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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Chris Davies, Lena Ek, Frédérique Ries

Pakeitimas 885
23 straipsnio -1 dalis (nauja)

-1. Siekiant išvengti atliktų tyrimų 
kartojimo gamintojai ir importuotojai 
tarpusavyje keičiasi ir pateikia 9 straipsnio 
a punkto vi ir vii papunkčiuose nurodytą 
informaciją.
Esant išskirtinėms aplinkybėms, kai 
gamintojui, importuotojui ar perdirbėjui 
dėl privalomo reikalavimo keistis 
informacija (tais atvejais, kai nereikalingi 
bandymų su gyvūnais duomenys) gresia 
labai žymūs verslo nuostoliai, Agentūra 
gali leisti atskiriems paraišką 
pateikiantiems asmenims nukrypti nuo šios 
nuostatos.
Per 18 mėnesių nuo šio reglamento 
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įsigaliojimo Agentūra nustato paraiškų 
vertinimo kriterijus bei atskirų paraiškų 
prėmimo ir svarstymo procedūrą, ir 
parengia nepriklausomą apeliacijos 
procedūrą siekiant užtikrinti Agentūros 
atmestų paraiškų peržiūrėjimą.

Or. en

Justification

These amendments (and consequential listed below) ensure that mandatory sharing of data is 
extended to information derived from non-vertebrate animal tests. The aim of OSOR is to 
increase health and environmental protection, whilst ensuring best use of industries’ 
resources, by sharing, at a cost, all hazard data.

However, in exceptional circumstances, the agency should be in the position to grant an opt-
out to OSOR on a case by case basis.

Addition to the OSOR package.

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

Pakeitimas 886
23 straipsnio -1 dalis (nauja)

-1. Siekiant išvengti atliktų tyrimų 
kartojimo gamintojai arba importuotojai 
tarpusavyje keičiasi 9 straipsnio a punkto vi 
ir vii papunkčiuose nurodyta informacija ir 
pateikia ją registracijai.  

Or. en

Justification

These amendments (and consequential listed below) ensure that mandatory sharing of data is 
extended to information derived from non-vertebrate animal tests. The aim of OSOR is to 
increase health and environmental protection, whilst ensuring best use of industries’ 
resources, by sharing, at a cost, all hazard data.
Part of OSOR package.
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Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Pakeitimas 887
23 straipsnio -1 dalis (nauja)

-1. Skatinamas savanoriškas konsorciumų 
susijungimas siekiant sumažinti tų pačių 
medžiagų registravimo pasikartojimą.
Duomenys turėtų būti naudojami bendrai, 
išskyrus atvejus, kai registruotojas dėl 
konkurencijos priežasčių laiko savo 
duomenis slaptais.

Or. de

Justification

Der OSOR (One Substance One Registration) Vorschlag schreibt die zwingende Teilung von 
Daten vor. Dadurch wird zwar die Registrierung von Stoffen erleichtert, es stellen sich jedoch 
erhebliche Fragen zum Schutz und zur Vertraulichkeit von Daten. Die erzwungene Preisgabe 
von Daten kann lediglich durch ein übergeordnetes Rechtsgut gerechtfertigt werden. Der 
Tierschutz ist ein solches übergeordnetes Rechtsgut, so dass bei Versuchen mit Wirbeltieren 
die Teilung von Daten gerechtfertig ist, nicht jedoch bei anderen Versuchen.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Pakeitimas 888
23 straipsnio 1 pastraipa

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

1. Taikant išimtį 1 straipsnio a punkto 
nuostatoms, privaloma bendrai naudoti 
duomenis, gautus atlikus bandymus su 
stuburiniais gyvūnais. Norint išvengti 
nereikalingų bandymų su gyvūnais, šio 
reglamento tikslams bandymai su 
stuburiniais gyvūnais atliekami tik nesant 
kitos išeities.

Or. de

Justification

Der OSOR (One Substance One Registration) Vorschlag schreibt die zwingende Teilung von 
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Daten vor. Dadurch wird zwar die Registrierung von Stoffen erleichtert, es stellen sich jedoch 
erhebliche Fragen zum Schutz und zur Vertraulichkeit von Daten. Die erzwungene Preisgabe 
von Daten kann lediglich durch ein übergeordnetes Rechtsgut gerechtfertigt werden. Der 
Tierschutz ist ein solches übergeordnetes Rechtsgut, so dass bei Versuchen mit Wirbeltieren 
die Teilung von Daten gerechtfertig ist, nicht jedoch bei anderen Versuchen.

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

Pakeitimas 889
23 straipsnio 1 pastraipa

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

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

Or. en

Justification

These amendments (and consequential listed below) ensure that mandatory sharing of data is 
extended to information derived from non-vertebrate animal tests. The aim of OSOR is to 
increase health and environmental protection, whilst ensuring best use of industries’ 
resources, by sharing, at a cost, all hazard data.
Part of OSOR package.

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 890
23 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Privaloma keistis ir (arba) bendrai 
naudotis duomenimis, gautais atlikus 
bandymus su stuburiniais gyvūnais, ir kita 
informacija, kuri gali padėti išvengti 
bandymų su gyvūnais.

Or. en
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Justification

Linked to Amendment of Recital 33a. It is necessary to include under this Title that it is 
obligatory to share data from animal tests and other information that may prevent animal 
testing in order to meet the information requirements under this Regulation, to ensure that 
duplication of tests on animals does not take place. This further ensures consistency with 
Article 24, paragraph 5, second subparagraph, and the statement that 'data sharing will be 
obligatory' with respect to animal testing on page 10 of the Explanatory Memorandum.

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

Pakeitimas 891
23 straipsnio 2 pastraipa

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

2.  Bendras informacijos naudojimas ir 
pateikimas pagal šio reglamento nuostatas 
siejamas su techniniais duomenimis ir ypač 
informacija apie būdingąsias medžiagos 
savybes. Registruotojai neprivalo keistis 
informacija apie savo veiklą rinkoje, 
pavyzdžiui, apie gamybos pajėgumus, 
gamybos arba pardavimų apimtis, importo 
apimtį arba užimamą rinkos dalį. Komisija 
pateiks gaires, nurodančias, kaip 
konsorciumų keitimąsi informacija 
suderinti su konkurencijos taisyklėmis.  

Or. en

Justification

Important to reduce uncertainty for companies (in particular SMEs) and to facilitate the 
consortia formation.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Pakeitimas 892
23 straipsnio 2 pastraipa

2. Bendras informacijos naudojimas ir 
pateikimas pagal šio reglamento nuostatas 
siejamas su techniniais duomenimis ir ypač 
informacija apie būdingąsias medžiagos 

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

savybes. Registruotojai neprivalo keistis 
informacija apie savo veiklą rinkoje, 
pavyzdžiui, apie gamybos pajėgumus, 
gamybos arba pardavimų apimtis, importo 
apimtį arba užimamą rinkos dalį.
Susijungiant konsorciumams ir valdant šį 
susivienijimą registruotojai laikosi 
konkurencijos taisyklių.
Komisija pateikia gaires dėl konkurencijos 
taisyklių laikymosi bendrai naudojantis 
duomenimis.

Or. de

Justification

Der OSOR (One Substance One Registration) Vorschlag schreibt die zwingende Teilung von 
Daten vor. Dadurch wird zwar die Registrierung von Stoffen erleichtert, es stellen sich jedoch 
erhebliche Fragen zum Schutz und zur Vertraulichkeit von Daten. Die erzwungene Preisgabe 
von Daten kann lediglich durch ein übergeordnetes Rechtsgut gerechtfertigt werden. Der 
Tierschutz ist ein solches übergeordnetes Rechtsgut, so dass bei Versuchen mit Wirbeltieren 
die Teilung von Daten gerechtfertig ist, nicht jedoch bei anderen Versuchen.

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Pakeitimas 893
23 straipsnio 3 pastraipa

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

3. Už naudojimąsi duomenimis turi būti 
mokama piniginė kompensacija. Išimtiniais 
atvejais Agentūra, remdamasi 25 straipsnio 
dėl palaipsniui neįvedamų medžiagų ir 28 
straipsnio dėl palaipsniui įvedamų 
medžiagų reikalavimais, gali be apribojimų 
leisti kitiems registruotojams ar galimiems 
registruotojams susipažinti su tyrimų, atliktų
su stuburiniais gyvūnais, santraukomis ar 
pagrindų santraukomis, kurios buvo 
pateiktos registruojant medžiagas per 
mažiausiai 15 pastarųjų metų.

Or. en
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Justification

In order to keep an incentive for innovation, mandatory data sharing should be restricted to 
summaries and robust study summaries of studies involving vertebrate animals. This is also 
the understanding of Art. 23(4). Forced data sharing should for reasons of property right 
always be subject to financial compensation. In order to align this legislation with similar one 
such as those governing biocides, the limit under which compensation must be offered should 
be extended to 15 years.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 894
23 straipsnio 3 pastraipa

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

3. Už naudojimąsi duomenimis turi būti 
mokama piniginė kompensacija. Agentūra, 
remdamasi 25 straipsnio dėl palaipsniui 
neįvedamų medžiagų ir 28 straipsnio dėl 
palaipsniui įvedamų medžiagų 
reikalavimais, gali be apribojimų leisti 
kitiems registruotojams ar galimiems 
registruotojams susipažinti su tyrimų 
santraukomis ar pagrindų santraukomis, 
kurios buvo pateiktos registruojant 
medžiagas per mažiausiai 10 pastarųjų metų.

Or. en

Justification

To keep an incentive for innovation, companies should be able to protect their data and 
findings and therefore sharing this information should be compensated.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi, 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 895
23 straipsnio 4 pastraipa

4. Atsižvelgiant į bandymus nenaudojant 
stuburinių gyvūnų, šios antraštinės dalies 

Išbraukta.
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nuostatos taikomos galimiems 
registruotojams tik tokiu atveju, jei 
ankstesnieji registruotojai yra davę 
sutikimą, kaip numatyta 9 straipsnio a 
punkto x papunktyje.

Or. en

Justification

These amendments (and consequential listed below) ensure that mandatory sharing of data is 
extended to information derived from non-vertebrate animal tests. The aim of OSOR is to 
increase health and environmental protection, whilst ensuring best use of industries’ 
resources, by sharing, at a cost, all hazard data.
Part of OSOR package. (Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt)

La soppressione del paragrafo 4 è strettamente legata e conseguente all’eliminazione del 
punto x) lettera a) dell'articolo 9. Si vuole introdurre già negli obiettivi e principi generali il 
principio della condivisione obbligatoria di tutti i dati di test (inclusi i non vertebrati). Questo 
punto è di estrema importanza soprattutto per le PMI che così potranno ridurre notevolmente 
i costi per interventi richiesti dal REACH. (Vernola & others)

Il principio della condivisione obbligatoria di tutti i dati di test (inclusi i non vertebrati)  mira 
a ridurre i costi degli interventi richiesti dal REACH alle imprese, soprattutto piccole e medie 
ed è collegato alla soppressione dell'art 9 lettera a punto X. (Foglietta & others)

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 896
23 straipsnio 4a dalis (nauja)

4a. Visi gamintojai, importuotojai arba 
paskesni naudotojai gali paskirti trečiąją 
šalį atstovauti jų interesams visose šioje 
antraštinėje dalyje numatytose 
procedūrose.

Or. it

Justification

Le aziende devono avere la possibilità di essere rappresentate da un terzo per ragioni di 
riservatezza e/o di praticità.
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Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 897
23a straipsnis (naujas)

1. Prieš atlikdamas tyrimus su 
nestuburiniais gyvūnais arba bandydamas 
gauti kitą informaciją, galimas 
registruotojas gali pateikti paklausimą, ar 
nėra surinkta duomenų arba kitos 
informacijos apie šią medžiagą. Kartu su 
užklausimu jis pateikia Agentūrai 
informaciją apie:
a) savo tapatybę;
b) medžiagos tapatybę, kaip nustatyta IV 

priedo 2 dalies 1 ir 3 punktuose;
c) kokią informaciją jis siektų gauti 
atlikdamas naujus tyrimus.
2. Kai Agentūra įsitikina, kad galimas 
registruotojas ketina gaminti arba 
importuoti atitinkamą medžiagą, ji turi 
patikrinti, ar Komisija neturi paklausime 
nurodytų duomenų arba kitos informacijos.
Jei Komisija jų neturi, Agentūra užklausia 
kompententingas valstybių narių 
institucijas, ar jos neturi šių duomenų arba 
kitos informacijos. Valstybių narių 
institucijos turi atsakyti Agentūrai per 
mėnesį.
3. Agentūra praneša galimam 
registruotojui apie atlikto patikrinimo 
rezultatus.
4. Galimas registruotojas gali prašyti iš 
ankstesniųjų registruotojų informacijos 
apie bandymus be stuburinių gyvūnų, dėl 
kurios panaudojimo ankstesnieji 
registruotojai  išreiškė savo sutikimą pagal 
9 straipsnio a punkto x papunktį.

Or. de

Justification

Eine separate Regelung für die Recherche und Teilung von Nichtwirbeltierversuchsdaten ist 
geboten, damit auch für diese bei den Behörden vorliegende Informationen abgefragt werden 
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können. Die hier vorgesehene Regelung soll ermöglichen, dass Informationen, die den 
Behörden aus anderem Grunde vorliegen, z.B. aufgrund staatlicher 
Untersuchungsprogramme, im Registrierverfahren genutzt werden können.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 898
III antraštinė dalis, 2 skirsnis, antraštė

PALAIPSNIUI NEĮVEDAMŲ MEDŽIAGŲ 
TAISYKLĖS

(Šis pakeitimas dokumentui lietuvių k. įtakos 
neturi.)

Or. it

Justification

Emendamento linguistico che corregge un errore materiale nella versione italiana della 
proposta della Commissione.

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

Pakeitimas 899
24 straipsnio 1 dalis

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

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

Or. en

Justification

Consequential amendment as part of OSOR package.

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 900
24 straipsnio 3 dalis

3. Galimas registruotojas privalo teirautis 
Agentūros, ar jau buvo pateikta paraiška 
šiai medžiagai įregistruoti. Kartu su 

3. Prieš atlikdamas tyrimus su stuburiniais 
gyvūnais, kurių reikia norint įvykdyti 
registracijos keliamus informacijos 
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paklausimu jis privalo nurodyti Agentūrai 
tokią informaciją: 

a) savo tapatybę;
b) medžiagos pavadinimą, kaip numatyta IV 
priedo 2.1 ir 2.3 skirsniuose;
c) kokiems informacijos reikalavimams 
įvykdyti reikės atlikti naujus tyrimus su 
stuburiniais gyvūnais;

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

reikalavimus, galimas registruotojas 
teiraujasi Agentūros, ar įmanoma gauti su 
šia medžiaga susijusios informacijos apie 
bandymus su stuburiniais gyvūnais. Kartu 
su paklausimu jis privalo nurodyti Agentūrai 
tokią informaciją: 

a) savo tapatybę;
b) medžiagos pavadinimą, kaip numatyta IV 
priedo 2.1 ir 2.3 skirsniuose;
c) kokiems informacijos reikalavimams 
įvykdyti reikės atlikti naujus tyrimus su 
stuburiniais gyvūnais.

Or. de

Justification

The important thing is not whether a registration has been submitted for the substance.
Instead the search must be directed towards finding out whether vertebrate experiments have
already been carried out. The results of such experiments carried out for other reasons must 
also be taken into account by the Agency (see Article 23(1)(3)).

The information that a substance had already been registered would also give the potential 
registrant making the inquiry information of competitive significance. Providing market 
research opportunities such as this must be avoided. Article 23a (new) applies in the case of 
studies involving invertebrates.

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

Pakeitimas 901
24 straipsnio 3 dalies a punktas

a) savo tapatybę; a) savo tapatybę, nepažeidžiant 115 ir 116 
straipsnių;

Or. it

Justification

For the sake of consistency of the legislation, Article 24 must take account of the provisions of 
Articles 115 and 166 governing access to information. This amendment is linked to the other 
amendments to the articles contained in Title III: Data sharing and avoidance of unnecessary 
testing.
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Pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 902
3 straipsnio 3 dalies d punktas

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

Išbraukta.

Or. en

Justification

Consequential amendment as part of OSOR package.

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 903
24 straipsnio 4 dalis

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

4. Kai Agentūra yra įsitikinusi, kad galimas 
registruotojas ketina gaminti ar importuoti 
medžiagą, ji turi išsiaiškinti, ar Komisija 
turi informacijos apie 1 dalies c punkte 
numatytus stuburinių gyvūnų tyrimus arba 
ar buvo teirautasi preliminarios 
informacijos, kaip nurodoma 1 punkte. Jei 
tai nepasitvirtina, Agentūra teiraujasi 
kompetentingų valstybių narių institucijų, 
ar jos turi duomenų ar kitos informacijos.  
Agentūra informuoja galimą registruotoją 
apie savo patikrinimų rezultatus.

Or.de

Justification

See the justification for paragraph 3(1). Market research is to be avoided. In addition, the 
arrangement would mean an unnecessary bureaucratic burden for the Agency.

It is important for the Agency to make certain that the applicant really intends to manufacture 
the substance (avoiding market research).

It is ensured, however, that the applicant discovers whether certain studies on vertebrate 
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experiments already exist and were produced in response to similar inquiries by competitors.
This last piece of information is necessary if Article 25a is to be effective.

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

Pakeitimas 904
24 straipsnio 4 dalis

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

4. Jei tokia pati medžiaga buvo įregistruota
ne anksčiau kaip prieš 10 metų, Agentūra
nedelsdama praneša galimam registruotojui 
ankstesniojo registruotojo (-ų) pavadinimą 
ir adresą bei jo pateiktų tyrimų, atliktų su 
stuburiniais gyvūnais, santraukas bei 
pagrindų santraukas.
Remiantis 25 straipsniu, esami tyrimų 
duomenys turi būti prieinami galimam 
registruotojui.

Or. en

Justification

Consequential amendment as part of OSOR package.

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

Pakeitimas 905
24 straipsnio 5 dalis

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

Išbraukta.

Tokie tyrimai neturi būti kartojami. 
Agentūra privalo taip pat informuoti 
galimą registruotoją apie ankstesnių 
registruotojų pateiktų tyrimų, atliktų su 
nestuburiniais gyvūnais, santraukas arba 
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tyrimų pagrindų santraukas, su kuriomis 
ankstesni registruotojai yra leidę 
susipažinti, kaip numatyta 9 straipsnio a 
punkto x papunktyje.
Tuo pat metu Agentūra praneša 
ankstesniems registruotojams galimo 
registruotojo pavadinimą ir adresą.

Or. en

Justification

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

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

Amendment by Chris Davies + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + 

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

Pakeitimas 906
24 straipsnio 5 dalis

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

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

Tokie tyrimai neturi būti kartojami. Tokie tyrimai neturi būti kartojami.
Agentūra privalo taip pat informuoti 
galimą registruotoją apie ankstesnių 
registruotojų pateiktų tyrimų, atliktų su 
nestuburiniais gyvūnais, santraukas arba 
tyrimų pagrindų santraukas, su kuriomis 
ankstesni registruotojai yra leidę 
susipažinti, kaip numatyta 9 straipsnio a 
punkto x papunktyje.
Tuo pat metu Agentūra praneša 
ankstesniems registruotojams galimo 
registruotojo pavadinimą ir adresą.

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

Or. en
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Justification

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

The amendment is closely related to and consequent upon the amendment to Article 9(a)(x).
Its purpose is to remove the optional nature of submission of test data on non-vertebrates by 
removing this provision. Compulsory access to data is of vital importance to SMEs. (Vernola 
& others)

The amendment’s aim is to include the principle of compulsory sharing of data also in the 
case of tests on non-vertebrates with a view to protecting SMEs.
Amendment linked to the amendments to Articles 9(a)(x) and 23(4).
(Foglietta & others)

Pakeitimą pateikė Liam Aylward ir Avril Doyle

Pakeitimas 907
24 straipsnio 5 dalis

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

5. Jei tokia pati medžiaga buvo įregistruota 
ne anksčiau kaip prieš 10 metų, išskyrus 
atvejus, kai pranešti neleidžiama remiantis 
102 straipsniu, 115 straipsnio 2 dalimi ir 
116 straipsniu, Agentūra nedelsdama 
praneša galimam registruotojui ankstesniojo 
registruotojo (-ų) pavadinimą ir adresą bei jo 
pateiktų tyrimų, atliktų su stuburiniais 
gyvūnais, santraukas bei pagrindų 
santraukas.

