000 tonų vienam gamintojui 
ar importuotojui.

b) keliančioms ypač didelį susirūpinimą
palaipsniui įvedamoms medžiagoms.

2. 19 straipsnio nuostatos netaikomos 6 metus 
nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos 
palaipsniui įvedamoms medžiagoms, kurių 
Bendrijoje bent nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos per metus pagaminama arba į ją įvežama 
ne mažiau kaip 100 tonų vienam gamintojui ar 
importuotojui.

2. 19 straipsnio nuostatos netaikomos 6 metus 
nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos: 
a) keliančioms ypač didelį susirūpinimą 
palaipsniui įvedamoms medžiagoms, kurių
Bendrijoje bent nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos per metus pagaminama arba į ją įvežama 
ne mažiau kaip 1 tona vienam gamintojui ar 
importuotojui; 
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b) keliančioms susirūpinimą  ir keliančioms 
nedidelį pavojų medžiagoms, kurių Bendrijoje 
bent nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos per 
metus pagaminama arba į ją įvežama ne mažiau 
kaip 1000 tonų vienam gamintojui ar 
importuotojui; 
2a. 19 straipsnio nuostatos netaikomos 8 metus 
nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos:
a) keliančioms susirūpinimą palaipsniui 
įvedamoms medžiagoms, kurių Bendrijoje bent 
nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos per 
metus pagaminama arba į ją įvežama ne mažiau 
kaip 1 tona vienam gamintojui ar importuotojui;
b) keliančioms nedidelį pavojų medžiagoms, 
kurių Bendrijoje bent nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos per metus pagaminama arba 
į ją įvežama ne mažiau kaip 100 tonų vienam 
gamintojui ar importuotojui.

3. 19 straipsnio nuostatos netaikomos 11 metų 
nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos 
palaipsniui įvedamoms medžiagoms, kurių 
Bendrijoje bent nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos per metus pagaminama arba į ją įvežama 
ne mažiau kaip 1 tona vienam gamintojui ar 
importuotojui.

3. 19 straipsnio nuostatos netaikomos 11 metų 
nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos 
keliančioms nedidelį pavojų palaipsniui 
įvedamoms medžiagoms, kurių Bendrijoje bent 
nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos per metus 
pagaminama arba į ją įvežama ne mažiau kaip 1 
tona vienam gamintojui ar importuotojui.

Or. {NL}nl

Justification

The risks of substances of very high concern must also be assessed where the volume is less 
than 1 tonne per year. These substances of very high concern may cause considerable 
damage to the environment and human health even in small quantities. Volumes are replaced 
with the combination of volume and degree of concern (Blokland priority package). 

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

Pakeitimas 579
21 straipsnis

Specialiosios nuostatos, skirtos palaipsniui 
įvedamoms medžiagoms

Palaipsniui įvedamų medžiagų registracija
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1. 19 straipsnio nuostatos 3 metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos netaikomos 
tokioms medžiagoms: 

1. 19 straipsnio nuostatos 5 metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos netaikomos 
tokioms medžiagoms:

(a) palaipsniui įvedamoms medžiagoms, 
kurios pagal Direktyvos 67/548/EEB 
nuostatas laikomos kancerogeninėmis, 
mutageninėmis arba toksiškomis 
reprodukcijai, 1 ir 2 kategorijos, ir kurių 
Bendrijoje bent nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos per metus pagaminama 
arba į ją įvežama ne mažiau kaip 1 tona 
vienam gamintojui ar importuotojui;

(a) palaipsniui įvedamoms medžiagoms, 
kurios pagal Direktyvos 67/548/EEB 
nuostatas laikomos kancerogeninėmis, 
mutageninėmis arba toksiškomis 
reprodukcijai, 1 ir 2 kategorijos, ir kurių 
Bendrijoje bent nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos per metus pagaminama 
arba į ją įvežama ne mažiau kaip 1 tona 
vienam gamintojui ar importuotojui;

b) palaipsniui įvedamoms medžiagoms, 
kurių Bendrijoje bent nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos per metus pagaminama 
arba į ją įvežama ne mažiau kaip 1 000 tonų 
vienam gamintojui ar importuotojui.

b) palaipsniui įvedamoms medžiagoms, 
kurių Bendrijoje bent nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos per metus pagaminama 
arba į ją įvežama ne mažiau kaip 1 000 tonų 
vienam gamintojui ar importuotojui.