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

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

Išskyrus atvejus, kai pranešti neleidžiama 
remiantis 102 straipsniu, 115 straipsnio 2 
dalimi ir 116 straipsniu, Agentūra privalo 
taip pat informuoti galimą registruotoją apie 
ankstesnių registruotojų pateiktų tyrimų, 
atliktų su nestuburiniais gyvūnais, 
santraukas arba tyrimų pagrindų santraukas, 
su kuriomis ankstesni registruotojai yra leidę 
susipažinti, kaip numatyta 9 straipsnio a 
punkto x papunktyje.

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

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

Or. en
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Justification

The amendment clarifies that disclosure of the identity of prior registrants of a chemical 
substances shall be limited by the duty of confidentiality set forth in Article 102, as defined in 
more detail in Articles 115(2) and 116. Because of the competitive nature of the electronics 
industry, many of the chemical substances used in manufacturing are highly confidential.
These chemical “recipes” are considered intellectual property. The disclosure of the use of 
one critical chemical can reveal confidential business information to competitors about the 
processes the manufacturer currently is running, and may even allow the competitor to 
reverse engineer their processes. As a result, the identity of prior registrants to new 
registrants should be protected against disclosure. While limitation on the amount of 
vertebrate animal testing is desirable, it cannot be limited at the expense of disclosing 
confidential business information about prior registrants. It should be up to the prior 
registrant to decide whether to share its identity and prior testing documentation with a new 
registrant. Similarly, if downstream users go to the expense of registering a separate 
downstream use, that use should not have to be disclosed up the supply chain to the chemical 
substance manufacturer if that would defeat the purpose behind the separate registration.
(Aylward)

In some sectors, he use of substances may be highly confidential and considered to be 
intellectual property. Disclosure of the use of one critical chemical can reveal confidential 
business information to competitors and may allow the competitor to reverse engineer 
processes. It should therefore be up to the prior registrant to decide whether to share its 
identity and prior testing documentation with a new registrant. (Doyle)

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

Pakeitimas 908
24 straipsnio 6 dalis

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

6. Jei kitas galimas registruotojas teiraujasi 
apie tą pačią medžiagą, Agentūra 
nedelsdama praneša vienam galimam 
registruotojui kito galimo registruotojo 
pavadinimą bei adresą.

Or. en

Justification

Consequential amendment as part of OSOR package.
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Pakeitimą pateikė Liam Aylward ir Avril Doyle

Pakeitimas 909
24 straipsnio 6 dalis

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

6. Jei kitas galimas registruotojas teiraujasi 
apie tą pačią medžiagą, išskyrus atvejus, kai 
pranešti neleidžiama remiantis 102 
straipsniu, 115 straipsnio 2 dalimi ir 116 
straipsniu, Agentūra nedelsdama praneša 
vienam galimam registruotojui kito galimo 
registruotojo pavadinimą bei adresą ir 
informuoja apie tyrimus su stuburiniais 
gyvūnais, kurių reikalaujama iš abiejų 
registruotojų.

Or. en

Justification

See justification to amendment to article 24(5) by the same author. ( Aylward)

In some sectors, the use of substances may be highly confidential and considered to be 
intellectual property. Disclosure of the use of one critical chemical can reveal confidential 
business information to competitors and may allow the competitor to reverse engineer 
processes. It should therefore be up to the prior registrant to decide whether to share its 
identity and prior testing documentation with a new registrant. (Doyle)

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 910
25 straipsnio -1 dalies (nauja) -1 a punktas (naujas) ir -1 b punktas (naujas)

-1) Jei tyrimai su stuburiniais gyvūnais 
buvo atlikti arba jei kitas registruotojas jau 
pradėjo tokius tyrimus, galimas 
registruotojas negali kartoti ar atlikti tų 
pačių tyrimų. 
-1(a) Tokiais atvejais Agentūra arba 
nacionalinė valdžios institucija prašo 
tyrimų duomenų su stuburiniais gyvūnais 
savininko (-ų) arba asmens (-ų), kuris (-ie) 
atlieka tyrimus su stuburiniais gyvūnais, ar 
jis (ji) nori atskleisti savo tapatybę. Jam 
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sutikus Agentūra galimam registruotojui 
praneša tyrimų su stuburiniais gyvūnais 
duomenų savininko (-ų) arba asmens (-ų), 
atliekančių tyrimus su stuburiniais 
gyvūnais, pavadinimą ir adresą, taip pat ar 
buvo pateiktos tyrimų su stuburiniais 
gyvūnais santraukos bei pagrindų 
santraukos ir jei taip, kokios.
- 1(b) Jeigu nebuvo gauta sutikimo, 
Agentūra pradeda toliau išdėstytose dalyse 
aprašytą procedūrą laikydamasi 
konfidencialumo principo, numatyto 116 
straipsnyje.

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

1. Jei ankstesnis registruotojas sutinka, 
galimas registruotojas jo teiraujasi 
registracijai reikalingos informacijos apie 
tyrimus su stuburiniais gyvūnais.

Or. de

Justification

Under the COM proposal the identity of previous registrants is always disclosed to the 
potential registrant making the application. This arrangement fails to protect the identity of 
the previous registrant. Automatic disclosure of identity is not provided for in Article 116 
either. Instead, the question of disclosure of identity is to be decided on a case-by-case basis.
Under the system proposed here, the owner of experimental data is given the opportunity to 
keep his identity secret in individual cases.

In addition, it makes clear that vertebrate experiments may not be repeated. A separate 
paragraph is justified by the importance of this principle.

The next paragraphs set out the arrangements for sharing confidential data and costs. A 
reference is made to this here. Such an arrangement has been tried and tested in practice in 
Germany by ChemG.

The cost-free access hitherto provided for to studies submitted at least 10 years previously is 
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unjust. The current law on notification of new substances only provides for free use of 
registration data in the case of the set of basic data, but not in the case of costly studies.

Arrangements for sharing data not involving animal studies are set out in Article 23 a (new).

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

Pakeitimas 911
25 straipsnio 1 dalis

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

1. Jei cheminės medžiagos buvo registruotos 
ne anksčiau kaip prieš 10 pastarųjų metų, 
kaip nurodyta 24 straipsnio 4 dalyje ir 26 
straipsnio 3a dalies b punkte, galimas 
registruotojas remiantis 9 straipsnio a dalies 
vi papunkčiu, gali prašyti ankstesniojo 
registruotojo (-ų) informacijos, kuri jam 
reikalinga norint įregistruoti medžiagą.

Or. en

Justification

Consequential amendment as part of OSOR package.

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

Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini ir Sergio Berlato

Pakeitimas 912
25 straipsnio 1 dalis

1. Jei cheminės medžiagos buvo registruotos 
ne anksčiau kaip prieš 10 pastarųjų metų, 
kaip nurodyta 24 straipsnio 5 dalyje, galimas 
registruotojas gali prašyti ankstesniojo 
registruotojo (-ų) informacijos apie 
bandymus su stuburiniais gyvūnais, kurie 
jam reikalingi norint įregistruoti medžiagą. 

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

prašyti registruotojų bet kokios informacijos 
apie bandymus nenaudojant stuburinių 
gyvūnų.

Or. it

Justification

This amendment is closely related to and consequent upon the amendments to Article 9(a)(x) 
and 24(5). Its aim is to remove the optional aspect of the submission of test data on non-
vertebrates by removing this provision.  Compulsory access to data is of vital importance to 
SMEs. (Vernola & others)

The amendment seeks to include the principle of compulsory data sharing in the case of tests 
on non-vertebrates, with a view to protecting SMEs.
Amendment linked to the amendments to Articles 9(a)(x) and 23(4). (Foglietta & others)

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 913
25 straipsnio 1 dalis

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

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

Or. en

Justification

Part of the OSOR (One Substance, One Registration) proposal*. The Commission proposal 
sets obligatory data sharing on "tests on vertebrate animals". This amendment broadens the 
scope of the data to be shared, to make the whole system feasible, and cost efficient.

* OSOR means in essence:
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Mandatory sharing of both vertebrate animal and non-animal data. This will reduce costs 
while improving the protection of human health and the environment.

Joint submission of one set of information on the intrinsic properties of each substance for the 
same reasons.

Sharing of costs amongst registrants in order to ensure fairness, transparency and non-
discrimination in the most flexible manner.

OSOR requires manufacturers and importers to work towards a single set of information on 
the intrinsic properties of each substance. In this way, registrants will make available and 
work towards agreement on the available data thereby avoiding repetition of testing. As this 
is not the case in the Commission proposal, it could lead to a duplication of testing and 
higher costs both in terms of testing and administration, particularly for SMEs.

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 914
25 straipsnio 2, 3 ir 3 dalys

2. Galimas ir ankstesnysis tos pačios 
medžiagos registruotojas (-ai) imasi visų 
protingų žingsnių, kad susitartų bendrai 
naudotis ir leisti susipažinti su tyrimais, 
apimančiais visų rūšių bandymus. Užuot 
susitarus, šiuo reikalu galima kreiptis į 
arbitražo komisiją ir vykdyti jos sprendimą.

2. Galimas ir ankstesnysis tos pačios 
medžiagos registruotojas (-ai) imasi visų 
protingų žingsnių, kad susitartų bendrai 
naudotis ir leisti susipažinti su tyrimais, 
apimančiais eksperimentus naudojant 
stuburinius. Užuot susitarus, šiuo reikalu 
galima kreiptis į arbitražo komisiją ir 
vykdyti jos sprendimą.

3. Susitarus bendrai naudotis tyrimais, 
ankstesnysis registruotojas (-ai) per dvi 
savaites nuo mokėjimo gavimo išduoda 
galimam registruotojui sutikimo raštą, 
leidžiantį susipažinti su atitinkamais 
tyrimais.

3. Susitarus bendrai naudotis tyrimais, 
ankstesnysis registruotojas (-ai) per dvi 
savaites nuo mokėjimo gavimo išduoda 
galimam registruotojui sutikimo raštą, 
leidžiantį susipažinti su atitinkamais 
tyrimais.

Naujasis registruotojas registracijos 
dokumentų rinkinyje nurodo šiuos tyrimus ir 
pateikia ankstesniojo registruotojo (-ų) 
sutikimo raštą.

Naujasis registruotojas registracijos 
dokumentų rinkinyje nurodo šiuos tyrimus ir 
pateikia ankstesniojo registruotojo (-ų) 
sutikimo raštą.

4. Nepavykus susitarti, galimas 
registruotojas gali informuoti apie tai 
Agentūrą ir ankstesnįjį registruotoją (-us), 
praėjus ne mažiau kaip mėnesiui nuo tos 
dienos, kai jis sužinojo iš Agentūros 
ankstesniojo registruotojo (-ų) pavadinimą ir 
adresą.

4. Nepavykus susitarti, galimas 
registruotojas apie tai arba apie savo 
ketinimą atsisakyti registravimo procedūros
informuoja Agentūrą (išbraukta), praėjus ne 
mažiau kaip mėnesiui nuo tos dienos, kai jis 
sužinojo iš Agentūros ankstesniojo 
registruotojo (-ų) pavadinimą ir adresą.
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Or. de

Justification

This article applies only to studies involving experiments on vertebrates; for studies involving 
experiments on invertebrates, see Article 23a. This is a clearer arrangement to ensure that the 
potential registrant is required to keep the Agency informed for as long as maintains his 
intention to register. The Agency should be in a position to put any subsequent potential 
registrants in touch with the potential registrant making the application.

Pakeitimą pateikė Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio 
Berlato, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 

Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis ir Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 915
25 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

3. Susitarus bendrai naudotis tyrimais, 
ankstesnysis registruotojas (-ai) per dvi 
savaites nuo mokėjimo gavimo išduoda 
galimam registruotojui sutikimo raštą, 
leidžiantį susipažinti su atitinkamais 
tyrimais.

3. Susitarus bendrai naudotis 1 dalyje 
nurodytais tyrimais, ankstesnysis 
registruotojas (-ai) per dvi savaites nuo 
mokėjimo gavimo išduoda galimam 
registruotojui sutikimo raštą, leidžiantį 
susipažinti su atitinkamais tyrimais.

Or. it

Justification

This amendment seeks to include the principle of compulsory data sharing in the case of tests 
on non-vertebrates, with a view to protecting SMEs.
Amendment linked to the amendments to Articles 9(a)(x) and 23(4).(Foglietta & others)

This amendment is closely related to and consequent upon the amendments to Articles 9(a)(x), 
24(5) and 25(1). Its aim is to remove the optional aspect of the submission of test data on 
non-vertebrates by removing this provision. Compulsory access to data is of vital importance 
to SMEs. (Vernola & others)
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Pakeitimą pateikė Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis and Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 916
25 straipsnio 4 dalis

4. Nepavykus susitarti, galimas 
registruotojas gali informuoti apie tai 
Agentūrą ir ankstesnįjį registruotoją (-us), 
praėjus ne mažiau kaip mėnesiui nuo tos 
dienos, kai jis sužinojo iš Agentūros 
ankstesniojo registruotojo (-ų) pavadinimą ir 
adresą.

4. Nepavykus susitarti, galimas 
registruotojas pateikia atitinkamą 
informaciją ankstesniajam registruotojui (-
ams) ir gali pateikti prašymą Agentūrai, 
kad pagal tolesnę 6 dalį būtų nustatytas 
ankstesniajam registruotojui mokėtinas 
tinkamas mokėjimas, praėjus ne mažiau 
kaip mėnesiui nuo tos dienos, kai jis 
sužinojo iš Agentūros ankstesniojo 
registruotojo (-ų) pavadinimą ir adresą.

Or. it

Justification

In order to speed up and streamline the process of access to data, it is preferable for the 
agency to intervene and thus to ensure a degree of confidentiality of data.

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 917
25 straipsnio 4 dalis

4. Nepavykus susitarti, galimas 
registruotojas gali informuoti apie tai 
Agentūrą ir ankstesnįjį registruotoją (-us), 
praėjus ne mažiau kaip mėnesiui nuo tos 
dienos, kai jis sužinojo iš Agentūros 
ankstesniojo registruotojo (-ų) pavadinimą ir 
adresą.

4. Nepavykus susitarti, galimas 
registruotojas gali informuoti apie tai 
Agentūrą ir ankstesnįjį registruotoją (-us), 
praėjus ne mažiau kaip mėnesiui nuo tos 
dienos, kai jis sužinojo iš Agentūros 
ankstesniojo registruotojo (-ų) pavadinimą ir 
adresą. Tyrimų, apimančių bandymus su 
stuburiniais gyvūnais, ir kitų tyrimų, kurių 
metu gali būti draudžiama atlikti bandymus 
su gyvūnais, atveju galimas registruotojas 
apie tai pranešti privalo.

Or. en
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Justification

In order to ensure compliance with the obligation to share data from animal tests and to 
prevent duplicate testing, the potential registrant must not be allowed not to request that the 
information is made available to him and subsequently to carry out duplicate animal tests.

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

Pakeitimas 918
25 straipsnio 4 dalis

4. Nepavykus susitarti, galimas 
registruotojas gali informuoti apie tai
Agentūrą ir ankstesnįjį registruotoją (-us), 
praėjus ne mažiau kaip mėnesiui nuo tos 
dienos, kai jis sužinojo iš Agentūros 
ankstesniojo registruotojo (-ų) pavadinimą ir 
adresą.

4. Nepavykus susitarti, galimas 
registruotojas pateikia prašymą Agentūrai, 
kad pagal tolesnę 6 dalį būtų nustatytas 
ankstesniajam registruotojui mokėtinas 
tinkamas mokėjimas, ir tuo pat metu 
informuoja apie šį prašymą ankstesnįjį 
registruotoją (-us), praėjus ne mažiau kaip 
mėnesiui nuo tos dienos, kai jis sužinojo iš 
Agentūros ankstesniojo registruotojo (-ų) 
pavadinimą ir adresą.

Or. it

Justification

The Agency should intervene in the information exchange procedure in order to speed up 
operations and guarantee data confidentiality.

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 919
25 straipsnio 5 dalis

5. Ankstesnysis registruotojas (-ai) per vieną 
mėnesį nuo 4 dalyje minimos pranešimo 
dienos informuoja galimą registruotoją ir 
Agentūrą apie savo išlaidas, patirtas 
atliekant atitinkamus tyrimus. Galimam 
registruotojui pareikalavus, Agentūra priima 
sprendimą pateikti jam atitinkamų tyrimų 
santraukas ar galbūt tyrimų pagrindų 

5. Ankstesnysis registruotojas (-ai) per vieną 
mėnesį nuo 4 dalyje minimos pranešimo 
dienos informuoja galimą registruotoją ir 
Agentūrą apie savo išlaidas, patirtas 
atliekant atitinkamus tyrimus. Galimam 
registruotojui pareikalavus ir visais tyrimų, 
apimančių bandymus su stuburiniais 
gyvūnais, ir kitų tyrimų, kurių metu gali 
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santraukas bei tyrimų rezultatus, gavus 
įrodymą, kad jis sumokėjo ankstesniajam 
registruotojui (-ams) 50 % pastarojo 
nurodytų išlaidų.

būti draudžiama atlikti bandymus su 
gyvūnais, atvejais, Agentūra priima 
sprendimą pateikti jam atitinkamų tyrimų 
santraukas ar galbūt tyrimų pagrindų 
santraukas bei tyrimų rezultatus, gavus 
įrodymą, kad jis sumokėjo ankstesniajam 
registruotojui (-ams) 25 straipsnio 8a dalyje 
nurodytą sumą.

Or. en

Justification

In order to ensure compliance with the obligation to share data from animal tests and to 
prevent duplicate testing, the potential registrant must not be allowed not to request that the 
information is made available to him and subsequently to carry out duplicate animal tests.

It seems strange that every potential registrant pay 50% of the original testing costs 
irrespective of both the produced volume and the number of potential or previous registrants.
Article 25.8 a (new) sets out a mechanism for more evenly sharing the original costs of a 
study.

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

Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges ir Richard Seeber

Pakeitimas 920
25 straipsnio 5 dalis

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

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

Or. en
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Justification

Linked to the amendment to Article 10, paragraph 2. The new registrant should not pay 50% 
of the testing cost to previous registrant(s) as it is currently proposed for “non-phase-in” 
substances. The rules for cost sharing for “non-phase-in” substances should be the same as 
for “phase-in” (see Article 28 (3)). There is no reason to have a different cost sharing system 
between these two types of substances.

Linked to the amendments to articles 10(2), 17(2) and 25(6). (Oomen-Ruijten & others)

Limiting the reduction of fees only to one half 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. (Seeber)

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

Cortines ir María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 921
25 straipsnio 5 dalis

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

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

Or. it

Justification

Costs should be shared fairly and proportionately on the basis of decisions taken by the 
Agency. This amendment is linked to the other amendments to the articles contained in Title 
III: Data sharing and avoidance of unnecessary testing.
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Pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Pakeitimas 922
25 straipsnio 5 ir 5a (nauja) dalys

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

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

5a. Faktinės išlaidos, kurias dėl atitinkamo 
tyrimo patyrė ankstesnysis registruotojas (-
ai), padalijamos proporcingai kiekvienos 
šalies gamybos apimčiai.
Jei pirmines bendras išlaidas jau pasidalijo 
du ar daugiau registruotojų, visi vėlesni 
galimi registruotojai kiekvienam iš 
ankstesniųjų registruotojų apmoka vienodą 
jų prisiimtų išlaidų dalį.

Or. en

Justification

Establishes a mechanism for sharing in a fair way the original costs of tests irrespective of 
the number of registrants and the timing for subsequent registrations.

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 923
25 straipsnio 5 a dalis (nauja)

5a. Jei galimas registruotojas nesumoka 
jam priklausančios sumokėti tyrimo, 
apimančio bandymus su stuburiniais 
gyvūnais, arba kitų tyrimų, kurių metu gali 
būti draudžiama atlikti bandymus su 
gyvūnais, išlaidų dalies, jis negali 
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įregistruoti savo medžiagos.

Or. en

Justification

Linked to the amendment to Recital 39a. In order to ensure compliance with the obligation to 
share data from animal tests and to prevent duplicate testing, the potential registrant must not 
be allowed not to pay his share of the cost and subsequently to carry out duplicate animal 
tests.

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 924
25 straipsnio 6 dalis

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

6. Jei ankstesnysis registruotojas (-ai) 
nesugeba per 5 dalyje nustatytą laikotarpį 
pranešti galimam registruotojui ir Agentūrai 
apie patirtas išlaidas, Agentūra prireikus ir 
visais tyrimų, apimančių bandymus su 
stuburiniais gyvūnais, ir kitų tyrimų, kurių 
metu gali būti draudžiama atlikti bandymus 
su gyvūnais, atvejais priima sprendimą 
supažindinti galimą registruotoją su 
atitinkamų tyrimų santraukomis ar galbūt 
tyrimo pagrindų santraukomis arba jų 
rezultatais. Ankstesnysis registruotojas (-ai) 
pateikia ieškinį dėl 50 % išlaidų padengimo, 
kuris nagrinėjamas nacionaliniame teisme.

Or. en

Justification

Linked to the amendment to Article 25 (5) by the same author. In order to ensure compliance 
with the obligation to share data from animal tests and to prevent duplicate testing, the 
potential registrant must not be allowed not to request that the information is made available 
to him and subsequently to carry out duplicate animal tests. The addition of ‘or the results 
thereof’ is a drafting improvement to make the text conform to paragraph 5.
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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 925
25 straipsnio 6 dalis

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

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

Or. en

Justification

Linked to the amendment to article 10(2), 17(2) and 25(5) by the same authors (see 
justification of those amendments).

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

Pakeitimas 926
25 straipsnio 6 dalis

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

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

Or. it
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Justification

Costs should be shared fairly and proportionately on the basis of decisions taken by the 
Agency. This amendment is linked to the other amendments to the articles contained in Title 
III: Data sharing and avoidance of unnecessary testing.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Pakeitimas 927
25 straipsnio 6 dalis

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

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

Or. en

Justification

Establishes a mechanism for sharing in a fair way the original costs of tests irrespective of 
the number of registrants and the timing for subsequent registrations.

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

Cortines and María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 928
25 straipsnio 8 dalis

8. 19 straipsnio 1 dalyje numatytos 
registracijos laukimo laikotarpis naujam 
registruotojui gali būti pratęstas keturis 
mėnesius, jei to reikalauja ankstesnysis 
registruotojas.

8. 19 straipsnio 1 dalyje numatytos 
registracijos laukimo laikotarpis naujam 
registruotojui gali būti pratęstas laikotarpiui, 
kurio reikia, kad būtų atlikti atitinkami 
tyrimai ir būtini įvertinimai.

Or. it
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Justification

The time period should reflect the time which is actually needed to carry out the experiments 
and collect the relevant data. This amendment is linked to the amendments to the articles 
contained in Title III: Data sharing and avoidance of unnecessary testing.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 929
25 straipsnio 8 dalis

8. 19 straipsnio 1 dalyje numatytos 
registracijos laukimo laikotarpis naujam 
registruotojui gali būti pratęstas keturis 
mėnesius, jei to reikalauja ankstesnysis 
registruotojas.

8. 19 straipsnio 1 dalyje numatytos 
registracijos laukimo laikotarpis naujam 
registruotojui gali būti pratęstas tam laikui, 
kurio reikėtų atitinkamiems tyrimams ir 
reikalingiems įvertinimams atlikti, jei to 
reikalauja ankstesnysis registruotojas.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 930
25 straipsnio 8 a dalis (nauja)

8a. Šalių įmokos už išlaidas skaičiuojamos 
dalinant galimo registruotojo realiai už 
tuos tyrimus patirtas išlaidas už tą pačią 
medžiagą, jos naudojimą ir kiekį tonomis iš 
registruotojo (-jų) skaičiaus. Visi kiti galimi 
registruotojai moka pirmajam (-iesiems) 
registruotojui (-jams) sumą, prilygstančią 
pradinei bendrai išlaidų sumai padalintai iš 
naujų registruotojų skaičiaus.
Tuo atveju, kai pradines bendras išlaidas 
jau pasidalino du ar daugiau registruotojų, 
galimas (-i)  registruotojs (-ai) moka 
kiekvienam registruotojui atitinkamą šios 
įmokos sumą.

Or. en
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Justification

Established a mechanism for sharing equally the original costs of tests irrespective of the 
number of registrants and the timing for subsequent registrations.

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 931
25 a straipsnis (naujas)

25a straipsnis
1. Jei medžiaga dar nebuvo įregistruota ir 
reikalingų duomenų bei informacijos 
negalima gauti iš kitur, Agentūra praneša 
galimam (-iems) registruotojui (-ams), kad 
reikalingos informacijos nėra. Jei daugiau 
negu vienas galimas registruotojas 
teiraujasi apie medžiagą, Agentūra 
pirmiausia suteikia galimiems 
registruotojams galimybę pareikšti, ar jie 
nori tęsti registravimo procedūrą. Jei taip, 
tuomet Agentūra praneša galimiems 
registruotojams kitų registruotojų 
pavadinimus ir adresus. Jei vienas iš 
galimų registruotojų prašo, kad jo tapatybė 
būtų slepiama, Agentūra jos neatskleidžia 
kitiems potencialiems registruotojams.
2. Trūkstami tyrimai, kurių metu atliekami 
bandymai su stuburiniais, gali būti 
atliekami tik vieną kartą.
3. Galimi registruotojai turi imtis visų 
atitinkamų veiksmų ir susitarti, kas atliks 
visiems reikalingus tyrimus. Agentūra 
galimų registruotojų vardu sprendžia, 
kieno tapatybė turi būti laikoma 
konfidencialiai.
Jei per du mėnesius po Agentūros 
pranešimo galimi registruotojai nesusitaria 
dėl to, kas atliks tyrimus, Agentūrai 
pranešama apie tai. Tokiomis aplinkybėmis 
agentūra sprendžia, kas atliks tyrimus,  
reikalingus visiems galimiems 
registruotojams. Galimi registruotojai po 
lygiai pasidalina tyrimų išlaidas.
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4. Tais atvejais, kai turi būti atlikti 
bandymai su stuburiniais vadovaujantis VI 
antraštine dalimi tai pat, taikomos 2 ir 3 
dalys.

Or. de

Justification

The intention is to ensure that identities are mutually disclosed only among manufacturers 
who actually wish to continue with the registration process. In addition, the amendment 
makes it possible, in the exceptional event of a potential registrant wishing to keep his identity 
secret, for the experiments to be carried out on behalf of everyone nevertheless.

Experiments involving vertebrates are to be avoided even in cases where no such experiments 
have yet been carried out. This is not provided for in the COM proposal (Article 28(2)(2) 
does not prevent parallel experiments involving vertebrates from being carried out).

Arrangements are needed for cases where no agreement is reached, because the first thing 
established is a requirement to carry out experiments involving vertebrates on a shared basis.

The same arrangements for shared conduct of experiments involving vertebrates must apply 
as a matter of principle to all substances . Article 50 can be deleted in consequence.

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 932
25 b straipsnis (naujas)

25 b straipsnis
Kompetencija ir teisinė apsauga

1. Jei nenustatyta kitaip, Agentūra atsako 
už sprendimus, priimtus vadovaujantis 
antraštine dalimi.
2. Apeliaciniai skundai dėl Agentūros 
sprendimų gali būti teikiami vadovaujantis 
87, 88 ir 89 straipsnių nuostatomis. 

Or. de

Justification

For the sake of clarity, the Agency’s competence should be expressly stated for the whole of 
Title III. Instead of being separately enumerated on each occasion, the right of appeal should 
be set out centrally here.
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Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolašik, Anja Weisgerber, 
Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Pakeitimas 933
26 straipsnis

26 straipsnis

Pareiga iš anksto registruoti palaipsniui 
įvedamas medžiagas

26 straipsnis

Pareiga iš anksto registruoti palaipsniui 
įvedamas medžiagas

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

1. Praėjus 18 mėn. po REACH įsigaliojimo 
datos visos įmonės, kurios per metus 
pagamina arba importuoja daugiau negu 
toną palaipsniui įvedamų medžiagų, iš 
anksto užregistruoja šias medžiagas 
Europos cheminių medžiagų agentūroje.
Kad 21 straipsnyje numatyta laikinoji tvarka 
būtų naudinga, kiekvienas galimas 
palaipsniui įvedamos medžiagos 
registruotojas, naudodamasis Agentūros 
pagal 108 straipsnį nustatytu šablonu, 
pateikia jai tokią informaciją:

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

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

b) savo pavadinimą ir adresą bei kontaktinio 
asmens pavardę;

b) savo pavadinimą ir adresą bei kontaktinio 
arba įgalioto asmens pavardę; gamintojai 
arba importuotojai gali pareikalauti, kad 
įmonės pavadinimas būtų laikomas 
konfidencialiu vadovaujantis 116 
straipsniu.

c) numatomą galutinį registravimo 
terminą/kiekio tonomis intervalą;

c) numatomą kiekio tonomis intervalą;

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

d) nuorodą į tuos, kas užsakė tyrimus (pagal 
tyrimų tipą) dėl toksikologinių bei 
ekotoksikologinių požymių, pagrįstus 
bandymais su stuburiniais gyvūnais, kurie 
reikalingi vykdant informacijos reikalavimus 
registracijos metu, jei tokie yra;

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

(e) nuorodą apie pageidavimą prisijungti 
prie konsorciumo.
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punkto x papunktyje.
Galimas registruotojas gali teikti 
informaciją, kurios reikalaujama pagal 
pirmąją pastraipą, tik apie tuos 
požymius/savybes, kurioms reikalingi 
bandymai.
2. 1 dalyje minima informacija pateikiama 
likus ne mažiau kaip 18 mėnesių iki:

2. 1 dalyje nurodyta informacija pateikiama 
ne vėliau kaip per 18 mėnesių po šio 
Reglamento įsigaliojimo.

(a) 21 straipsnio 1 dalyje apibrėžto termino, 
skirto palaipsniui įvedamoms medžiagoms, 
pagamintoms Bendrijoje arba 
importuotoms kiekiu, siekiančiu 1000 tonų 
arba daugiau per metus;
(b) 21 straipsnio 2 dalyje apibrėžto termino, 
skirto palaipsniui įvedamoms medžiagoms, 
pagamintoms Bendrijoje arba 
importuotoms kiekiu, siekiančiu 1 toną 
arba daugiau per metus;

2a. Praėjus vienam mėnesiui po pirminės 
registracijos etapo pabaigos Agentūra 
skelbia sąrašą  26.1 straipsnyje nustatytų 
medžiagų nurodydama medžiagos 
pavadinimą, CAS numerį ir tai, ar bent 
vienas gamintojas arba importuotojas turi 
ją užregistruoti per penkerius metus. 
2b. Per šešis mėnesius po palaipsniui 
įvedamų medžiagų sąrašo paskelbimo datos 
vadovaujantis 2a dalimi išskirtiniais 
atvejais gamintojai arba importuotojai gali 
pateikti Agentūrai papildomos informacijos 
arba pataisų. Jie turi pagrįsti, kodėl jiems 
reikia daugiau laiko. Agentūra iš naujo 
paskelbia galutinį įvedamų medžiagų 
sąrašą.

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

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

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

4. Medžiagų, įtrauktų į galutinį 2a dalyje 
nurodytą sąrašą, atveju visi stuburinių 
gyvūnų tyrimų užsakovai pateikia 
Agentūrai 1 dalyje nurodytą informaciją, 
naudodamiesi Agentūros pagal 108 straipsnį 
nustatytu Medžiagų, įtrauktų į galutinį sąrašą 
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Medžiagų, įtrauktų į galutinį sąrašą, šablonu. šablonu.
5. Agentūra įtraukia į duomenų bazę pagal 
1–4 dalių nuostatas pateiktą informaciją. Ji 
suteikia galimybę susipažinti su duomenimis 
apie kiekvieną medžiagą tiems gamintojams 
ir importuotojams, kurie pateikė informaciją 
apie šią medžiagą pagal 1–4 dalių nuostatas. 
Valstybių narių kompetentingosios 
institucijos taip pat gali naudotis šiais 
duomenimis.

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

Or. en

Justification

After 18 months, all substances falling under the scope of REACH will be identified 
(acceleration of the process). This greatly enhances ability of all data owners to share their 
data and the ability of all registrants to form consortia, supporting the objective of avoiding 
unnecessary animal testing.

This inventory list facilitates data sharing and voluntary consortia formation across the 
industry including both big and small companies manufacturing/importing the same 
substance, independently of volume. It also provides opportunity for small volume producers 
to register earlier on a voluntary basis. Companies producing substances in the lower volume 
bands – many of which are SMEs - will be asked to pre-register earlier than according to the 
Commission proposal. However, the pre-registration under a uniform procedure enables all
registrants to identify co-producer/importers and potential downstream user who may want to 
participate in consortia. Even if the SMEs do not want to join consortia at the very beginning 
of the process they will at least have the opportunity to do so but will have the choice to 
register later. To achieve transparency in the registration process itself it is an acceptable 
effort for SMEs to send a “post-card” pre-registration to the Agency.

The declaration of registration intentions including vertebrate animal tests results will lead in 
most cases to joint registration while protecting the freedom of companies to act according to 
their essential business interests if deemed necessary.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 934
26 straipsnio 1 ir 2 dalys

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

1. Kad 21 straipsnyje numatyta laikinoji 
tvarka būtų naudinga, kiekvienas galimas 
palaipsniui įvedamos medžiagos 
registruotojas, naudodamasis Agentūros 
pagal 108 straipsnį nustatytu šablonu, 
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pateikia jai tokią informaciją: pateikia jai tokią informaciją:
a) medžiagos ir, jei tinka, medžiagų grupės 
pavadinimą, įskaitant jos EINECS ir CAS 
numerį, jei toks yra;

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

b) savo pavadinimą ir adresą bei kontaktinio 
asmens pavardę;

b) savo pavadinimą ir adresą bei kontaktinio 
arba įgalioto asmens pavardę; gamintojai 
arba importuotojai gali pareikalauti, kad 
įmonės pavadinimas būtų laikomas 
konfidencialiu vadovaujantis 116 
straipsniu.

c) numatomą galutinį registravimo 
terminą/kiekio tonomis intervalą;

c) numatomą (išbraukta) kiekio tonomis 
intervalą;

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

d) nuorodą į tuos, jei reikia, kas užsakė 
tyrimus dėl toksikologinių bei 
ekotoksikologinių požymių (atsižvelgiant į 
tyrimų tipą) bandymuose su stuburiniais, 
kurie reikalingi registracijai, ir:

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

e) nuorodą apie pageidavimą prisijungti 
prie konsorciumo.

Galimas registruotojas gali teikti 
informaciją, kurios reikalaujama pagal 
pirmąją pastraipą, tik apie tuos 
požymius/savybes, kurioms reikalingi 
bandymai.
2. 1 dalyje minima informacija pateikiama 
likus ne mažiau kaip 18 mėnesių iki:

2. 1 dalyje nurodyta informacija pateikiama 
ne vėliau kaip per 18 mėnesių po šio 
Reglamento įsigaliojimo.

(a) 21 straipsnio 1 dalyje apibrėžto termino, 
skirto palaipsniui įvedamoms medžiagoms, 
pagamintoms Bendrijoje arba 
importuotoms kiekiu, siekiančiu 1000 tonų 
arba daugiau per metus;
(b) 21 straipsnio 2 dalyje apibrėžtą terminą, 
skirtą palaipsniui įvedamoms medžiagoms, 
pagamintoms Bendrijoje arba 
importuotoms kiekiu, siekiančiu 1 toną 
arba daugiau per metus;

Per mėnesį po pirminės registracijos 
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Agentūra skelbia 26 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų registruotų medžiagų sąrašą 
nurodydama medžiagos pavadinimą, CAS 
numerį bei nurodo, ar bent vienas 
gamintojas arba importuotojas turi ją 
užregistruoti per penkerius metus.

Or. de

Justification

The amendments to Article 26 mean that a single pre-registration, and thus a single substance 
register, is created after 18 months. This provides more planning certainty for manufacturers, 
processors, users and authorities. The other changes serve to clarify the information required 
for pre-registration. The amendment improves, inter alia, ownership protection for test data 
and at the same time facilitates formation of consortia. Further animal experiments can be 
avoided as a result.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pakeitimas 935
26 straipsnio 1 dalis

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

1. Norėdamas iš anksto užregistruoti 
palaipsniui įvedamą medžiagą, kiekvienas 
gamintojas ar importuotojas, kuris 
pagamina ar įveža toną ar daugiau šios 
medžiagos per metus, naudodamasis 
Agentūros pagal 108 straipsnį nustatytu 
šablonu pateikia jai tokią informaciją tam, 
kad būtų sudarytas medžiagų sąrašas ir jos 
būtų iš dalies įtrauktos į duomenų bazę: 

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

a) informaciją apie gamintoją arba 
importuotoją, kuri turi būti pateikta 
vadovaujantis 9 straipsnio a punkto i ir ii 
papunkčiais;

b) savo pavadinimą ir adresą bei 
kontaktinio asmens pavardę;

b) informaciją apie naudojimą, kaip 
nurodyta 9 straipsnio a punkto iii 
papunkčiuose;

c) numatomą galutinį registravimo 
terminą/kiekio tonomis intervalą;

c) žinomų panaudojimų priskyrimą prie 
panaudojimo ir poveikių kategorijos 
vadovaujantis Iaa priedu;

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

jam žinomus fizikinius ir cheminius 
duomenis, toksikologinius duomenis, kurie 
tenkina mažiausius V priedo reikalavimus;

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

e) informaciją apie medžiagų klasifikavimą 
ir ženklinimą, kaip nurodyta 9 straipsnio a 
punkto iv papunktyje;

ea) pasiūlymus toliau bandyti medžiagas 
siekiant nustatyti žinomą arba galimą 
pavojų, jei gamintojas arba importuotojas 
žino apie jį; 
eb) pasiūlymą nurodantį kaip klasifikuoti 
medžiagas vadovaujantis 9 straipsnio c 
punktu.

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

Or. de

Justification

On the basis of the ‘one substance – one registration’ approach, the information requirements 
for the risk-oriented pre-registration process must be changed. At the same time, however, the 
central pooling role of the Agency means that not all information need be compulsorily 
submitted by every manufacturer and importer, which will mean a significantly lighter burden 
for manufacturers and importers, particularly in small and medium-sized businesses. An 
initial fee will be charged at the time of pre-registration, because work is already done by the 
Agency at this stage. One result is that the size of the pre-registration fee can be reduced. The 
information will be collated by the Agency in substance lists by substance. Linked to the 
amendments to paragraphs 2 to 5 by the same authors.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 936
26 straipsnio 1 dalies ca punktas (naujas)

ca) išsilaikymo laipsnis, bioakumuliacijos 
vertė (BCF) ir (eko)toksiškumo 
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maksimalios poveikio neturinčios 
koncentracijos vertė (NOEC).

Or. nl

Justification

The degree of persistence, the BCF value for bioaccumulativity and the NOEC value for 
(eco)toxicity must be submitted to the Agency (Blokland priority package).

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

Pakeitimas 937
26 straipsnio 1 dalies d punktas

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

Išbraukta.

Or. en

Justification

The aim of OSOR is to ensure that all available information on the substance is made 
available to the registrant(s) before the relevant registration deadlines to avoid repeat 
testing, particularly of vertebrate animals. These amendments to Articles 26 and inclusion of 
a new Article 26a ensure that available data is brought forward after publication of an 
Agency list of substances which have been pre-registered.

Part of OSOR package.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 938
26 straipsnio 1 dalies d punktas

d) nuorodą apie fizikinius ir cheminius, 
toksikologinius bei ekotoksikologinius 
požymius/savybes, apie kurias jis turi 

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

atitinkamų tyrimų, arba jo turimus 
duomenis, kurie reikalingi vykdant 
informacijos reikalavimus registracijos 
metu, jei tokie yra;

Or. nl

Justification

The degree of persistence, the BCF value for bioaccumulativity and the NOEC value for 
(eco)toxicity must be submitted to the Agency (Blokland priority package).

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 939
26 straipsnio 1 dalies da punktas (naujas)

da) išsilaikymo bandymų rezultatai ir 
bioakumuliacija**;
* Skilimo (degradacijos) bandymai, kaip 
nurodyta VI priedo 7.2 punkte. 
** Pasiskirstymo koeficientas n-
oktanolis/vanduo, kaip nurodyta V priedo 
5.8 punkte. 

Or. en

Justification

Amendment in support of the amendment on Article 21, paragraph 1 by the rapporteur and by 
the authors of this amendment, respectively.