2. 19 straipsnio nuostatos netaikomos 6 
metus nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos palaipsniui įvedamoms medžiagoms, 
kurių Bendrijoje bent nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos per metus pagaminama 
arba į ją įvežama ne mažiau kaip 100 tonų 
vienam gamintojui ar importuotojui.

2. 19 straipsnio nuostatos netaikomos 7 
metus nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos netaikomas: 
a) palaipsniui įvedamoms medžiagoms, 
jeigu jos bent kartą po šio reglamento 
įsigaliojimo buvo pagamintos Bendrijoje 
arba importuotos kiekiu, siekiančiu 
mažiausiai 100 tonų per metus gamintojui 
arba importuotojui;
b) palaipsniui įvedamoms medžiagoms, 
kurių pirmumo rodyklė buvo sudaryta 20 a 
straipsnyje nustatyta tvarka
2a. Įsigaliojus šiam reglamentui, 19 
straipsnis devynerius metus netaikomas 
palaipsniui įvedamoms medžiagoms, jeigu 
jos bent kartą po šio reglamento 
įsigaliojimo buvo pagamintos Bendrijoje 
arba importuotos didesniu nei 10 tonų 
kiekiu per metus gamintojui arba 
importuotojui;

3. 19 straipsnio nuostatos netaikomos 11 
metų nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos 
palaipsniui įvedamoms medžiagoms, kurių 
Bendrijoje bent nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos per metus pagaminama 
arba į ją įvežama ne mažiau kaip 1 tona 
vienam gamintojui ar importuotojui.

3. 19 straipsnio nuostatos netaikomos 11 
metų nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos 
palaipsniui įvedamoms medžiagoms, kurių 
Bendrijoje bent nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos per metus pagaminama 
arba į ją įvežama ne mažiau kaip 1 tona 
vienam gamintojui ar importuotojui.
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Or. en

Justification

The registration would be carried out on the basis of the potential risk indicated in the 
prioritisation step; time schedule would be initially triggered by volume. All companies, but 
especially SMEs producing substances in smaller volumes will have sufficient time to prepare 
the registration dossiers according to their needs.

Pre-registration

The pre-registration for phase-in substances should be carried out within 18 months after the 
entry into force of REACH (see article 26).

The 5-year period after the entry into force of REACH

Officially classified CMRs (substances that are carcinogenic, mutagenic or toxic for 
reproduction) of categories 1 and 2 and substances manufactured/imported in quantities 
above 1000 tons per year would be registered.

In the period between 5-7 years after the entry into force of REACH

Substances manufactured/imported in quantities between 1000-100 tons per year and 
substances below 100 tons which indicate a high concern would be registered.

In the period between 7-9 years after the entry into force of REACH

Substances manufactured/imported in quantities between 100-10 tons per year which indicate 
a low concern would be registered.

In the period between 9-11 years after the entry into force of REACH
Substances manufactured/imported in quantities between 1-10 tons per year which indicate a 
low concern would be registered.

As registration is a continuous process, the registrants would be required to revise their 
registrations – including their analysis of risk – when there is a change in the risk pattern.

Linked to Pakeitimass to articles 9 and 20a (naujas)

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 580
21 straipsnio 1 dalies a papunktis

a) palaipsniui įvedamoms medžiagoms, kurios a) palaipsniui įvedamoms medžiagoms, kurios 
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pagal Direktyvos 67/548/EEB nuostatas laikomos 
kancerogeninėmis, mutageninėmis arba 
toksiškomis reprodukcijai, 1 ir 2 kategorijos, ir 
kurių Bendrijoje bent nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos per metus pagaminama arba į 
ją įvežama ne mažiau kaip 1 tona vienam 
gamintojui ar importuotojui; 

pagal Direktyvos 67/548/EEB nuostatas laikomos 
kancerogeninėmis, mutageninėmis arba 
toksiškomis reprodukcijai, 1 ir 2 kategorijos, be 
to, patvarios, turinčios bioakumuliacinių ar 
toksinių savybių arba ypač patvarios ir turinčios 
stiprių bioakumuliacinių savybių medžiagos, 
arba pripažintos darančiomis lygiavertį poveikį, 
kaip apibrėžta 54 straipsnyje, medžiagos, kurių 
Bendrijoje bent nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos per metus pagaminama arba į ją įvežama 
ne mažiau kaip 1 tona vienam gamintojui ar 
importuotojui; 