Substances that are persistent and bioaccumulative are of particular concern. These 
properties can be identified easily and quickly and should therefore be added to pre-
registration. This would allow to add such substances to the first registration phase. This is 
also needed to ensure coherence with authorisation, which gives priority to PBT and vPvB 
substances (see Article 55(3)).

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

Pakeitimas 940
26 straipsnio 1 dalies e punktas
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e) pareiškimą apie tai, ar d punkte minimi 
tyrimai apima bandymus su gyvūnais, o jei 
ne, ar registruodamas jis ketina duoti 
sutikimą, kaip numatyta 9 straipsnio 
punkto x papunktyje.

Išbraukta.

Or. en

Justification

The aim of OSOR is to ensure that all available information on the substance is made 
available to the registrant(s) before the relevant registration deadlines to avoid repeat 
testing, particularly of vertebrate animals. These amendments to Articles 26 and inclusion of 
a new Article 26a ensure that available data is brought forward after publication of an 
Agency list of substances which have been pre-registered.

Part of OSOR package.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 941
26 straipsnio 1 dalies (e) punktas

(e) paaiškinimą, ar d punkte nurodytų tyrimų 
metu buvo atliekami bandymai su 
stuburiniais gyvūnais; jei ne, ar jis ketina 
kartu su registracija pateikti pareiškimą, 
kuriuo pritartų 9 straipsnio a) punkto 
x nuostatai.

(e) paaiškinimą, ar c) ir d punktuose 
nurodytų tyrimų metu buvo atliekami 
bandymai su stuburiniais gyvūnais; jei ne, ar 
jis ketina kartu su registracija pateikti 
pareiškimą, kuriuo pritartų 9 straipsnio a) 
punkto x nuostatai.

Or. nl

Justification

De mate van persistentie, de BCF waarde voor bioaccumuleerbaarheid en de NOEC waarde 
voor (eco)toxiciteit moeten ingediend worden bij het ECA (Pakket prioriteit Blokland).

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

Pakeitimas 942
26 straipsnio 1 dalies (e) punktas

e) paaiškinimą, ar d punkte nurodytų tyrimų 
metu buvo atliekami bandymai su 
stuburiniais gyvūnais; jei ne, ar jis ketina 

(e) paaiškinimą, ar d punkte nurodytų tyrimų 
metu buvo atliekami bandymai su 
stuburiniais gyvūnais;
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kartu su registracija pateikti pareiškimą, 
kuriuo pritartų 9 straipsnio a) punkto 
x nuostatai.

Or. it

Justification

L'emendamento è strettamente legato e conseguente agli emendamenti presentati agli articoli 
9 lettera a) punto x ), 24 paragrafo 5 e 25 paragrafo 1. Lo scopo è di abrogare la 
discrezionalità per la concessione di dati di test sui non vertebrati, eliminando questo 
requisito. L’accesso ai dati obbligatorio è di vitale importanza per le PMI.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 943
26 straipsnio 1 dalies (e a) punktas (naujas)

(ea) sąrašas taikymų, kuriuos ketina atlikti 
po registravimo.

Or. it

Justification

Aggiunge trasparenza al sistema degli usi sostenuti o non sostenuti dal fabbricante e/o 
importatore. Consente all'utente a valle di identificare ad uno stadio precoce se il suo uso 
non sarà sostenuto e di poter quindi prendere le decisioni appropriate.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 944
26 straipsnio 2 dalis

2. 1 dalyje nurodyta informacija pateikiama 
ne vėliau kaip prieš 18 mėnesių iki šių 
terminų pabaigos: 

2. 1 dalyje nurodyta informacija pateikiama 
ne vėliau kaip 12 mėnesių po šio 
Reglamento įsigaliojimo.

(a) 21 straipsnio 1 dalyje apibrėžtą terminą, 
skirtą palaipsniui įvedamoms medžiagoms, 
pagamintoms Bendrijoje arba 
importuotoms kiekiu, siekiančiu 1000 tonų 
arba daugiau per metus;
(b) 21 straipsnio 2 dalyje apibrėžtą terminą, 
skirtą palaipsniui įvedamoms medžiagoms, 
pagamintoms Bendrijoje arba 
importuotoms kiekiu, siekiančiu 1 toną 



AM\565932LT.doc PE 357.820v01-00 44/1 AM\

LT

arba daugiau per metus;

Or. en

Justification

In accordance with recital 40 and with mandatory data sharing, the pre-registration date 
should be the same for all phase-in substances so that all animal data and other information 
that could prevent animal testing can be shared by all manufacturers and importers in the 
SIEF. The pre-registration date should be brought forward to allow sufficient time for data 
sharing and testing, where needed.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pakeitimas 945
26 straipsnio 2 dalis

2. 1 dalyje minima informacija pateikiama  
likus ne mažiau kaip 18 mėnesių iki:

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

b) 21 straipsnio 2 dalyje apibrėžto  termino.

2. Norint pasinaudoti 21 straipsnyje 
apibrėžtais terminais informacija 
pateikiama ne vėliau kaip praėjus 1 metams 
po šio Reglamento įsigaliojimo.

Or. de

Justification

See justification to amendment to article 26(1) by the same authors.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 946
26 straipsnio 2 dalis

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

2. 1 dalyje minima informacija pateikiama 
per:

(a) 21 straipsnio 1 dalyje nustatyto 
galutinio termino, registruojant palaipsniui 

(a) šešis mėnesius po šio Reglamento 
įsigaliojimo registruojant:
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įvedamas medžiagas, kurių per metus 
pagaminama arba įvežama ne mažiau kaip 
1000 tonų;

(i) palaipsniui įvedamas medžiagas, kurių 
per metus pagaminama arba įvežama ne 
mažiau kaip 1000 tonų; arba

(ii) palaipsniui įvedamas medžiagas, kuriu 
per metus pagaminama arba įvežama ne 
mažiau kaip 1 toną, ir kurios pagal 
Direktyvą Nr. 67/548/EEB priskiriamos 
kancerogeninių, mutageninių ir toksiškų 
reprodukcijai medžiagų 1 ar 2 kategorijai.

(b) 21 straipsnio 2 dalyje nustatyto 
galutinio termino, registruojant palaipsniui 
įvedamas medžiagas, kurių per metus 
pagaminama arba įvežama ne mažiau kaip 1 
toną;

(b) praėjus trims metams po šio 
Reglamento įsigaliojimo, registruojant 
palaipsniui įvedamas medžiagas, kurių per 
metus pagaminama arba įvežama ne mažiau 
kaip 100 tonų;

(ba) praėjus šešeriems metams po šio 
Reglamento įsigaliojimo, registruojant 
palaipsniui įvedamas medžiagas, kurių per 
metus pagaminama arba įvežama ne 
mažiau kaip 1 toną;

Or. en

Justification

The aim of OSOR is to ensure that all available information on the substance is made 
available to the registrant(s) before the relevant registration deadlines to avoid repeat 
testing, particularly of vertebrate animals. These amendments to Articles 26 and inclusion of 
a new Article 26a ensure that available data is brought forward after publication of an 
Agency list of substances which have been pre-registered.
Part of OSOR package.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 947
26 straipsnio 2 dalis

(a) 21 straipsnio 1 dalyje nustatyto galutinio 
termino, registruojant palaipsniui įvedamas 
medžiagas, kurių per metus pagaminama 
arba įvežama ne mažiau kaip 1000 tonų;

(a) 21 straipsnio 1 dalyje nustatyto galutinio 
termino, registruojant palaipsniui įvedamas 
medžiagas, keliančias labai didelį 
susisrūpinimą;

(b) 21 straipsnio 2 dalyje nustatyto galutinio 
termino, registruojant palaipsniui įvedamas 
medžiagas, kurių per metus pagaminama 

(b) 21 straipsnio 2 dalyje nustatyto galutinio 
termino, registruojant palaipsniui įvedamas 
medžiagas, keliančias labai didelį 
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arba įvežama ne mažiau kaip 1 toną; susirūpinimą, kurių per metus pagaminama 
arba įvežama ne mažiau kaip 1 toną;

Or. nl

Justification

Van stoffen van zeer ernstige zorg moeten de risico’s ook onder een volume van 1 ton per jaar 
beoordeeld worden. Deze stoffen van zeer ernstige zorg kunnen ook in kleine hoeveelheden 
aanzienlijke schade veroorzaken aan het milieu en aan de volksgezondheid (Pakket prioriteit 
Blokland).

Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pakeitimas 948
26 straipsnio 3 dalis

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

3. Pateikiant dokumentus registravimui iš 
anksto mokamas mokestis, kuris gali būti 
sumažintas priklausomai nuo pateiktos 
informacijos.

Or. de

Justification

See justification to amendment to article 26(1) by the same authors.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 949
26 straipsnio 3 a dalis (nauja)

3a. Agentūra privalo
(a) per vieną mėnesį nuo galutinio termino 
pabaigos, nurodyto 2 dalies (a), (b) ir (ba) 
punktuose, sudaryti tų medžiagų sąrašą, 
kurios buvo iš anksto registruotos pagal 
Internetu viešai paskelbtas  nuostatas. Į 
sąrašą įtraukiami tik medžiagų 
pavadinimai ir jų EINECS bei CAS 
numeris, jei toks yra.
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(b) Jei tokia pati medžiaga buvo 
įregistruota ne anksčiau kaip prieš 10 
metų, Agentūra nedelsdama praneša 
galimam registruotojui ankstesniojo 
registruotojo(ų) pavadinimą ir adresą bei jo 
pateiktų tyrimų santraukas ar tyrimų 
pagrindų santraukas.
Apie tyrimus turi būti pranešama galimam 
registruotojui (ams).

Or. en

Justification

The aim of OSOR is to ensure that all available information on the substance is made 
available to the registrant(s) before the relevant registration deadlines to avoid repeat 
testing, particularly of vertebrate animals. These amendments to Articles 26 and inclusion of 
a new Article 26a ensure that available data is brought forward after publication of an 
Agency list of substances which have been pre-registered. Part of OSOR package.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pakeitimas 950
26 straipsnio 4 dalis

4. Gamintojai ir importuotojai, kurie per 
metus pagamina ar įveža mažiau nei 1 toną 
palaipsniui įvedamų medžiagų, taip pat ir 
paskesni naudotojai, gali pateikti 
Agenturai1 dalyje nurodytą informaciją, 
naudodamiesi Agenturos pagal 108 
straipsnį nustatytu šablonu.

išbraukta

Or. de

Justification

See justification to amendment to article 26(1) by the same autors.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 951
26 straipsnio 4 dalis
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4. Gamintojai ir importuotojai, kurie per 
metus pagamina ar įveža mažiau nei 1 toną 
palaipsniui įvedamų medžiagų, taip pat ir 
paskesni naudotojai, gali pateikti Agenturai1 
dalyje nurodytą informaciją, naudodamiesi 
Agenturos pagal 108 straipsnį nustatytu 
šablonu.

4. Gamintojai ir importuotojai, kurie per 
metus pagamina ar įveža mažiau nei 1 toną 
palaipsniui įvedamų medžiagų, išskyrus
labai didelį susisrūpinimą keliančias 
medžiagas, taip pat ir paskesni naudotojai, 
gali pateikti Agenturai 1 dalyje nurodytą 
informaciją, naudodamiesi Agenturos pagal 
108 straipsnį nustatytu šablonu.

Or. nl

Justification

Van stoffen van zeer ernstige zorg moeten de risico’s ook onder een volume van 1 ton per jaar 
beoordeeld worden. Deze stoffen van zeer ernstige zorg kunnen ook in kleine hoeveelheden 
aanzienlijke schade veroorzaken aan het milieu en aan de volksgezondheid (Pakket prioriteit 
Blokland).

Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pakeitimas 952
26 straipsnio 5 dalis

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

išbraukta

Or. de

Justification

See justification to amendment to article 26(1) by the same authors .

Pakeitimą pateikė Liam Aylward ir Avril Doyle

Pakeitimas 953
26 straipsnio 5 dalis

5. Agentūra įtraukia į duomenų bazę pagal 5. Agentūra įtraukia į duomenų bazę pagal 



AM\565932LT.doc PE 357.820v01-00 49/1 AM\

LT

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

1–4 dalių nuostatas pateiktą informaciją. Jei 
pagal 102 ir 116 straipsnius ir 115 
straipsnio 2 dalį informacijos atskleidimas 
neapribojamas, agentūra suteikia galimybę 
susipažinti su duomenimis apie kiekvieną 
medžiagą tiems gamintojams ir 
importuotojams, kurie pateikė informaciją 
apie šią medžiagą pagal 1–4 dalių nuostatas. 
Valstybių narių kompetentingosios 
institucijos taip pat gali naudotis šiais 
duomenimis.

Or. en

Justification

See justification to amendment to article 24(5) by the same author. (Aylward)

For downstream users, the use of substances may be highly confidential and considered to be 
intellectual property. Disclosure of the use of one critical chemical can reveal confidential 
business information to competitors and may allow the competitor to reverse engineer 
processes. It should therefore be up to the prior registrant to decide whether to share its 
identity and prior testing documentation with a new registrant. (Doyle)

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 954
26 straipsnio 5 a dalis (nauja)

5a. Pateikdami pareiškimą dėl registracijos 
iš anksto, registruotojai turi sumokėti 
Agentūros nustatytą registracijos mokestį.

Or. en

Justification

An advance on the registration fee at pre-registration would create funds for the working of 
the agency at an early stage, which could be particularly relevant for the development and 
validation of alternatives to animal tests.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 955
26a straipsnis (naujas)
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26a straipsnis
Informacijos pateikimas Agentūrai po 

sąrašų paskelbimo
1. Visi per metus gaminantys arba 
eksportuojantys virš 1 toną medžiagos,  
įtrauktos į Agentūros sąrašą pagal 26 
straipsnio 3 a dalies (a) punktą pateikia:
(a) per 12 mėnesių nuo Reglamento 
įsigaliojimo toms medžiagoms, kurios buvo 
iš anksto registruotos pagal 26 straipsnio 2 
dalies (a) punktą; arba

(b) per 3,5 metus nuo Reglamento 
įsigaliojimo toms medžiagoms, kurios buvo 
iš anksto registruotos pagal 26 straipsnio 2 
dalies (b) punktą;
pateikia Agentūrai informaciją, minimą 26 
straipsnio 1 dalyje tuo atveju, kai jis turi 
informaciją, apibrėžtą 9 straipsnio a dalies 
(vi) ir (vii) punktuose; 
Gamintojai ir importuotojai, pateikę šią 
informaciją, turi pagal 27 ir 28 straipsnius 
pranešti 9 (a) straipsnio (vi) ir (vii) 
punktuose minimą informaciją kitiems 
SIEF nariams. 
2. Gamintojai ir importuotojai, kurie per 
metus pagamina ar įveža mažiau nei 1 toną 
palaipsniui įvedamų medžiagų, taip pat ir 
paskesni naudotojai, kurie pagal 26 
straipsnio 3a dalies (a) punktą paskelbti 
Agentūros sąraše, gali pateikti Agenturai 
26 straipsnio 1 dalyje  nurodytą  
informaciją arba kitą reikšmingą 
informaciją, naudodamiesi Agenturos 
pagal 108 straipsnį nustatytu šablonu, 
turint ketinimą tapti SIEF dalimi.

Or. en

Justification

The aim of OSOR is to ensure that all available information on the substance is made 
available to the registrant(s) before the relevant registration deadlines to avoid repeat 
testing, particularly of vertebrate animals. These amendments to Articles 26 and inclusion of 
a new Article 26a ensure that available data is brought forward after publication of an 
Agency list of substances which have been pre-registered.
Part of OSOR package.
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Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pakeitimas 956
26a straipsnis (naujas)

26a straipsnis
Agentūros pareigos registruojant iš anksto

1. Pagal 18 straipsnio 1 dalies nuostatas 
Agentūra privalo kiekvienai medžiagai 
suteikti registracijos numerį ir pranešti apie 
jį gamintojui arba importuotojui.
2. Agentūra, iš anksto registruodama 
medžiagą, privalo per šešias savaites 
patikrinti duomenų išsamumą pagal 26 
straipsnio 1 dalies a), b) ir c) punktų 
nuostatas. Jei nebuvo pateikti visi 
reikalingi duomenys,  Agentūra privalo per 
tris savaites pranešti registruotojams, kokią 
dar informaciją jie turi pateikti, 
nurodydama atitinkamą laikotarpį.
3. Agentūra įtraukia visus gamintojo arba 
importuotojo registravimui iš anksto 
pateiktus duomenis į medžiagos sąrašą.  
Kiekvienai medžiagai sudaromas atskiras 
sąrašas, pavadintas pagal tą medžiagą. 
4. Siekdama užbaigti sudaryti sąrašus, 
Agentūra pagal 3 dalies nuostatas savo 
interneto tinklalapyje paskelbia su 
kiekvienos pirminės registracijos medžiaga 
susijusias šias bet kurio medžiagų sąrašo 
dalis:
- medžiagos identifikaciją pagal IV 

priedo 2 skirsnį, ir
- visos naudojimo ir poveikio kategorijos, 

žinomos iš gamintojų ir importuotojų, 
atsakingų už pirminį medžiagos 
registravimą, pagal Iaa priedo 
nuostatas pateiktos informacijos.

Skelbdama informaciją Agentūra 
reikalauja, kad paskesnieji naudotojai per 
du mėnesius jai praneštų apie iki to laiko 
dar neskelbtas naudojimo ir poveikio 
kategorijas.



AM\565932LT.doc PE 357.820v01-00 52/1 AM\

LT

5. Jeigu po 4 dalyje numatyto paskelbimo 
pranešama apie kitą medžiagų naudojimą, 
Agentūra šią informaciją įtraukia į 
medžiagų sąrašą ir atnaujina paskelbtą 
medžiagų sąrašą.
6. Siekdama įgyvendinti 26b straipsnio 1 
dalies nuostatas, Agentūra parengia 
pagrindinių duomenų apie kiekvieną 
priminės registracijos medžiagą rinkinį 
vadovaudamasi pagal 26 straipsnio 1 dalies 
ir 26a straipsnio 5 dalies nuostatas pateikta 
informacija. Pagrindinių duomenų 
rinkinys neskelbiamas. Jį sudaro šios dalys:
a) visos naudojimo ir poveikio kategorijos, 
kurias nurodė asmenys, atsakingi už 
pirminį medžiagos registravimą, ir 
paskesnieji naudotojai pagal Iaa priedo 
nuostatas;

b) V priede numatyta pagrindinė 
informacija apie medžiagas;

c) visas Bendrijoje pagamintos ir į ją 
importuotos medžiagos kiekis;

d) informacija apie IV priedo 3 skirsnyje 
nurodytą medžiagos naudojimą pateikiant 
atitinkamus skaičius;

e) medžiagos klasifikacija ir ženklinimas 
pagal IV priedo 4 skirsnį;

f) gamintojų ir importuotojų siūloma 
klasifikacija pagal 9 straipsnio c dalį; 

Jei gamintojų ar importuotojų pateikta 
informacija apie tą pačią medžiagą skiriasi, 
Agentūra atsižvelgia į tuos duomenis, 
kuriems suteikiamas aukštesnis prioritetas 
ir aukštesni reikalavimai pagal 11 
straipsnio 1 dalį.
7. Jeigu Agentūra neturi visos 6 dalies b 
punkte numatytos pagrindinės 
informacijos, reikalingos siekiant pagal V 
priedą parengti pagrindinių duomenų 
rinkinį, ji prašo gamintojus arba 
importuotojus pateikti tokią informaciją per 
tinkamą laikotarpį.  Agentūra gamintoją 
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arba importuotoją pasirenka visų pirma 
pagal jų verslo interesus. Išlaidos, kurias 
patiria gamintojai ir importuotojai teikdami 
informaciją, padalijamos po lygiai 50 
straipsnyje nustatyta tvarka.

Or. de

Justification

Hersteller und Importeure werden deutlich entlastet, indem sie in erster Linie vorhandene 
Daten übermitteln müssen, die dann von der Agentur stoffbezogen zusammengeführt werden.
Aufgrund der Fristen des Artikels 21 Abs. 1 bis 3 und der neuen Regelung des Artikels 21 
Abs. 4 liegt es im eigenen Interesse der Hersteller und Importeure, vorhandene Daten 
möglichst rasch und vollständig zu liefern. Auch der Know-how-Schutz kann auf diese Art 
gewährleistet werden. Gleichzeitig ist bei diesem Ansatz die stoffbezogene Datenlage 
wesentlich aussagekräftiger. Insgesamt kommt durch Artikel 26 bis 26 b auf die Agentur in 
der vorübergehenden Phase der Vorregistrierung von Phase-in-Stoffen eine deutlich größere 
Arbeitsbelastung zu, als bislang vorgesehen. Dies lässt sich jedoch dadurch ausgleichen, dass 
aufgrund der gleichzeitigen Entlastung der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten von 
Abordnungen oder entsprechend dem französischem Vorschlag im Rat von Netzwerken 
nationaler Experten verstärkt Gebrauch gemacht werden kann.