Or. {IT}it

Justification

Clarifies Amendment 25 by the rapporteur, by listing the substances to be registered as a 
priority.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Pakeitimas 581
21 straipsnio 1 dalies a punktas

(a) palaipsniui įvedamoms medžiagoms, 
kurios pagal Direktyvos 67/548/EEB 
nuostatas laikomos kancerogeninėmis, 
mutageninėmis arba toksiškomis 
reprodukcijai, 1 ir 2 kategorijos, ir kurių 
Bendrijoje bent nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos per metus pagaminama 
arba į ją įvežama ne mažiau kaip 1 tona 
vienam gamintojui ar importuotojui; 

(a) palaipsniui įvedamoms medžiagoms, 
kurios pagal Direktyvos 67/548/EEB 
nuostatas laikomos kancerogeninėmis, 
mutageninėmis arba toksiškomis 
reprodukcijai, 1 ir 2 kategorijos, arba 
atitinkančios registracijos kriterijus, 
nurodytus 54 straipsnyje, medžiagos, kurių 
Bendrijoje bent nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos per metus pagaminama 
arba į ją įvežama ne mažiau kaip 1 tona 
vienam gamintojui ar importuotojui; 

Or. en

Justification

The first deadline for registration of phase-in substances (3 years) covers only CMR-
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substances in Category 1 and 2. It is unacceptable that other substances than CMRs that are 
of very high concern – notably the PBTs and vPvBs subject to authorisation - will have to 
wait up to 11 years to be registered even in cases where the inherent properties are known. 
Therefore, this first registration stage should also cover known PBTs, vPvBs and other 
substances of very high concern as an improvement of the prioritisation system to cover very 
high concern chemicals first. These substances can then be channelled into the authorisation 
scheme as soon as possible.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 582
21 straipsnio 1 dalies a punktas

(a) palaipsniui įvedamoms medžiagoms, 
kurios pagal Direktyvos 67/548/EEB 
nuostatas laikomos kancerogeninėmis, 
mutageninėmis arba toksiškomis 
reprodukcijai, 1 ir 2 kategorijos, ir kurių 
Bendrijoje bent nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos per metus pagaminama 
arba į ją įvežama ne mažiau kaip 1 tona 
vienam gamintojui ar importuotojui; 

(a) palaipsniui įvedamoms medžiagoms, 
kurios pagal Direktyvos 67/548/EEB 
nuostatas laikomos kancerogeninėmis, 
mutageninėmis arba toksiškomis 
reprodukcijai, 1 ir 2 kategorijos, arba 
žinomos kaip patvarios ir bioakumuliacinės 
medžiagos,  kurių Bendrijoje bent nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos per metus 
pagaminama arba į ją įvežama ne mažiau 
kaip 1 tona vienam gamintojui ar 
importuotojui; 

Or. en

Justification

The first deadline for registration of phase-in substances as suggested under REACH applies 
to chemicals produced in quantities over 1000 tonnes and CMR substances in categories 1 
and 2. In order to tackle all of the most problematic substances first, substances that are 
persistent and bioaccumulative should be added to this first phase. These properties could 
easily be identified as part of pre-registration. This is also needed to ensure coherence with 
authorisation, which gives priority to PBT and vPvB substances (see Article 55(3)).

Pakeitimą pateikė Robert Sturdy

Pakeitimas 583
21 straipsnio 1 dalies b punktas

b) palaipsniui įvedamoms medžiagoms, b) palaipsniui įvedamoms medžiagoms, 
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kurių Bendrijoje bent nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos per metus pagaminama 
arba į ją įvežama ne mažiau kaip 1 000 tonų 
vienam gamintojui ar importuotojui. 

kurių Bendrijoje bent nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos per metus pagaminama 
arba į ją įvežama ne mažiau kaip 1 000 tonų 
vienam gamintojui ar importuotojui. 

Or. en

Justification

Provide consistency with the provisions and requirements as amended in, Article 3, 
Paragraph 29a.

Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 584
21 straipsnio 1 dalies ba punktas (naujas)

(ba) palaipsniui įvedamos medžiagos, 
kurios atitinka 54 straipsnio d-e punktuose 
apibrėžtus kriterijus (PBT ir vPvB 
medžiagos), arba buvo nustatytos remiantis 
54 straipsnio f punkto reikalavimais ir, 
įsigaliojus šiam reglamentui, bent kartą 
buvo pagamintos Bendrijoje arba 
importuotos kiekiu, siekiančiu 1 toną arba 
daugiau per metus gamintojui arba 
importuotojui;

Or. en

Justification

The first registration stage should be complemented to include registration of known 
PBT/vPvB substances. The link to the authorisation system needs to be considered in this 
context. It is unacceptable that other substances than CMRs that are of very high concern-
notably the PBTs and vPvBs potentially subject to authorization- will have to wait up to 11 
years to be registered even in case where the inherent properties are known.
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Pakeitimą pateikė Robert Sturdy

Pakeitimas 585
21 straipsnio 2 dalis

2. 19 straipsnio nuostatos netaikomos 6 
metus nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos palaipsniui įvedamoms medžiagoms, 
kurių Bendrijoje bent nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos per metus pagaminama 
arba į ją įvežama ne mažiau kaip 100 tonų 
vienam gamintojui ar importuotojui.

2. 19 straipsnio nuostatos netaikomos 6 
metus nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos palaipsniui įvedamoms medžiagoms, 
kurių Bendrijoje bent nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos per metus pagaminama 
arba į ją įvežama ne mažiau kaip 100 tonų 
vienam gamintojui ar importuotojui. 

Or. en

Justification

Provide consistency with the provisions and requirements as amended in Article 3, 
Paragraph 29a.

Pakeitimą pateikė Robert Sturdy

Pakeitimas 586
21 straipsnio 3 dalis

3. 19 straipsnio nuostatos netaikomos 11 
metų nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos 
palaipsniui įvedamoms medžiagoms, kurių 
Bendrijoje bent nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos per metus pagaminama 
arba į ją įvežama ne mažiau kaip 1 tona 
vienam gamintojui ar importuotojui.

3. 19 straipsnio nuostatos netaikomos 11 
metų nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos 
palaipsniui įvedamoms medžiagoms, kurių 
Bendrijoje bent nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos per metus pagaminama 
arba į ją įvežama ne mažiau kaip 1 tona 
vienam gamintojui ar importuotojui.

Or. en

Justification

Provide consistency with the provisions and requirements as amended in Article 3, 
Paragraph 29a.
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Pakeitimą pateikė Chris Davies, Frédérique Ries ir Mary Honeyball

Pakeitimas 587
21 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Palaipsniui įdiegiant valdymo sistemą, 
skirtą medžiagoms, kurios atitinka 
kriterijus, apibrėžtus 54 straipsnio a-e 
punktuose, arba buvo nustatytos remiantis 
54 straipsnio f punkto reikalavimais. 
Praėjus trejiems metams po reglamento 
įsigaliojimo įdiegiama nemokama 
programa, apimanti gaires, skirtas 
konkretiems sektoriams. 6 straipsnis 
taikomas šešerius metus po reglamento 
įsigaliojimo. 