Amendment by Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Amendment 957
26b straipsnis (naujas)

26b straipsnis
Pirmenybės grupių nustatymas ir tolesnių 

duomenų prašymas 
1. Parengusi pagrindinių duomenų rinkinį, 
Agentūra, vadovaudamasi IVa priedo 
nuostatomis, per šešių mėnesių laikotarpį 
suklasifikuoja visas medžiagas pagal jų 
toksiškumo kriterijų, kiekį (tonomis) ir 
naudojimą į 1, 2 ir 3 pirmenybės grupes. Ji 
raštu praneša gamintojams ir 
importuotojams klasifikavimo rezultatus. 
Apeliacijos dėl klasifikacijos gali būti 
teikiamos pagal 87, 88 ir 89 straipsnių 
nuostatas.
2. Dėl po to, kai klasifikuojant medžiaga 
buvo priskirta 1 pirmenybės grupei, 
surinktų duomenų kiekio sprendžiama 
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vadovaujantis 11 straipsnio 1 dalies 
nuostatomis; paskesnių duomenų rinkimo 
tvarka nustatoma pagal 21 straipsnio 1–3 
dalis.
3. Agentūra praneša medžiagos 
gamintojams ir importuotojams, ar jų 
turimų duomenų užtenka pagal 2 straipsnio 
nuostatas, ar pagal 2 dalies nuostatas 
reikia pateikti tolesnių duomenų, ir, jeigu 
reikia, kokių. Agentūra gamintojams ir 
importuotojams suteikia galimybę per 
šešias savaites raštiškai įsipareigoti, kad jie 
patys arba per įgaliotą trečiąjį asmenį 
perduos šiuos duomenis per Agentūros 
nustatytą atitinkamą laikotarpį. Jeigu 
minėtą įsipareigojimą prisiima keli 
gamintojai arba importuotojai, Agentūra 
renkasi iš jų atsižvelgdama į tai, ar 
gamintojas arba importuotojas jau turi dalį 
arba visus duomenis. Agentūra, 
vadovaudamasi 50 straipsnio nuostatomis, 
padalija išlaidas tarp gamintojų arba 
importuotojų, kurių prašoma pateikti 
informaciją, ir kitų gamintojų ir 
importuotojų atsižvelgdama į jiems 
tenkančią pagamintų produktų kiekio dalį. 
4. Jeigu nė vienas medžiagos gamintojas 
arba importuotojas neprisiima 
įsipareigojimų pateikti duomenis pagal 2 ir 
3 dalies nuostatas, Agentūra prašo, kad 
juos parengtų jos įgaliota trečioji šalis. 
Išlaidas padengia medžiagos gamintojai ir 
importuotojai, vadovaudamiesi 3 dalies 
ketvirtojo sakinio nuostatomis.
5. Jeigu duomenis pagal 3 dalies nuostatas 
įsipareigojęs pateikti gamintojas arba 
importuotojas jų nepateikia per nustatytą 
laikotarpį, taikomas 4 dalies pirmasis 
sakinys. Šiuo atveju visas išlaidas, kurias 
patiria Agentūros įgaliota trečioji pusė, 
padengia gamintojas arba importuotojas, 
kuris buvo įsipareigojęs teikti duomenis.
6. Jeigu Agentūra turi papildomos pagal 2 
dalį reikalaujamos informacijos apie 
medžiagą, Agentūra sujungia šią 
informaciją, įskaitant susijusias studijas, su 
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V priede apibrėžta pagrindine informacija 
ir įtraukia į duomenų bazę. Gamintojai ir 
importuotojai, kurie yra pirminiai 
atitinkamos medžiagos registruotojai, bei 
valstybių narių kompetentingos institucijos 
turi prieigą prie su šia medžiaga susijusių 
duomenų. Duomenys naudojami pildant 
registracijos aprašą pagal 9 ir 11 straipsnio 
nuostatas atsižvelgiant 9 straipsnio aa 
punkte apibrėžtą saugos duomenų lapą ir 9 
straipsnio b punkte apibrėžtą cheminės 
saugos ataskaitą. Agentūros jau pateiktų 
duomenų atveju užtenka santraukos ir 
pirminės registracijos numerio.
7. Išlaidas, kurias gamintojas arba 
importuotojas patiria dėl į duomenų bazę 
pagal 6 straipsnį perkeltų tyrimų, Agentūra 
padalija kitiems pirminės registracijos 
dalyviams proporcingai atitinkamam 
kiekiui (tonomis) kartu atsižvelgdama į tai, 
ar minėtus tyrimus taip pat atliko jie.

Or. de

Justification

Gerade bei der Vielzahl von Phase-in-Stoffen ist ein transparenter risikogesteuerter zeitlicher 
Ablauf und eine risikoorientierte Informationsanforderung besonders wichtig, um potenziell 
gefährliche Stoffe möglichst frühzeitig zu erkennen, zu ihnen die erforderlichen Informationen 
zu erhalten und sie damit auch früher zu registrieren und zu bewerten. Für die 
risikogesteuerte Priorisierung wurde mit Anhang IV a ein praktikables Instrument entwickelt, 
welches die Toxizität, die Exposition bei der Verwendung sowie die insgesamt in der 
Gemeinschaft hergestellten und in sie importierten Mengen berücksichtigt. Gleichzeitig wird 
mit der Steuerung der ergänzenden Datenerhebungen durch die Agentur der Aufwand für die 
einzelnen Hersteller und Importeure minimiert, vorhandene Daten werden genutzt, es erfolgt 
ein finanzieller Ausgleich. Ein weiterer Vorteil ist, dass - mit einem Kostenausgleich - für das 
sich anschließende Registrierungsverfahren auf die bei Herstellern, Importeuren und der 
Agentur bereits vorliegenden Daten zurückgegriffen werden kann.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pakeitimas 958
27 straipsnis

Šis straipsnis išbraukiamas.
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Or. en

Justification

Aufgrund der zentralen Rolle der Agentur bei der Zusammenführung der Stoffinformationen 
kann dieser Artikel entfallen. Damit erübrigen sich auch die vieldiskutierten vor allem 
zivilrechtlichen Probleme in diesem Zusammenhang.

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

Pakeitimas 959
27 straipsnio 1 dalis

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

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

Or. en

Justification

Downstream users should also have access to SIEF to share their hazard & exposure data.

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 960
27 straipsnio 2 dalis

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

2. Kiekvieno SIEF tikslas – supaprastinti
gamintojų ir importuotojų pasikeitimą 
nekonfidencialia informacija registacijos 
tikslais siekiant, kad būtų kartojama kuo 
mažiau bandymų. SIEF dalyviai, 
reaguodami į paklausimus dėl informacijos, 
pateikia vieni kitiems turimus tyrimus, 
bendrai įvardija tolesnių tyrimų poreikius ir 
organizuoja jų atlikimą.

Or. en

Justification

Part of the OSOR proposal. For the implementation of OSOR it is needed to broaden the 
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competence of the SIEF in order to enable it to fulfil its new tasks on data sharing.

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

Pakeitimas 961
27 straipsnio 2 a dalis (nauja)

2a. Gamintojas arba importuotojas gali 
Bendrijoje įsisteigusį fizinį arba juridinį 
asmenį įgalioti atstovauti jam SIEF.
2b. Jeigu informacija, kurios reikia taikant 
V ir VI priedus, yra neprieinama SIEF, 
kiekviename SIEF vienas SIEF narys, 
veikdamas kitų narių vardu, atlieka tik 
vieną tyrimą.
2c. Jeigu informacija, kurios reikia taikant 
VII ir VIII priedus, yra neprieinama SIEF, 
bet kokiuose dėl VII arba VIII priedų 
pateiktuose pasiūlymuose toliau atlikti 
bandymus nurodoma, kokia kompanija 
atliks kiekvieną bandymą, jeigu tokį 
bandymą reikės atlikti.

Or. en

Justification

Article 27(2a) allows the use of a third party to represent potential registrants in a SIEF. This 
allows potential registrants to conceal their identity from other potential registrants. They 
will, however, still need to identify themselves to the Agency.Part of OSOR package.

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 962
27 straipsnio 2 a dalis (nauja)

2a. Gamintojas arba importuotojas gali 
Bendrijoje įsisteigusį fizinį arba juridinį 
asmenį įgalioti atstovauti jam SIEF. 
Atstovas yra kompetentingas praktinio 
medžiagų panaudojimo srityje ir turi su tuo 
susijusios informacijos.
Jeigu informacija, kurios reikia taikant V–
VI priedus, yra neprieinama SIEF, 
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kiekviename SIEF vienas SIEF narys, 
veikdamas kitų narių vardu, atlieka tik 
vieną tyrimą.
Jeigu informacija, kurios reikia taikant 
VII–VIII priedus, yra neprieinama SIEF, 
bet kokiuose dėl VII arba VIII priedų 
pateiktuose pasiūlymuose toliau atlikti 
bandymus nurodoma, kokia kompanija 
atliks kiekvieną bandymą, jeigu tokį 
bandymą reikės atlikti.

Or. en

Justification

Part of the OSOR proposal.

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 963
28 straipsnio antraštinė dalis

Bendras naudojimasis duomenimis apie 
bandymus su stuburiniais gyvūnais

Bendras naudojimasis duomenimis apie 
bandymus su gyvūnais ir be jų

Or. en

Justification

Part of the OSOR proposal.

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

Pakeitimas 964
28 straipsnio antraštinė dalis

Bendras naudojimasis duomenimis apie 
bandymus su stuburiniais gyvūnais

Bendras registruotojų naudojimasis 
duomenimis apie bandymus 

Or. en
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Justification

These are consequential amendments to ensure mandatory sharing of all hazard data.
Part of OSOR package.

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

Pakeitimas 965
28 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Prieš atlikdamas bandymus su 
stuburiniais gyvūnais, kad registruojant 
būtų įvykdyti informacijos reikalavimai, 
SIEF dalyvis 26 straipsnyje nurodytos 
duomenų bazės pagalba ir bendraudamas 
SIEF išsiaiškina, ar atitinkami tyrimai jau 
buvo atlikti. Jei kuris nors SIEF dalyvis jau 
buvo atlikęs tyrimą, tas SIEF dalyvis, kuris 
privalo atlikti bandymus su stuburiniais 
gyvūnais, per du mėnesius nuo 26 straipsnio 
2 dalyje nustatyto termino pabaigos paprašo 
pateikti minėtą tyrimą.  

1. Prieš atlikdamas bandymus, kad 
registruojant būtų įvykdyti informacijos 
reikalavimai, SIEF dalyvis 26 straipsnyje 
nurodytos duomenų bazės pagalba ir 
bendraudamas SIEF išsiaiškina, ar 
atitinkami tyrimai jau buvo atlikti. Jei kuris 
nors SIEF dalyvis jau buvo atlikęs tyrimą, 
tas SIEF dalyvis, kuris privalo atlikti 
bandymą, per du mėnesius nuo 26 straipsnio 
2 dalyje nustatyto termino pabaigos paprašo 
pateikti minėtą tyrimą.

Or. en

Justification

These are consequential amendments to ensure mandatory sharing of all hazard data.
Part of OSOR package.

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 966
28 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Prieš atlikdamas bandymus su 
stuburiniais gyvūnais, kad registruojant 
būtų įvykdyti informacijos reikalavimai, 
SIEF dalyvis 26 straipsnyje nurodytos 
duomenų bazės pagalba ir bendraudamas 
SIEF išsiaiškina, ar atitinkami tyrimai jau 
buvo atlikti. Jei kuris nors SIEF dalyvis jau 
buvo atlikęs tyrimą, tas SIEF dalyvis, kuris 
privalo atlikti bandymus su stuburiniais 

1. Prieš atlikdamas bandymus su gyvūnais 
ir be jų, kad registruojant būtų įvykdyti 
informacijos reikalavimai, SIEF dalyvis 26 
straipsnyje nurodytos duomenų bazės 
pagalba ir bendraudamas SIEF išsiaiškina, ar 
atitinkami tyrimai jau buvo atlikti. Jei kuris 
nors SIEF dalyvis jau buvo atlikęs tyrimą, 
tas SIEF dalyvis, kuris privalo atlikti 
bandymus su gyvūnais ir be jų, per du 
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gyvūnais, per du mėnesius nuo 26 straipsnio 
2 dalyje nustatyto termino pabaigos paprašo 
pateikti minėtą tyrimą.

mėnesius nuo 26 straipsnio 2 dalyje 
nustatyto termino pabaigos paprašo pateikti 
minėtą tyrimą.

Or. en

Justification

Part of the OSOR proposal.

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

Pakeitimas 967
28 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Prieš atlikdamas bandymus su stuburiniais 
gyvūnais, kad registruojant būtų įvykdyti 
informacijos reikalavimai, SIEF dalyvis 26 
straipsnyje nurodytos duomenų bazės 
pagalba ir bendraudamas SIEF išsiaiškina, ar 
atitinkami tyrimai jau buvo atlikti. Jei kuris 
nors SIEF dalyvis jau buvo atlikęs tyrimą, 
tas SIEF dalyvis, kuris privalo atlikti 
bandymus su stuburiniais gyvūnais, per du 
mėnesius nuo 26 straipsnio 2 dalyje 
nustatyto termino pabaigos paprašo pateikti 
minėtą tyrimą.

1. Prieš atlikdamas bandymus su stuburiniais 
gyvūnais, kad registruojant būtų įvykdyti 
informacijos reikalavimai, SIEF dalyvis 26 
straipsnyje nurodytos duomenų bazės 
pagalba ir bendraudamas SIEF išsiaiškina, ar 
atitinkami tyrimai jau buvo atlikti. Jei kuris 
nors SIEF dalyvis jau buvo atlikęs tyrimą, 
tas SIEF dalyvis, kuris privalo atlikti 
bandymus su stuburiniais gyvūnais, per 
pirmus du mėnesius nuo 21 straipsnyje 
nustatyto atitinkamo registracijos termino
pabaigos paprašo pateikti minėtą tyrimą. 

Or. it

Justification

The amendment is aimed at bringing the time limits into line with actual needs. It is linked to 
the other amendments to the articles contained in Title III: Data sharing and avoidance of 
unnecessary testing.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Pakeitimas 968
28 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
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Per dvi savaites nuo prašymo pateikimo 
tyrimo savininkas pateikia prašytojui (-ams) 
įrodymus apie patirtas išlaidas. Forumo 
dalyvis (-iai) ir savininkas imasi pagrįstų 
priemonių, kad susitartų, kaip pasidalyti 
išlaidas. Jei jiems nepavyksta susitarti, 
išlaidos dalijamos po lygiai. Savininkas 
pateikia tyrimą per dvi savaites nuo 
mokėjimo gavimo.

Per dvi savaites nuo prašymo pateikimo 
tyrimo savininkas pateikia prašytojui (-ams) 
įrodymus apie patirtas išlaidas. Forumo 
dalyvis (-iai) ir savininkas imasi pagrįstų 
priemonių, kad susitartų, kaip pasidalyti 
išlaidas. Jei jiems nepavyksta susitarti, 
išlaidos dalijamos proporcingai kiekvienos 
šalies gamybos apimčiai. Savininkas 
pateikia tyrimą per dvi savaites nuo 
mokėjimo gavimo.

Or. en

Justification

Establishes a mechanism for sharing in a fair way the original costs of tests in analogy with 
the corresponding modifications to Article 25.

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

Pakeitimas 969
28 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Per dvi savaites nuo prašymo pateikimo 
tyrimo savininkas pateikia prašytojui (-ams) 
įrodymus apie patirtas išlaidas. Forumo 
dalyvis (-iai) ir savininkas imasi pagrįstų 
priemonių, kad susitartų, kaip pasidalyti 
išlaidas. Jei jiems nepavyksta susitarti, 
išlaidos dalijamos po lygiai. Savininkas 
pateikia tyrimą per dvi savaites nuo 
mokėjimo gavimo.

Per tris mėnesius nuo prašymo pateikimo 
tyrimo savininkas pateikia prašytojui (-ams) 
įrodymus apie patirtas išlaidas. Forumo 
dalyvis (-iai) ir savininkas imasi pagrįstų 
priemonių, kad susitartų, kaip pasidalyti 
išlaidas. Jei jiems nepavyksta susitarti, 
Agentūra sprendžia, kaip padalyti išlaidas.
Savininkas pateikia tyrimą per dvi savaites 
nuo mokėjimo gavimo.

Or. it

Justification

The amendment seeks to bring the time frame into line with actual needs. It is linked to the 
other amendments to the articles contained in Title III: Data sharing and avoidance of 
unnecessary testing.
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Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 970
28 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Jei Agentūrai nepateikiama duomenų 
apie stuburinius gyvūnus ar kitos 
informacijos, kuri galėtų sutrukdyti atlikti 
bandymus su gyvūnais, potencialių 
registruotojų teisė įregistruoti atitinkamą 
medžiagą bus atimama.

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 971
28 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Jei kitas forumo dalyvis (-iai) 
nesumoka savo išlaidų dalies, jam 
neleidžiama įregistruoti savo medžiagos.

Or. en

Justification

Linked to amendments of Recital 39a and Article 25 (5a). In order to ensure compliance with 
the obligation to share data from animal tests and to prevent duplicate testing, the other 
participant(s) must not be allowed not to pay their share of the cost and subsequently to carry 
out duplicate animal tests.

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 972
28 straipsnio 1b dalis (nauja)

1b. Jei tyrimą atlikęs forumo dalyvis 
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nepateikia to tyrimo Agentūrai, jis negali 
įregistruoti savo medžiagos.

Or. en

Justification

Linked to the amendment of Recital 40a. In order to ensure compliance with the obligation to 
share data from animal tests and to prevent duplicate testing, the owner of a study must not 
be allowed to withhold it from other participant(s) in a SIEF in order to gain a competitive 
advantage. Consequently, the owner should not be able to register his substance in the case of 
non-compliance with the requirements under paragraph 1. This provision would not detract 
from the provisions under paragraph 5.

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

Pakeitimas 973
28 straipsnio 2 dalis

2. Jei SIEF nesama atitinkamų tyrimų, 
apimančių bandymus su stuburiniais 
gyvūnais, dalyvis susisiekia su kitais SIEF 
dalyviais, kurie buvo pateikę informacijos 
apie tokį patį arba panašų medžiagos 
naudojimą ir kuriems galbūt reikės atlikti 
tokius tyrimus. Jie imasi pagrįstų priemonių, 
kad susitartų, kuris atliks tyrimus kitų 
dalyvių vardu.

2. Jei SIEF nesama atitinkamų tyrimų, 
apimančių bandymus, dalyvis susisiekia su 
kitais SIEF dalyviais, kurie buvo pateikę 
informacijos apie tokį patį arba panašų 
medžiagos naudojimą ir kuriems galbūt 
reikės atlikti tokius tyrimus. Jie imasi 
pagrįstų priemonių, kad susitartų, kuris 
atliks tyrimus kitų dalyvių vardu.

Or. en

Justification

These are consequential amendments to ensure mandatory sharing of all hazard data.

Part of OSOR package.

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 974
28 straipsnio 2 dalis

2. Jei SIEF nesama atitinkamų tyrimų, 
apimančių bandymus su stuburiniais 

2. Jei SIEF nesama atitinkamų tyrimų, 
apimančių bandymus su gyvūnais ir kitus 
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gyvūnais, dalyvis susisiekia su kitais SIEF 
dalyviais, kurie buvo pateikę informacijos 
apie tokį patį arba panašų medžiagos 
naudojimą ir kuriems galbūt reikės atlikti 
tokius tyrimus. Jie imasi pagrįstų priemonių, 
kad susitartų, kuris atliks tyrimus kitų 
dalyvių vardu.

bandymus, dalyvis susisiekia su kitais SIEF 
dalyviais, kurie buvo pateikę informacijos 
apie tokį patį arba panašų medžiagos 
naudojimą ir kuriems galbūt reikės atlikti 
tokius tyrimus. Jie imasi pagrįstų priemonių, 
kad susitartų, kuris atliks tyrimus kitų 
dalyvių vardu.

Or. en

Justification

Part of the OSOR proposal.

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

Pakeitimas 975
28 straipsnio 3 dalis

3. Jei tyrimo savininkas, kaip nurodyta 2 
dalyje, atsisako pateikti įrodymus apie 
tyrimų išlaidas arba pačius tyrimus kitam 
forumo dalyviui (-iams), kitas forumo 
dalyvis (-iai) turi elgtis taip, lyg SIEF
nebūtų atliktas atitinkamas tyrimas, nebent 
kitas registruotojas jau būtų pateikęs 
registravimo paraišką, kurioje yra tyrimų 
santrauka ar galbūt tyrimo pagrindų 
santrauka. Tokiais atvejais Agentūra 
priima sprendimą supažindinti kitą forumo 
dalyvį (-ius) su šia santrauka arba tyrimo 
pagrindų santrauka, jei tokia yra. Tada 
kitas registruotojas pateikia forumo 
dalyviui (-iams) ieškinį dėl išlaidų 
pasidalijimo po lygiai, kuris nagrinėjamas 
nacionaliniame teisme. 

3. Jei tyrimo savininkas, kaip nurodyta 2 
dalyje, atsisako pateikti tyrimų išlaidų 
įrodymus arba pačius tyrimus kitam forumo 
dalyviui (-iams), Agentūra užtikrina, kad 
būtų keičiamasi duomenimis ir kad išlaidos 
būtų padalytos tinkamai ir proporcingai. 

Or. it

Justification

The amendment seeks to ensure that data can be shared and, in particular, that excessively 
high costs are not imposed on SMEs. It is linked to the other amendments to the articles 
contained in Title III: Data sharing and avoidance of unnecessary testing.
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Pakeitimą pateikė Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini ir Sergio 
Berlato

Pakeitimas 976
28 straipsnio 3 dalis

3. Jei tyrimo savininkas, kaip nurodyta 2 
dalyje, atsisako pateikti įrodymus apie 
tyrimų išlaidas arba pačius tyrimus kitam 
forumo dalyviui (-iams), kitas forumo 
dalyvis (-iai) turi elgtis taip, lyg SIEF
nebūtų atliktas atitinkamas tyrimas, nebent 
kitas registruotojas jau būtų pateikęs 
registravimo paraišką, kurioje yra tyrimų 
santrauka ar galbūt tyrimo pagrindų 
santrauka. Tokiais atvejais Agentūra 
priima sprendimą supažindinti kitą forumo 
dalyvį (-ius) su šia santrauka arba tyrimo 
pagrindų santrauka, jei tokia yra. Tada 
kitas registruotojas pateikia forumo 
dalyviui (-iams) ieškinį dėl išlaidų 
pasidalijimo po lygiai, kuris nagrinėjamas 
nacionaliniame teisme. 

3. Jei tyrimo savininkas, kaip nurodyta 2 
dalyje, atsisako pateikti tyrimų išlaidų 
įrodymus arba pačius tyrimus kitam forumo 
dalyviui (-iams), kiekvienas forumo dalyvis 
gali kreiptis į Agentūrą ir reikalauti, kad 
būtų užtikrintas keitimasis duomenimis ir 
kad išlaidos būtų padalytos tinkamai ir 
proporcingai.

Or. it

Justification

The amendment seeks to include the principle of compulsory data sharing without this 
entailing an increase in costs and testing.

Amendment linked to the amendments to Articles 9(a)(x) and 23(4).

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 977
28 straipsnio 3 dalis

3. Jei tyrimo savininkas, kaip nurodyta 2 
dalyje, atsisako pateikti įrodymus apie 
tyrimų išlaidas arba pačius tyrimus kitam 
forumo dalyviui (-iams), kitas forumo 
dalyvis (-iai) turi elgtis taip, lyg SIEF 

3. Jei susitarti nepavyksta, Agentūra priima 
sprendimą paskirti vieną SIEF dalyvį atlikti 
tyrimą. Forumo dalyvis, kuris atliko tyrimą, 
pateikia Agentūrai tyrimą ir patirtų išlaidų 
įrodymą. Agentūra priima sprendimą 
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nebūtų atliktas atitinkamas tyrimas, nebent 
kitas registruotojas jau būtų pateikęs 
registravimo paraišką, kurioje yra tyrimų 
santrauka ar galbūt tyrimo pagrindų 
santrauka. Tokiais atvejais Agentūra priima 
sprendimą supažindinti kitą forumo dalyvį (-
ius) su šia santrauka arba tyrimo pagrindų 
santrauka, jei tokia yra. Tada kitas 
registruotojas pateikia forumo dalyviui (-
iams) ieškinį dėl išlaidų pasidalijimo po 
lygiai, kuris nagrinėjamas nacionaliniame 
teisme.

supažindinti kitą forumo dalyvį (-ius) su 
atitinkamo tyrimo santrauka arba tyrimo 
pagrindų santrauka, jei tokia yra, ar 
rezultatais, gavusi įrodymą, kad tyrimą 
atlikusiam dalyviui pateikus tyrimų išlaidų 
įrodymus ir jas padalijus po lygiai, kitas 
forumo dalyvis (-iai) sumokėjo savo dalį.

Or. en

Justification

Paragraph 3 refers to paragraph 2, which deals with the situation where a relevant study 
involving tests on vertebrate animals is not available and where participants have to reach an 
agreement as to who is to carry it out on behalf of the other participants. Consequently 
neither the ‘study as referred to in paragraph 2’ of which the owner refuses to provide either 
proof of the cost or the study itself, nor a ‘registration containing the summary or robust 
study summary’, as included in the text proposed by the Commission, would be available.
Furthermore, in accordance with paragraph 1, if a ‘registration containing the summary or 
robust study summary [ ] of the study has already been submitted by another registrant’, then 
that information would be available in the database. Instead, provisions should be included in 
case no agreement as referred to in paragraph 2 can be reached, in order to ensure 
compliance with the obligation to share data from animal tests and to prevent duplicate 
testing. The changes proposed in the last sentence are conform Article 25, paragraph 5, as 
amended.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Pakeitimas 978
28 straipsnio 3 dalis

3. Jei tyrimo savininkas, kaip nurodyta 2 
dalyje, atsisako pateikti įrodymus apie 
tyrimų išlaidas arba pačius tyrimus kitam 
forumo dalyviui (-iams), kitas forumo 
dalyvis (-iai) turi elgtis taip, lyg SIEF nebūtų 
atliktas atitinkamas tyrimas, nebent kitas 
registruotojas jau būtų pateikęs registravimo 
paraišką, kurioje yra tyrimų santrauka ar 
galbūt tyrimo pagrindų santrauka. Tokiais 
atvejais Agentūra priima sprendimą 

3. Jei tyrimo savininkas, kaip nurodyta 2 
dalyje, atsisako pateikti tyrimų išlaidų 
įrodymus arba pačius tyrimus kitam forumo 
dalyviui (-iams), kitas forumo dalyvis (-iai) 
turi elgtis taip, lyg SIEF nebūtų atliktas 
atitinkamas tyrimas, nebent kitas 
registruotojas jau būtų pateikęs registravimo 
paraišką, kurioje yra tyrimų santrauka ar 
galbūt tyrimo pagrindų santrauka. Tokiais 
atvejais Agentūra priima sprendimą 
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supažindinti kitą forumo dalyvį (-ius) su šia 
santrauka arba tyrimo pagrindų santrauka, 
jei tokia yra. Tada kitas registruotojas 
pateikia forumo dalyviui (-iams) ieškinį dėl 
išlaidų pasidalijimo po lygiai, kuris 
nagrinėjamas nacionaliniame teisme.

supažindinti kitą forumo dalyvį (-ius) su šia 
santrauka arba tyrimo pagrindų santrauka, 
jei tokia yra. Tada kitas registruotojas 
pateikia forumo dalyviui (-iams) ieškinį dėl 
jo gamybos apimčiai proporcingos išlaidų 
dalies, kuris nagrinėjamas nacionaliniame 
teisme.

Or. en

Justification

Establishes a mechanism for sharing in a fair way the original costs of tests in analogy with 
the corresponding modifications to Article 25.

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 979
28 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Jei kitas forumo dalyvis (-iai) 
nesumoka savo išlaidų dalies, jam 
neleidžiama įregistruoti savo medžiagos.

Or. en

Justification

Linked to the amendments to Recital 39a, Article 25 (5a) and Article 28 (1c) by the same 
author. In order to ensure compliance with the obligation to share data from animal tests and 
to prevent duplicate testing, the other participant(s) must not be allowed not to pay their 
share of the cost and subsequently to carry out duplicate animal tests.

Pakeitimą pateikė Mojca Drčar Murko

Pakeitimas 980
28a straipsnis (naujas)

28a straipsnis
1. Jei yra keletas medžiagos, kurios 
įregistruotas kiekis mažesnis kaip 10 tonų 
ir apie kurią reikia suteikti papildomos 
informacijos, kaip nurodyta V priede pagal 
43a straipsnį, registruotojų, Agentūra 
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kiekvieną iš jų informuoja apie kitus. 
Registruotojai per [6] mėnesius susitaria, 
kuris iš jų surinks reikiamą informaciją.
2. Jei susitarti nepavyksta, Agentūra skiria 
vieną daugiausia informacijos rinkimo 
patirties turintį registruotoją surinkti 
informaciją.
3. Papildomos informacijos rinkimo 
išlaidas visi tos medžiagos registruotojai 
dalijasi po lygiai, nebent būtų susitarta 
kitaip.

Or. en

Justification

In the case of substances for which there are multiple registrants, the cost of generating the 
further information should be shared equally among the registrants. The principle of ‘one 
substance one registration’ should be applied in order to further reduce the costs for low 
volume registrants and for SMEs in particular. The submission of one set of further 
information would also eliminate the need to agree on the interpretation of test information.

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann ir Anne Ferreira

Pakeitimas 981
29 straipsnio -1 dalis (nauja)

-1. Asmuo, atsakingas už medžiagos –
gryno pavidalo ar esančios preparatuose 
arba gaminiuose – pateikimą į rinką, t. y. 
gamintojas, importuotojas, paskesnysis
naudotojas ar platintojas, privalo gavėjui 
pareikalavus pateikti turimą informaciją, 
reikalingą prieš kiekvieną užsakymą 
planuojant galimas rizikos priemones. Ši 
informacija pateikiama nemokamai per 
aštuonias dienas nuo prašymo pateikimo 
pirmesniajam tiekėjui.

Or. fr

Justification

Under the proposal (Articles 29 and 30), the main tool for providing information is the safety 
data sheet. However, the data sheet is not always drawn up as a requirement or automatically 
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circulated (this depends on whether or not the substances or preparations in question are 
classed as dangerous).

Furthermore, the relevant information would be provided 'at the latest at the time of the first 
delivery'.

A minimum of information should be provided to users free of charge prior to each order and 
regardless of the classification and/or concentration of the substances, preparations or 
articles in question. This prior information should enable users to identify and therefore to 
anticipate possible risk management measures to be taken.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis + Anja Weisgerber, Elisabeth 
Jeggle, Thomas Ulmer

Pakeitimas 982
29 straipsnio 1 dalis

1. Jei cheminė medžiaga ar preparatas 
atitinka pavojingųjų medžiagų klasifikavimo 
kriterijus pagal Direktyvų 67/548/EEB arba 
1999/45/EB nuostatas, asmuo, atsakingas už 
tokios medžiagos ar tokio preparato 
pateikimą į rinką, t. y. gamintojas, 
importuotojas, paskesnis naudotojas ar 
platintojas, privalo pateikti gavėjui, t. y. 
paskesniam medžiagos arba preparato 
naudotojui ar platintojui pagal Ia priedo 
reikalavimus užpildytą saugos duomenų 
lapą.

1. Jei cheminė medžiaga ar preparatas 
atitinka pavojingųjų medžiagų klasifikavimo 
kriterijus pagal Direktyvų 67/548/EEB arba 
1999/45/EB nuostatas, asmuo, atsakingas už 
tokios medžiagos ar tokio preparato 
pateikimą į rinką, t. y. gamintojas, 
importuotojas, paskesnysis naudotojas ar 
platintojas, privalo pateikti gavėjui, t. y. 
paskesniajam medžiagos arba preparato 
naudotojui ar platintojui pagal Ia priedo 
reikalavimus užpildytą saugos duomenų 
lapą. Saugos duomenų lape turi būti 
pateikiama suprantama informacija apie 
saugų medžiagos naudojimą, kad 
paskesnysis vartotojas, neatlinkdamas 
papildomų brangių testų ir nesiimdamas 
asmeninės rizikos valdymo priemonių, 
galėtų saugiai naudoti medžiagą.

Or. de

Justification

Substances must be usable by downstream users without great outlay. Small and medium-
sized businesses in particular are often not in a position to implement expensive tests or risk 
management measures.
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Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 983
29 straipsnio 1 dalis

1. Jei cheminė medžiaga ar preparatas 
atitinka pavojingųjų medžiagų klasifikavimo 
kriterijus pagal Direktyvų 67/548/EEB arba 
1999/45/EB nuostatas, asmuo, atsakingas už 
tokios medžiagos ar tokio preparato 
pateikimą į rinką, t. y. gamintojas, 
importuotojas, paskesnis naudotojas ar 
platintojas, privalo pateikti gavėjui, t. y. 
paskesniam medžiagos arba preparato 
naudotojui ar platintojui pagal Ia priedo 
reikalavimus užpildytą saugos duomenų 
lapą.

1. Jei cheminė medžiaga ar preparatas 
atitinka pavojingųjų medžiagų klasifikavimo 
kriterijus pagal Direktyvų 67/548/EEB arba 
1999/45/EB nuostatas ar 54 straipsnio a–e 
punktuose nurodytus kriterijus, arba 54 
straipsnio f punkte pateiktą apibrėžimą, 
asmuo, atsakingas už tokios medžiagos ar 
tokio preparato pateikimą į rinką, t. y. 
gamintojas, importuotojas, paskesnysis
naudotojas ar platintojas, privalo pateikti 
gavėjui, t. y. paskesniajam medžiagos arba 
preparato naudotojui ar platintojui pagal Ia 
priedo reikalavimus užpildytą saugos 
duomenų lapą.

Or. en

Justification

With the help of Safety Data Sheets information about a substance shall be passed on in the 
supply chain according to the requirements of REACH. The scope of substances that require 
a safety data sheet needs to be expanded to include substances of very high concern that are 
mentioned in Article 54 on authorisation.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pakeitimas 984
29 straipsnio 1 dalis

1. Jei cheminė medžiaga arba preparatas 
atitinka pavojingųjų medžiagų 
klasifikavimo kriterijus pagal Direktyvų 
67/548/EEB arba 1999/45/EB nuostatas, 
asmuo, atsakingas už tokios medžiagos arba 
tokio preparato pateikimą į rinką, t. y. 
gamintojas, importuotojas, paskesnis
naudotojas ar platintojas, privalo pateikti 
gavėjui, t. y. paskesniam medžiagos arba 
preparato naudotojui ar platintojui pagal Ia 
priedo reikalavimus užpildytą saugos 
duomenų lapą.

1. Asmuo, atsakingas už tokios medžiagos 
arba tokio preparato pateikimą į rinką, t. y. 
gamintojas, importuotojas, paskesnysis
naudotojas ar platintojas, privalo pateikti 
gavėjui, t. y. paskesniajam medžiagos arba 
preparato naudotojui ar platintojui pagal Ia 
priedo reikalavimus užpildytą saugos 
duomenų lapą.
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Or. de

Pagrindimas

Ein Sicherheitsdatenblatt ist für alle Stoffe/Zubereitungen verpflichtend einzuführen, da das 
Sicherheitsdatenblatt als Information entlang der Kette weitergegeben wird. Es soll auch die 
Angaben zu den zugeordneten Verwendungs- und Expositionskategorien der 
bestimmungsgemäßen Verwendungen enthalten. Dies ist erforderlich, damit der 
nachgeschaltete Anwender nach Artikel 34 beurteilen kann, ob seine Verwendung von der 
Registrierung bzw. der Vorregistrierung erfasst ist.

Pakeitimą pateikė Liam Aylward ir Avril Doyle

Pakeitimas 985
29 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Preparatų, kurie buvo pagaminti 
perdirbimo proceso metu, tiekėjui 
netaikomas įsipareigojimas pateikti 
medžiagos gavėjui saugos duomenų lapą, 
kaip numatyta reglamento I priede. Užuot 
tai darius, jei būtina arba reikalaujama, 
perduodamas supaprastintas perdirbimo 
saugos duomenų lapas (SDS-R).
Šiame perdirbimo saugos duomenų lape 
gali būti pateikiami bendri duomenys apie 
visas perdirbimo proceso metu pridedamas 
medžiagas. Rengdami perdirbimo saugos 
duomenų lapo bendrus duomenis 
perdirbėjai atsižvelgia į reikalavimus dėl 
perdirbamų plastikų, kaip numatyta prEN 
249538.

Or. en

Pagrindimas

The text of the REACH Regulations infers that where there is no SDS for input material to a 
process, then writing a SDS for the resulting preparation will have to be done on the basis of 
testing, a Chemical Safety Assessment (CSA) and a Chemical Safety Report (CSR). Recyclers 
taking in waste will not receive a SDS with their input material and accordingly would need 
to test their preparations to be able to write a SDS; probably for each batch of material if 
there are significant batch-to-batch variations. The cost of such testing would exceed the 
value of the material by a factor of about ten, rendering plastics recycling uneconomic. The 
resulting decline in plastics recycling would be counter to the intention of the various 
material recycling directives (Packaging, ELV WEEE etc.). (Aylward + Doyle)
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To avoid this situation, and to ensure that plastics recyclers can produce SDSs at reasonable 
cost, an Amendment is proposed, which would permit recyclers to use generic information for 
incoming waste material when compiling a SDS. This would avoid the need for costly testing 
and assessment on preparations comprising substances which have already been tested and 
registered and would ensure that recyclers can comply with the spirit of the Regulation. The 
use of generic information should also be reinforced by following the draft standard on 
traceability for recycled plastics being developed by CEN TC249 WG11. (Aylward)

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 986
29 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Jei saugos duomenų lapas parengtas apie 
preparatą, tiekimo grandinės dalyvis gali 
įvertinti cheminę preparato saugą pagal Ib 
priedo reikalavimus. Tokiu atveju pakanka, 
kad saugos duomenų lapo informacija 
atitiktų preparato cheminės saugos 
ataskaitą, o ne kiekvienos preparato 
medžiagos saugos ataskaitą.

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Si ritiene troppo onerosa la compilazione della valutazione della sicurezza chimica di un 
preparato, sia in termini di risorse tecniche che economiche. Il fatto poi che ci sia la 
possibilità di richiedere o meno la valutazione, può creare notevoli disparità tra i formulatori 
con notevoli ripercussioni sulla competitività. Il presente emendamento è collegato agli altri 
emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo IV: Informazione nella catena 
d'approvvigionamento. (Vernola & others)

La compilazione della valutazione della sicurezza chimica di un preparato può essere troppo 
onerosa sia in termini di risorse tecniche che economiche. Per favorire una corretta 
competitività deve poi essere eliminata ogni discrezionalità sulla possibilità di richiedere o 
meno la valutazione. (Foglietta & others)
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Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pakeitimas 987
29 dalies 3 ir 4 dalys

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

Išbraukta.

4. Saugos duomenų lapo pateikti nebūtina, 
jei pavojingosios medžiagos ar preparatai 
siūlomi ar parduodami plačiajai 
visuomenei kartu pateikiant pakankamai 
informacijos, leidžiančios naudotojams 
imtis būtinų imtis būtinų priemonių 
sveikatai ir aplinkai apsaugoti bei saugai 
užtikrinti, nebent tokio saugos duomenų 
lapo pareikalavo paskesnis naudotojas.

Or. de

Pagrindimas

See justification to Amendment to article 29(1) by the same authors.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pakeitimas 988
29 straipsnio 6 dalies 16 punktas

16. Kita informacija. 16. Kita informacija, ypač:
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- registracijos arba pirminės registracijos 
numeris,
- naudojimo pagal paskirtį, įskaitant 
atitinkamo naudojimo, aprašas ir poveikio 
kategorijos pagal Iaa priedą.