Or. en

Justification

To achieve a functional system of managing the use of authorised chemicals in the supply 
chain of articles it is necessary to apply a step-by-step approach. This Pakeitimas ensures 
that the sector specific guidance notes will be phased in voluntarily over a 3-year period 
before Article 6 comes into force.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 588
21 a straipsnis (naujas)

21a straipsnis 

Pranešimas apie ketinimą neregistruoti 
anksčiau įregistruotų medžiagų 

1. Jeigu medžiagos gamintojas arba 
importuotojas pats arba pasiruošimo metu 
neketina tvirtinti šios medžiagos registravimo,  
atitinkamai apie tai praneša Agentūrai ir savo 
tolimesniems vartotojams.
2. Pranešimas, nurodytas 1 dalyje, 
perduodamas: 
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a) 12 mėnesių prieš galutinį terminą, nurodytą 
21 straipsnio 1 dalyje, palaipsniui įvedamoms 
medžiagoms, kurių gamybos arba importo 
kiekiai viršija 1000 tonų per metus; 
b) 24 mėnesius prieš galutinį terminą, nurodytą 
21 straipsnio 2 dalyje, palaipsniui įvedamoms 
medžiagoms, kurių gamybos arba importo 
kiekiai viršija 100 tonų per metus; 
c) 36 mėnesius prieš galutinį terminą, nurodytą 
21 straipsnio 3 dalyje, palaipsniui įvedamoms 
medžiagoms, kurių gamybos arba importo 
kiekiai viršija 1 toną per metus; 
3. Jeigu gamintojas arba importuotojas 
nepranešė agentūrai arba savo tolimesniems 
vartotojams apie savo ketinimą neregistruoti 
medžiagos, jis turi patvirtinti šios medžiagos 
registravimą. 

Or. {IT}it

Justification

Downstream users are concerned that some - and even, perhaps, a large number - substances 
will not be registered for economic reasons, which would have an adverse impact on their 
business. They are unable to make suitable preparations for such an eventuality because they 
would not know about it until the deadline for registration had passed. A provision requiring 
manufacturers and importers to give advance notice would enable them to negotiate with the 
manufacturer or importer. Downstream users might be willing to pay a higher price in order 
to avoid even higher reformulation costs, thus avoiding withdrawal of the substance.

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

Pakeitimas 589
21 a straipsnis (naujas)

21a straipsnis 
Palaipsniui įvedamų medžiagų, kurių kiekis yra 

nuo 1 iki 1000 tonų, registracijos nuostatos 
1. Registruotojai  ne vėliau kaip per penkerius 
metus po šio reglamento įsigaliojimo apie 
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medžiagas, gaminamas arba importuojamas 
kiekiais nuo 10 iki 1000 tonų, pateikia 
Agentūrai informaciją, nurodytą VI priede 
(informacijos rinkinys).
2. Registruotojai  ne vėliau kaip per penkerius 
metus nuo šio reglamento įsigaliojimo turi 
sudaryti medžiagų, gaminamų arba 
importuojamų kiekiais nuo 1 iki 10 tonų, 
pirmumo rodyklę, remdamiesi  turima 
informacija. Paraiškos registracijai pateikėjai 
perduoda Agentūrai rezultatus, gautus 
nustatant šią hierarchiją, ir kitokią, jų 
nuomone, svarbią susijusią informaciją. 
3. Registruotojai , kurie neperduoda 1 ir 2 
dalyse nurodytos informacijos, negali 
pasinaudoti 21 straipsniu. 
4. Agentūra per vieną mėnesį po paskelbimo 
pagal 26 straipsnio 2 dalies b punktą turi 
atnaujinti viešąjį sąrašą ir paskelbti kitų 
medžiagų registracijos pradžios terminus. 

Or. {IT}it

Justification

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 590
22 straipsnio 2 dalis

2. Jei gaminamos ar įvežamos naujos 
medžiagos kiekis, tenkantis vienam 
gamintojui ar importuotojui, pasiekia kitą 
kiekybinę ribą pagal 11 straipsnio 
reikalavimus, būtina, laikantis 9 ir 11 
straipsnių nuostatų, pateikti papildomą 
informaciją, atitinkančią šią kiekybinę ribą, 
taip pat ir kiekvieną žemesnę kiekybinę 
ribą, jei tokia informacija dar nebuvo 
pateikta pagal minėtų straipsnių 

išbraukiama
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reikalavimus. 