Or. de

Pagrindimas

See justification to Amendment to article 29(1) by the same authors.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 989
29 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

Atlikus cheminės saugos vertinimą, saugos 
duomenų lapo priede būtina nurodyti 
galimus poveikio scenarijus.

Atlikus cheminės saugos vertinimą, saugos 
duomenų lapo priede būtina nurodyti 
galimus poveikio scenarijus pagal poveikio 
kategorijas. Turėdami šią informaciją 
paskesnieji naudotojai turi gebėti be 
papildomų sudėtingų testų ir netaikydami 
savo rizikos valdymo priemonių saugiai 
naudoti medžiagą atitinkamoje nurodytoje 
poveikio kategorijoje.

Or. de

Pagrindimas

Folgeantrag zu Antrag zu Art. 29 Abs. 1 und zu Amendment zu Artikel 3, Nr 13a (neu).

Pakeitimą pateikė Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne, Mechtild 
Rothe

Pakeitimas 990
29 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

Atlikus cheminės saugos vertinimą, saugos 
duomenų lapo priede būtina nurodyti 
galimus poveikio scenarijus.

Atlikus cheminės saugos vertinimą, saugos 
duomenų lapo priede ir (arba) elektroniniu 
būdu būtina nurodyti naudojimo ir poveikio 
kategorijas, įskaitant poveikio scenarijų 
aprašą.

Or. de
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Pagrindimas

Verwendungs- und Expositionskategorien sind das Hauptinstrument für einen strukturierten 
Informationstransfer der Risikomanagementmaßnahmen, der Expositionszielwerte (z.B. 
DNEL, PNEC) und der Verwendungsbedingungen entlang der Wertschöpfungskette. Sie 
unterstützen die Handelnden in der Wertschöpfungskette und bei der Erstellung eines 
Sicherheitsdatenblattes für den folgenden Akteur in der Wertschöpfungskette.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 991
29 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

Atlikus cheminės saugos vertinimą, saugos 
duomenų lapo priede būtina nurodyti 
galimus poveikio scenarijus.

Atlikus cheminės saugos vertinimą, saugos 
duomenų lapo atitinkamuose skyriuose
aprašomos galimos poveikio kategorijos 
arba scenarijai.

Or. en

Pagrindimas

The Annex to be attached to the SDS describing the exposure scenarios in the cases where a 
CSA is carried out is not necessary. A SDS should remain easily accessible and 
understandable to downstream users. The concept of adding annexes to the SDS should be 
avoided. There is no need to describe the exposure scenario in an annex since:

- The identified use covered by the SDS is mentioned in it (section 1-2);

- Exposure scenarios should be generic and made available to all: it cannot be conceivable 
that for a given use, the same exposure scenario is not applied to all substances fit for that 
use by their respective suppliers. Conversely, also for a given use , the same exposure 
scenario should be used for all downstream users;

- A description of the risk management measures recommended by the supplier for each 
exposure scenario should be specified in the core text of the SDS (mainly in sections 7 and 8).

- Furthermore, the SDS should remain in line with GHS requirements.
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Pakeitimą pateikė Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 992
29 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

Atlikus cheminės saugos vertinimą, saugos 
duomenų lapo priede būtina nurodyti 
galimus poveikio scenarijus.

Atlikus cheminės saugos vertinimą, saugos 
duomenų lapo atitinkamuose skyriuose
aprašomi galimi poveikio scenarijai.

Or. it

Pagrindimas

L’Allegato da accludere all SDS che descrive gli scenari d’esposizione nei casi in cui viene 
effettuato un CSA non è necessario. Un SDS dovrebbe restare facilmente accessibile e 
comprensibile per gli utenti a valle. Non è necessario descrivere lo scenario l’esposizione in 
un allegato, visto che, fra l'altro:
- gli scenari d’esposizione dovrebbero essere generici ed utilizzabili da tutti: non può essere 
concepibile che per un determinato uso lo stesso scenario d’esposizione non venga applicato 
a tutte le sostanze rese idonee per quell’uso dai rispettivi fornitori. Contrariamente a ciò, 
anche per un determinato uso, lo stesso scenario d’esposizione dovrebbe essere utilizzato per 
tutti gli utenti a valle;
- il SDS dovrebbe restare in linea con i requisiti GHS.
Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti 
nel Titolo IV: Informazione nella catena d'approvvigionamento.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pakeitimas 993
29 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

Atlikus cheminės saugos vertinimą, saugos 
duomenų lapo priede būtina nurodyti 
galimus poveikio scenarijus.

Atlikus cheminės saugos vertinimą, saugos 
duomenų lapo priede būtina nurodyti 
atitinkamus įvertinimus.

Or. de

Pagrindimas

See justification to Amendment to article 29(1) by the same authors.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 994
29 straipsnio 7 dalis
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7. Nurodytais naudojimo atvejais paskesnis
naudotojas privalo remtis atitinkama 
informacja iš jam pateikto saugumo lapo.

7. Nurodytų poveikio kategorijų atvejais 
paskesnysis naudotojas privalo remtis 
atitinkama informacija iš jam pateikto 
saugumo lapo

Or. de

Pagrindimas

Siehe Begründung zu Änderungsantrag zu Artikel 3, Nr 13a (neu).

Pakeitimą pateikė Chris Davies, Frédérique Ries

Pakeitimas 995
29 straipsnio 8 dalis

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

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

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

a) jei bus gauti nauji duomenys, kurie gali 
turėti įtakos rizikos valdymo priemonėms;

b) jei medžiaga įregistruojama;
c) jei buvo išduotas ar neišduotas leidimas; c) jei buvo išduotas ar neišduotas leidimas;

d) jei buvo nustatytas apribojimas. d) jei buvo nustatytas apribojimas.
Naujoji datuota informacijos versija, 
įvardijama kaip „Peržiūrėta: (data)“, 
pateikiama nemokamai visiems 
ankstesniems gavėjams, kuriems medžiaga 
arba preparatas buvo teikiami pastaruosius 
12 mėnesių.

Naujoji datuota informacijos versija, 
įvardijama kaip „Peržiūrėta: (data)“, 
pateikiama nemokamai visiems 
ankstesniems gavėjams, kuriems medžiaga 
arba preparatas buvo teikiami pastaruosius 
12 mėnesių.

Or. en

Pagrindimas

It is worth making it an explicit requirement that the safety data sheet be provided free of 
charge, to provide consistency with the existing safety data sheet Directive.

The Commission’s wording in paragraph 8(a) might lead to safety data sheets being 
continually updated with new data, no matter how trivial. The revised wording makes it clear 
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that only new data which may require a change in existing risk management controls should 
be transmitted.

Paragraph 29(8)b is unnecessarily bureaucratic and should be deleted.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 996
29 straipsnio 8a dalis (nauja)

8a. Preparatų, kurie buvo pagaminti 
perdirbimo proceso metu, tiekėjui 
netaikomas įsipareigojimas pateikti 
medžiagos gavėjui saugos duomenų 
lapą,kaip numatyta reglamento I priede. 
Užuot tai darius, jei būtina arba 
reikalaujama, pateikiamas supaprastintas 
perdirbimo saugos duomenų lapas (SDS-
R).

Or. en

Pagrindimas

REACH could have an unintended negative impact on plastics recyling. This Amendment 
aims to resolve this.

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

Pakeitimas 997
29 straipsnio 8a dalis (nauja)

8a. Komisija, siekdama užtikrinti, kad būtų 
pateikta aiški ir tinkama informacija, skirta 
tam , kad visi pirminiai ir paskesnieji 
tiekimo grandies dalyviai galėtų 
tinkamiausiai naudoti medžiagas, 
pasirūpina, kad būtų sukurtos techninės 
gairės, kuriomis nustatomi būtiniausi 
saugos duomenų lapų reikalavimai.

Or. en
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Pagrindimas

Safety data sheets (SDS) can be a good tool to communicate information up and down the 
supply chain for both substances and preparations. However, SDS will achieve their purpose 
only if they are completed adequately. Thus, the Commission should develop technical 
guidance that provide minimum requirements on the completion of SDS.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pakeitimas 998
30 straipsnis

Šis straipsnis išbrauktas.

Or. en

Pagrindimas

Folgeänderung zu Änderungsantrag zu Artikel 29.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 999
30 straipsnio antraštinė dalis

Pareiga perduoti paskesniems tiekimo 
grandinės dalyviams informaciją apie 
medžiagas ir preparatus, kuriems saugos 
duomenų lapai nėra privalomi

Pareiga perduoti paskesniesiems tiekimo 
grandinės dalyviams informaciją apie 
medžiagas, preparatus ir gaminius, kuriems 
saugos duomenų lapai nėra privalomi

Or. en

Pagrindimas

There is no communication information available for substances in articles even when the 
substance is authorised to be used in an article. This is especially necessary for construction 
work where many types of articles are used it is only communications available on authorised 
substances.

Pakeitimą pateikė Chris Davies, Frédérique Ries

Pakeitimas 1000
30 straipsnio 1 dalis

1. Visi cheminės medžiagos ar preparato 1. Visi cheminės medžiagos ar preparato 
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tiekimo grandinės dalyviai, nepateikę saugos 
duomenų lapo pagal 29 straipsnio 
reikalavimus, privalo artimiausiam 
paskesniam naudotojui ar platintojui tiekimo 
grandinėje pranešti tokią informaciją:

tiekimo grandinės dalyviai, nepateikę saugos 
duomenų lapo pagal 29 straipsnio 
reikalavimus, privalo artimiausiam 
paskesniajam naudotojui ar platintojui 
tiekimo grandinėje nemokamai pranešti 
tokią informaciją:

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

a) 18 straipsnio 1 dalyje minimą visų 
medžiagų, informacija apie kurias buvo 
gauta pagal 30 straipsnio 1 dalies a, b arba 
c punktus, registracijos numerį(-ius), jei 
toks yra;

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

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

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

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

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

d) bet kokią turimą ir reikšmingą informaciją 
apie medžiagą, galinčią turėti įtakos rizikos 
valdymo priemonėms.

Or. en

Pagrindimas

This Amendment removes the overly bureaucratic requirement to provide merely the 
registration number for a substance that does not require a safety data sheet, while ensuring 
that any available registration number(s) will accompany the provision of information about 
authorisations and restrictions or information that may affect existing risk management 
measures (as covered by new Article 30(1)a, b and c). This is in line with amendments to 
Article 29(8) by the same authors.

Pakeitimą pateikė John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 1001
30 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Visi cheminės medžiagos ar preparato 
tiekimo grandinės dalyviai, nepateikę saugos 
duomenų lapo pagal 29 straipsnio 
reikalavimus, privalo artimiausiam 
paskesniam naudotojui ar platintojui tiekimo 

Visi cheminės medžiagos ar preparato 
tiekimo grandinės dalyviai arba platintojai, 
nepateikę saugos duomenų lapo pagal 29 
straipsnio reikalavimus, privalo 
artimiausiam paskesniajam naudotojui ar 
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grandinėje pranešti tokią informaciją: platintojui tiekimo grandinėje pranešti tokią 
informaciją: 

Or. en

Pagrindimas

The purpose of providing information down the supply chain is to help users of substances 
and preparations put in place appropriate risk management measures. Disclosure of 
registration numbers provides confidential information on preparation composition as well as 
suppliers and provides no added benefit as this article relates only to non-dangerous 
substances.

Pakeitimą pateikė John Bowis, Ria Oomen-Ruijten ir Marcello Vernola, Amalia Sartori, 
Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, 

Miroslav Mikolášik ir Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Pakeitimas 1002
30 straipsnio 1 dalies a punktas

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

Išbraukta.

Or. en

Justification

The purpose of providing information down the supply chain is to help users of substances 
and preparations put in place appropriate risk management measures. Disclosure of 
registration numbers provides confidential information on preparation composition as well as 
suppliers and provides no added benefit as this article relates only to non-dangerous 
substances. (Bowis & others)

It is inconsistent for the registration numbers of non-classified substances to be included in 
the SDS where this does not seem to be required for classified substances. This could give rise 
to a delicate issue of confidentiality of data, e.g. for preparations. This amendment is linked 
to the other amendments to articles in Title IV: Information in the supply chain. (Vernola & 
others)

The obligation to communicate the registration number(s) (Article 30(1)(a)) is to be deleted 
and not replaced. In this way confidential business and company information can be better 
protected without any loss to health and environmental protection. (Weisgerber & others)

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann ir Anne Ferreira

Pakeitimas 1003
30 straipsnio 1 dalies d punktas
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d) bet kokią turimą ir reikšmingą 
informaciją apie medžiagą, kuri yra būtina 
įvardijant ir vykdant atitinkamas rizikos 
valdymo priemones.

Išbraukta.

Or. fr

Justification

Amendment consistent with the amendment proposing Article 29, paragraph -1 (new).

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Pakeitimas 1004
30 straipsnio 1 dalies d punktas

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

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

Or. de

Justification

The requirement to communicate the registration number(s) (Article 30, paragraph 1(a)) 
should be deleted, so that business and company secrets can be better protected without ill 
effects for health and environmental protection.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 1005
30 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

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

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

Or. en
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Justification

Permit new information transfer technology.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 1006
30 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

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

(Šis pakeitimas įtakos lietuviškam variantui 
neturi.)

Or. it

Justification

This amendment seeks to correct a linguistic error in the Italian version of the Commission 
proposal.

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

Pakeitimas 1007
30 straipsnio 2 dalies b, c ir d punktai

b) jei medžiaga įregistruojama; b) jei medžiaga įregistruojama;

c) jei buvo išduotas ar neišduotas leidimas; c) jei buvo išduotas ar neišduotas leidimas;
d) jei buvo nustatytas apribojimas. d) jei buvo nustatytas apribojimas.

Or. it

Justification

This amendment is linked to the other amendments to the articles contained in Title IV:
Information in the supply chain.

Pakeitimą pateikė Mary Honeyball ir Chris Davies, Frédérique Ries

Pakeitimas 1008
30a straipsnis (naujas)

30a straipsnis
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Pareiga perduoti informaciją apie 
gaminiuose esančias medžiagas tiekimo 

grandinės dalyviams
1. Medžiagų ir preparatų tiekimo grandinės 
dalyvis, kuris į gaminį įtraukia medžiagų, 
atitinkančių 54 straipsnio a–e punktų 
nuostatas arba kurios yra priskiriamos 54 
straipsnio f punkte minimoms medžiagoms, 
profesionaliems užsakovams paprašius 
jiems apie tai pateikia informaciją kartu su 
saugos duomenų lapu.
2. Gaminio gamintojas arba importuotojas 
vartotojui paprašius jam pateikia 
informaciją apie gaminyje esančias 
medžiagas, jeigu jos atitinka 54 straipsnyje 
nurodomus autorizavimo kriterijus.

Or. en

Justification

In order to manage the supply chain for consumer articles it is necessary that there is a right 
to request information on the substances of very high concern that enters articles. For the 
flow of information, it is further necessary to ensure that the consumers can access 
information on the potential presence of high-risk authorised chemicals in consumer articles.
The provision works in parallel with Article 6 and shall come into force at the same time as 
Article 6.

Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 1009
30 a straipsnis (naujas)

30a straipsnis
Pareiga perduoti informaciją apie 
gaminiuose esančias medžiagas ir 

preparatus tiekimo grandinės dalyviams
Kiekvienas tiekimo grandinės dalyvis 
artimiausiam paskesniajam naudotojui 
arba platintojui perduoda informaciją, 
jeigu gaminyje yra medžiagos, kuri arba 
kurios preparatas atitinka 54 straipsnio a–e 
punktuose išdėstytas nuostatas arba kuri 
yra priskiriama 54 straipsnio f punkte 
minimoms medžiagoms.

Or. en
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Justification

Actors in the supply chain need to be alerted to the fact that a substance of very high concern 
has been incorporated into the article they have acquired. This will enable actors to make 
informed environmental choices. Sufficient product information is essential in all parts of the 
supply chain as experience shows that substances may be released when articles are used or 
processed and when they become waste. Examples include azo-dyes in textiles, flame 
retardants and phthalates in plastics and mercury in batteries. REACH must be amended so 
that information is passed on also for articles.

Pakeitimą pateikė Marie-Noėlle Lienemann ir Anne Ferreira

Pakeitimas 1010
30a straipsnis (naujas)

 30a straipsnis
Pareiga perduoti informaciją apie 

gaminiuose esančias didelį susirūpinimą 
keliančias medžiagas

Kiekvienas gamintojas, gaminių 
importuotojas ir platintojas visiems 
paskesniesiems naudotojams pateikia visą 
informaciją apie bet kokios medžiagos 
buvimą, jeigu ji atitinka šias sąlygas:
a) Agentūra tą medžiagą priskiria prie 54 
straipsnyje išvardytus kriterijus 
atitinkančių medžiagų,
b) tos medžiagos koncentracija tapačiose 
gaminio dalyse yra didesnė kaip 0,1 proc.
Kiekvienas tiekimo grandinės dalyvis 
minėtą informaciją pateikia užsakovams, 
gaunantiems šiuos gaminius, jeigu 
gaminiai atitinka b punkte išdėstytą sąlygą.

Or. fr

Justification

The current proposal does not make it a requirement to provide users with information about 
the presence of chemicals in articles. This information is needed to ensure the credibility of 
downstream users in their customers' eyes and in order to comply with the obligations under 
other legislation.  

Furthermore, users may be instantly affected by harmful substances contained in articles, 
particularly during repair and maintenance work and recycling. This amendment will also 
benefit SMEs, given the specific problems they have in obtaining information from suppliers 
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in comparison with large businesses.

These days, construction materials are increasingly recycled and re-used in building work, 
which contributes greatly to sustainable development. It is possible, however, that the 
recycled material contains substances of very high concern and businesses should be able to 
obtain information on this subject. Neither the IPPC Directive (96//EC) nor the directive on 
construction products (89/106/EEC) guarantees the safe use of dangerous chemicals or 
ensure that users receive adequate information.

The proposed concentration limit of 0.1% is in line with the classification limits under the 
existing directive on dangerous preparations (1999/45/EEC).

Pakeitimą pateikė Marie-Noėlle Lienemann ir Anne Ferreira

Pakeitimas 1011
30b straipsnis (naujas)

 30 b straipsnis (naujas)
Pareiga perduoti informaciją apie 
gaminiuose esančias susirūpinimą 

keliančias medžiagas
Kiekvienas gamintojas, gaminių 
importuotojas ir platintojas pateikia 
informaciją apie gaminiuose esančią bet 
kurią medžiagą, jeigu ji atitinka 
Direktyvoje 67/548 nurodomus pavojingų 
medžiagų klasifikavimo kriterijus, ir jeigu 
tos medžiagos koncentracija tapačiose 
gaminio dalyse siekia bent 0,1 proc. bei 
užsakovas to specialiai paprašo. Gaminio 
tiekėjas raštu informuoja užsakovą per 8 
dienas.

Or. fr

Justification

Amendment consistent with the amendment proposing Article 30 a (new).

In order to ensure that the Reach Directive is flexible, information on the presence of 
dangerous substances should not be provided automatically but at the request of customers.

Pakeitimą pateikė Liam Aylward ir Avril Doyle

Pakeitimas 1012
31 straipsnio įvadinė dalis

Kiekvienas tiekimo grandinės dalyvis Jeigu tai nėra pagal 116 straipsnio 
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privalo perduoti pirmesniam tiekimo 
grandinės dalyviui ar platintojui tokią 
informaciją:

nuostatas saugotina konfidenciali 
informacija, kiekvienas tiekimo grandinės 
dalyvis privalo perduoti pirmesniajam
tiekimo grandinės dalyviui ar platintojui 
tokią informaciją:

Or. en

Justification

An exemption from reporting up the supply chain must be provided to downstream users if the 
reporting would reveal confidential information about the downstream user or its particular 
use of the chemical substance. For example, if a downstream user has identified a unique use 
of a chemical substance, and the downstream user determines it will register that use 
separately so as not to alert the chemical manufacturer of the specific use and protect it from 
having the manufacturer pass information about such use to the downstream user’s 
competitors.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 1013
31 straipsnio 1 dalies a ir b punktai

a) naujus duomenis apie pavojingąsias 
savybes, nepaisant susijusių naudojimo 
atvejų;

b) bet kokią kitą informaciją, kuri leistų 
suabejoti jam pateiktame saugos duomenų 
lape nurodytų rizikos valdymo priemonių 
tinkamumu ir kuri pateikiama tik apie 
nustatytus naudojimo atvejus.

a) naujus duomenis apie pavojingąsias 
savybes, nepaisant susijusių rizikos 
kategorijų;

b) bet kokią kitą informaciją, kuri leistų 
suabejoti jam pateiktame saugos duomenų 
lape nurodytų rizikos valdymo priemonių 
tinkamumu ir kuri pateikiama tik apie 
nustatytas rizikos kategorijas.