Or. de

Justification

Switch to the risk-based approach. See Amendment X to Article 11.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 591
22 straipsnio 2 dalis

2. Jei gaminamos ar įvežamos naujos 
medžiagos kiekis, tenkantis vienam 
gamintojui ar importuotojui, pasiekia kitą 
kiekybinę ribą pagal 11 straipsnio 
reikalavimus, būtina, laikantis 9 ir 11 
straipsnių nuostatų, pateikti papildomą 
informaciją, atitinkančią šią kiekybinę ribą, 
taip pat ir kiekvieną žemesnę kiekybinę ribą, 
jei tokia informacija dar nebuvo pateikta 
pagal minėtų straipsnių reikalavimus.

2. Jei gaminamos ar įvežamos naujos 
medžiagos kiekis, tenkantis vienam 
gamintojui ar importuotojui, pasiekia kitą 
kiekybinę ribą pagal 11 straipsnio 
reikalavimus, būtina, laikantis 9 ir 11 
straipsnių nuostatų, bet vėliausiai po 7 metų 
po šio reglamento įsigaliojimo, pateikti 
papildomą informaciją, atitinkančią šią 
kiekybinę ribą, taip pat ir kiekvieną žemesnę 
kiekybinę ribą, jei tokia informacija dar 
nebuvo pateikta pagal minėtų straipsnių 
reikalavimus. 

Or. de

Justification

The data requirements under the existing new substance system are often more stringent than 
under REACH. However, REACH will also introduce some new parameters, such as PBT, 
vPvB and endocrinal properties. Accordingly, the provision of data concerning these new 
properties should be made mandatory for non-phase-in substances once an appropriate 
period has elapsed following the entry into force of REACH, rather than only once the next 
tonnage threshold has been exceeded.
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Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 592
22 straipsnio 2 dalis

2. Jei gaminamos ar įvežamos naujos medžiagos 
kiekis, tenkantis vienam gamintojui ar 
importuotojui, pasiekia kitą kiekybinę ribą pagal 
11 straipsnio reikalavimus, būtina, laikantis 9 ir 
11 straipsnių nuostatų, pateikti papildomą 
informaciją, atitinkančią šią kiekybinę ribą, taip 
pat ir kiekvieną žemesnę kiekybinę ribą, jei tokia 
informacija dar nebuvo pateikta pagal minėtų 
straipsnių reikalavimus.

2. Jei gaminamos ar įvežamos naujos medžiagos 
kiekis, tenkantis vienam gamintojui ar 
importuotojui, pasiekia kitą kiekybinę ribą arba, 
remiantis naujausiais duomenimis, pasikeičia 
pavojaus laipsnis, pagal 11 straipsnio 
reikalavimus, būtina, laikantis 9 ir 11 straipsnių 
nuostatų, pateikti papildomą informaciją, 
atitinkančią šią kiekybinę ribą, taip pat ir 
kiekvieną žemesnę kiekybinę ribą, jei tokia 
informacija dar nebuvo pateikta pagal minėtų 
straipsnių reikalavimus. 

Or. {NL}nl

Justification

Both if the next tonnage threshold is reached and if the degree of concern changes on account 
of new data, the manufacturer or importer must submit the additional information (Blokland 
priority package).

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter Olajos, 
María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges

Pakeitimas 593
22 a straipsnis (naujas)

22 a straipsnis
Esančios medžiagos

Šioje antraštinėje dalyje medžiagos 
įvertinimas, kaip apibrėžta Reglamente 
(EEB) Nr. 793/93 arba kitose tarptautiniu 
mastu pripažintose nuostatose, atliktas 
prieš įsigaliojant šiam reglamentui,
laikomas registracija;
Agentūra ne vėliau kaip per metus po šio 
reglamento įsigaliojimo paskiria 
registracijos numerį. 
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Or. en

Justification

Substances that have been already reviewed under the present Existing Substances 
Regulation should not be required to be registered as they have already undergone robust 
assessment under the present legislation. Re-Registration will slow down the work of the 
agency by overburdening the system with substances already assessed. Furthermore, the 
substances assessed under the OECD existing chemicals scheme are also to be exempted from 
registration.