Or. de

Justification

See justification of amendment X to Article 3, No 13a (new).

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 1014
31a straipsnis (naujas)
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31a straipsnis
Visi paskesnieji naudotojai, dalyvavę 
rengiant saugos duomenis, informaciją 
pateikia kiekvienam gavėjui, išskyrus 
pavienius vartotojus. Vartotojai šią 
informaciją gali gauti iš vartotojų 
asociacijų ir atitinkamų organizacijų.
Gamintojai daugiausia per 15 dienų 
pateikia atsakymą ir būtinus duomenis.

Or. el

Justification

Essential for correct information without creating an additional burden in the form of the 
mass of consumers and strengthens the role of the organisations. More direct and 
comprehensible than the present provisions.

Pakeitimą pateikė Mary Honeyball ir Karin Scheele bei Anne Ferreira, Marie-Noëlle 
Lienemann

Pakeitimas 1015
31a straipsnis (naujas)

31a straipsnis
Pareiga perduoti informaciją apie 
gaminiuose esančias medžiagas

Paskesnieji naudotojai, į gaminio sudėtį 
įtraukiantys medžiagų ar preparatų, kurių 
saugumui pagrįsti buvo parengtas saugos 
duomenų lapas, bei paskesnieji gaminio 
prižiūrėtojai arba gamintojai perduoda 
saugos duomenų lapą visiems gaminio ar iš 
jo pagaminto produkto gavėjams.
Vartotojas nėra gavėjas.

Vartotojai turi teisę paprašyti gamintojo ar 
importuotojo pateikti informaciją apie jų 
pagamintame arba įvežtame gaminyje 
esančias medžiagas. Gamintojas ar 
importuotojas atsako į prašymą per 15 
darbo dienų.

Or. en
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Justification

Producers of articles, retailers and consumers should be able to find out whether specific 
substances are present in the final article and look for safer alternatives if necessary. A time 
limit of fifteen days is set by reference to the standard response time in Regulation 1049/2001, 
which provides for access to documents of the Community institutions.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 1016
31a straipsnis (naujas)

31a straipsnis
Pareiga perduoti informaciją apie 
gaminiuose esančias medžiagas

Paskesnieji naudotojai, į gaminio sudėtį 
įtraukiantys medžiagų ar preparatų, kurių 
saugumui pagrįsti buvo parengtas saugos 
duomenų lapas, bei paskesnieji gaminio 
prižiūrėtojai arba gamintojai perduoda 
saugos duomenų lapą visiems gaminio ar iš 
jo pagaminto produkto gavėjams.
Visuomenė nėra gavėjas.
Visuomenė turi teisę pareikalauti, kad 
gamintojas ar importuotojas suteiktų 
informacijos apie jų gaminamame arba 
importuojamame gaminyje esančias 
medžiagas. Gamintojas ar importuotojas į 
tokį prašymą atsako per 15 darbo dienų.

Or. en

Justification

Producers of articles, retailers and the public should be able to find out whether specific 
substances are present in the final article and look for safer alternatives if necessary. A time 
limit of fifteen days is set by reference to the standard response time in Regulation 1049/2001, 
which provides for access to documents of the Community institutions.
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Pakeitimą pateikė Lena Ek

Pakeitimas 1017
31a straipsnis (naujas)

31 a straipsnis
Pareiga perduoti informaciją apie 
gaminiuose esančias medžiagas

1. Cheminių medžiagų ir preparatų tiekimo 
grandinės dalyvis, gaminyje panaudojęs 
vieną iš 54 straipsnio a−f dalyse išvardytų 
medžiagų privalo apie tai pranešti visiems 
paskesniesiems naudotojams ir 
platintojams.
2. Vartotojo paprašytas, gaminio platintojas 
pateikia informaciją apie gaminyje 
esančias 54 straipsnio a−f dalyse išvardytas 
medžiagas.

Or. en

Justification

The supply chain information flow from the producer to the downstream users demanded by 
REACH stops when a chemical enters an article. This amendment ensures that actors further 
down the supply chain for articles receive information on the presence of hazardous 
chemicals in these articles. This information is further necessary for producers/users of 
articles in order to comply with other EC legislation (e.g. product safety directive, toys 
directive), to avoid using hazardous chemicals and, more importantly, to provide such 
information to consumers.

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

Pakeitimas 1018
32 straipsnio pavadinimas

Darbuotojų galimybė susipažinti su saugos 
duomenų lapo informacija

Darbuotojų galimybė susipažinti su saugos 
informacija

Or. it
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Justification

Not all information contained in the SDS should be accessible. This amendment is linked to 
the other amendments to the articles contained in Title IV: Information in the supply chain.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 1019
33 straipsnis

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

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

Or. de

Justification

The obligation to keep all REACH information for ten years after a substance was last 
manufactured, imported, supplied or used constitutes a significant bureaucratic problem for 
small and medium-sized businesses. The period should therefore be reduced to five years.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pakeitimas 1020
34 straipsnio pavadinimas, 1 dalis ir 1a dalis (nauja)

Paskesnio naudotojo atliekami cheminės 
saugos vertinimai ir pareiga taikyti bei 

rekomenduoti rizikos mažinimo priemones

Paskesniojo naudotojo atliekami vertinimai 
ir pareiga taikyti bei rekomenduoti rizikos 

mažinimo priemones
1. Paskesnis naudotojas gali pateikti 1. Paskesnysis naudotojas gali pateikti 
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informaciją, palengvinančią pasirengimą 
registracijai.

informaciją, palengvinančią pasirengimą 
registracijai.

1a. Prieš pradėdamas naudoti cheminę 
medžiagą, paskesnysis naudotojas turi 
nustatyti, ar jo naudojimo atvejis atitinka 
registruojant nustatytą arba į cheminių 
medžiagų sąrašą pagal 26a straipsnio 3−5 
dalis įtrauktą naudojimo ir poveikio 
kategoriją.

Or. de

Justification

The downstream user must make sure that his use corresponds to a registered or 
pre-registered use and exposure category.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 1021
34 straipsnio 1 dalis

1. Paskesnis naudotojas gali pateikti 
informaciją, palengvinančią pasirengimą 
registracijai.

1. Paskesnysis naudotojas gali pateikti 
informaciją, palengvinančią pasirengimą 
registracijai. Informaciją galima tiesiogiai 
teikti Agentūrai. III antraštinės dalies 
nuostatos dėl dalijimosi informacija 
paskesniajam naudotojui taikomos mutatis 
mutandis.

Or. en

Justification

Without having the possibility to report directly to the agency, downstream users’ right for 
data protection would be seriously jeopardised. Otherwise the data would be available to the 
supplier without the chance to control how this information is used.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 1022
34 straipsnio 2 dalis

2. Kiekvienas paskesnis naudotojas turi teisę 
apie cheminės medžiagos naudojimą raštu 
informuoti gamintoją, importuotoją arba 

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

paskesnyjį naudotoją, platintoją arba kitą 
tiekimo grandinės dalyvį, kuris tiekia jam 
medžiagą, kad įvardytų tą naudojimo atvejį.
Taip elgdamasis jis privalo pateikti 
pakankamai informacijos, kad jo tiekėjas 
šiam naudojimo atvejui galėtų parengti 
poveikio vertinimą ir įtraukti jį į cheminės 
saugos vertinimą.
Ši straipsnio dalis netaikoma naudojimo 
atvejams, kuriems tiekėjas nepritaria.

Or. en

Justification

There should be no obligation for a supplier to support all the uses identified by a 
downstream user and to prepare exposure scenarios for uses he does not support.

Paragraph 2 should not conflict with Heading 16 of the safety data sheet (also part of the 
GHS SDS)

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 1023
34 straipsnio 2 dalis

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

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

Vadovaujantis 3 straipsnio 26 dalies 
nuostatomis, gamintojas, importuotojas 
arba paskenysis vartotojas gali atsisakyti 
pateikti poveikio scenarijų.

Or. en

Justification

The amendment clarifies that the suppliers are only exceptionally allowed to refuse to provide 
a down-stream user with the necessary exposure scenario for a use. This clarification has 
particular value for SMEs as it gives legal certainty and makes cost more calculable.
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Amendment to be seen in connection with amended Article 3, paragraph 26.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 1024
34 straipsnio 2 dalis

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

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

Ši straipsnio dalis netaikoma neleistiniems 
naudojimo atvejams.

Or. fr

Justification

Suppliers should not be obliged to authorise all uses identified by a downstream user or to 
prepare an exposure scenario for a use that they have not authorised.

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

Pakeitimas 1025
34 straipsnio 2 dalis

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

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

Ši straipsnio dalis netaikoma 
nenumatytiems naudojimo atvejams.
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Or. it

Justification

There should be no obligation for a supplier to make provision for exposure scenarios for 
unintended uses.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 1026
34 straipsnio 2 dalis

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

2. Kiekvienas paskesnysis naudotojas turi 
teisę apie cheminės medžiagos poveikio 
kategorijas raštu informuoti gamintoją, 
importuotoją arba paskesnyjį naudotoją, 
kuris tiekia jam medžiagą, kad įvardytų tą 
poveikio kategoriją. Taip elgdamasis jis 
privalo pateikti pakankamai informacijos, 
kad jo tiekėjas šiam naudojimo atvejui 
galėtų parengti reikiamus poveikio 
scenarijus ir įtraukti jį į cheminės saugos 
vertinimą.

Or. de

Justification

See justification of the amendment to Article 3, No 13a (new).

Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pakeitimas 1027
34 straipsnio 2 dalis

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

2. Kiekvienas paskesnysis naudotojas turi 
teisę apie cheminės medžiagos naudojimo 
atvejį, kuris neatitinka įvertintos arba iš 
anksto užregistruotos naudojimo arba 
poveikio kategorijos, raštu informuoti 
gamintoją, importuotoją arba paskesnyjį
naudotoją, kuris tiekia jam medžiagą, kad 
įvardytų tą naudojimo atvejį. Taip 
elgdamasis jis privalo pateikti pakankamai 
informacijos, kad jo tiekėjas šį naudojimo 
atvejį galėtų priskirti naudojimo arba 
poveikio kategorijai, kaip numatyta Iaa 
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priede, parengti poveikio vertinimą ir 
įtraukti jį į cheminės saugos vertinimą arba 
panaudoti rengiant saugos duomenų lapą.

Or. de

Justification

This amendment is linked to the amendment to Article 34(1)(a).

Pakeitimą pateikė Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne, Mechtild 
Rothe

Pakeitimas 1028
34 straipsnio 2 dalis

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

2. Kiekvienas paskesnysis naudotojas turi 
teisę apie cheminės medžiagos naudojimą 
raštu informuoti gamintoją, importuotoją 
arba paskesnyjį naudotoją, kuris tiekia jam 
medžiagą, kad įvardytų tą naudojimo atvejį
pagal 3 straipsnio 25 ir 30 dalyse pateiktas 
sąvokas. Taip elgdamasis jis privalo pateikti 
pakankamai informacijos, kad jo tiekėjas 
šiam naudojimo atvejui galėtų parengti 
poveikio scenarijų ir įtraukti jį į cheminės 
saugos vertinimą.

Or. de

Justification

A user should be able to notify his supplier of one or more additional use and exposure 
categories. The use and exposure categories should be form the basis of the flow of 
information along the supply chain. Use and exposure categories are the main instrument of a 
structured transfer of information on risk management measures, exposure target values (e.g. 
DNEL, PNEC) and conditions of use throughout the supply chain. They support the actors in 
the supply chain and are helpful in drawing up a safety data sheet for the next actor in the 
supply chain.
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Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pakeitimas 1029
34 straipsnio 4 dalis

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

Jei paskesnis naudotojas vykdo ar 
rekomenduoja medžiagos poveikio 
scenarijų, apimantį bent tas sąlygas, kurios 
aprašytos jam pateiktame poveikio 
scenarijuje, jis neprivalo rengti cheminės 
saugos ataskaitos.
Paskesnis naudotojas neprivalo rengti 
cheminės saugos ataskaitos, jei:
a) saugos duomenų lapo nebūtina pateikti 
kartu su chemine medžiaga;
b) šis tiekėjas neprivalo užbaigti cheminės 
saugos ataskaitos.

4. Paskesnysis cheminės medžiagos ar 
preparato naudotojas privalo apie kiekvieną  
naudojimo atvejį, neatitinkantį saugos 
duomenų lape pateiktos naudojimo arba 
poveikio kategorijos, pagal Ia priedą 
parengti savo atskirą saugos duomenų lapą, 
atsižvelgdamas į naudojimo skirtumus.
Taip elgdamasis jis privalo kitokį savo 
naudojimo atvejį priskirti naudojimo ir 
poveikio kategorijai, kaip nurodyta Iaa 
priede.

Or. de

Justification

It is asking far too much to expect a downstream user to draw up a substance safety report;
drawing up a safety data sheet is enough.

Pakeitimą pateikė Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne, Mechtild 
Rothe

Pakeitimas 1030
34 straipsnio 4 dalis

4. Paskesnis cheminės medžiagos ar 
preparato naudotojas privalo pagal XI priedo 
nuostatas parengti cheminės saugos ataskaitą 
apie kiekvieną naudojimo atvejį, 

4. Paskesnysis cheminės medžiagos ar 
preparato naudotojas privalo pagal XI priedo 
nuostatas parengti cheminės saugos ataskaitą 
apie kiekvieną naudojimo atvejį, 
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neatitinkantį sąlygų, kurios aprašytos 
saugos duomenų lape pateiktame poveikio 
scenarijuje.
Jei paskesnis naudotojas vykdo ar 
rekomenduoja medžiagos poveikio 
scenarijų, apimantį bent tas sąlygas, kurios 
aprašytos jam pateiktame poveikio 
scenarijuje, jis neprivalo rengti cheminės 
saugos ataskaitos.
Paskesnis naudotojas neprivalo rengti 
cheminės saugos ataskaitos, jei:
a) saugos duomenų lapo nebūtina pateikti 
kartu su chemine medžiaga;
b) šis tiekėjas neprivalo užbaigti cheminės 
saugos ataskaitos.

neatitinkantį saugos duomenų lape pateiktų 
naudojimo ir poveikio kategorijų.

Jei paskesnysis naudotojas vykdo ar 
rekomenduoja medžiagos poveikio 
scenarijų, apimantį bent tas sąlygas, kurios 
aprašytos jam pateiktose naudojimo ir 
poveikio kategorijose, jis neprivalo rengti 
cheminės saugos ataskaitos.

Paskesnis naudotojas neprivalo rengti 
cheminės saugos ataskaitos, jei:

a) saugos duomenų lapo nebūtina pateikti 
kartu su chemine medžiaga;

b) šis tiekėjas neprivalo užbaigti cheminės 
saugos ataskaitos.

Or. de

Justification

A user should be able to notify his supplier of one or more additional use and exposure 
categories. The use and exposure categories should be form the basis of the flow of 
information along the supply chain. Use and exposure categories are the main instrument of a 
structured transfer of information on risk management measures, exposure target values (e.g. 
DNEL, PNEC) and conditions of use throughout the supply chain. They support the actors in 
the supply chain and are helpful in drawing up a safety data sheet for the next actor in the 
supply chain.

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 1031
34 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

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

4. Paskesnysis cheminės medžiagos ar 
preparato naudotojas privalo pagal XI priedo 
nuostatas parengti cheminės saugos ataskaitą 
apie kiekvieną 1 tonos ar daugiau 
atitinkamos medžiagos naudojimo atvejį per 
metus, neatitinkantį sąlygų, kurios aprašytos 
saugos duomenų lape pateiktame poveikio 
scenarijuje.
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Or. en

Justification

This amendment ensures equal treatment of registrants and downstream users with regard to 
uses which have to be included in a chemical safety assessment, which – for reasons of 
workability – should only required for uses in quantities of 1 t or more per year.

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 1032
34 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa

Paskesnis naudotojas neprivalo rengti 
cheminės saugos ataskaitos, jei:

Paskesnysis naudotojas neprivalo rengti 
cheminės saugos ataskaitos bet kuriuo iš šių 
atvejų:

a) saugos duomenų lapo nebūtina pateikti 
kartu su chemine medžiaga;

a) saugos duomenų lapo nebūtina pateikti 
kartu su chemine medžiaga;

b) šis tiekėjas neprivalo užbaigti cheminės 
saugos ataskaitos.

b) šis tiekėjas neprivalo užbaigti cheminės 
saugos ataskaitos.

(ba) 5 metų laikotarpiu, jei medžiaga 
naudojama moksliniams tyrimams 
produktams ir procesams sukurti, su 
sąlyga, kad jis praneša Agentūrai 35 
straipsnyje nurodytą informaciją ir savo 
vartotojų bei naudotojų sąrašą, jei tokių 
yra, ir apytikslį kiekį, kurį jis naudoja 
tiriamojoje veikloje produktams ir 
procesams sukurti.

Or. en

Justification

This amendment introduces the possibility for downstream users doing product and process 
orientated research and development to benefit from an exemption from the obligation to 
perform the chemical safety assessment for that use by including some more information, 
which is not difficult to generate, in the report that they have to send to the Agency for that 
use according to Article 35. (linked to the amendments to Article 3(22), Article 4 a and Article 
7 by the same author).

Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pakeitimas 1033
34 straipsnio 5 dalis

5. Kiekvienas paskesnis naudotojas įvardija, 
taiko ir, jei tinka, rekomenduoja atitinkamas 

5. Kiekvienas paskesnysis naudotojas 
įvardija, taiko ir, jei tinka, rekomenduoja 
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priemones, skirtas deramai valdyti riziką, 
jei:
a) jam buvo pateiktas saugos duomenų 
lapas (-ai) ir
b) jis pats atlieka cheminės saugos 
vertinimą.

atitinkamas priemones, skirtas deramai 
valdyti riziką, nurodytą jo saugos duomenų 
lape.

Or. de

Justification

The amendment is linked to the amendment to Article 34(4) (above).

Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pakeitimas 1034
34 straipsnio 6 dalis

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

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

Or. de

Justification

The amendment is linked to the amendment to Article 34(4) (above).

Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pakeitimas 1035
34 straipsnio 7 dalis

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

Išbraukta.

Or. de

Justification

The amendment is linked to the amendment to Article 34(4) (above).
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Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 1036
35 straipsnis

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

2. Informacijoje, kurią naudotojas pateikia 
Agentūros pagal 108 straipsnį nustatyta 
forma, nurodoma:
a) jo tapatybė ir kontaktinė informacija;

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

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

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

e) trumpas bendrojo pobūdžio naudojimo 
atvejų aprašymas;

f) siūlomi papildomi bandymai su 
stuburiniais gyvūnais, jei, paskesnio 
naudotojo nuomone, tai būtina cheminės 
saugos vertinimui užbaigti.

3. Paskesnis naudotojas privalo nedelsdamas 
atnaujinti šią informaciją, jei pagal 1 dalies 
nuostatas pranešta informacija pasikeitė.

4. Paskesnis naudotojas Agentūros pagal 
108 straipsnį nustatyta forma privalo ją 
informuoti, jei jo atlikta medžiagos 
klasifikacija skiriasi nuo tiekėjo nurodytos 

1. Prieš pradėdamas naudoti poveikio 
kategorijai priskiriamą cheminę medžiagą, 
kurią tiekimo grandinės dalyvis įregistravo 
pagal 5 arba 16 straipsnio nuostatas, 
paskesnysis naudotojas privalo perduoti 
Agentūrai šio straipsnio 2 dalyje nurodytą 
informaciją, jei jam buvo pateiktas saugos 
lapas, kuriame nurodyta atitinkama 
poveikio kategorija, o paskesnysis 
naudotojas cheminę medžiagą naudoja 
būdu, nukrypstančiu nuo jos nuostatų.
2. Informacijoje, kurią naudotojas pateikia 
Agentūros pagal 108 straipsnį nustatyta 
forma, nurodoma:

a) jo tapatybė ir kontaktinė informacija;
a) 18 straipsnio 1 dalyje minimas 
registracijos numeris (-iai), jei toks yra;
c) medžiagos (-ų) pavadinimas, kaip 
nurodyta IV priedo 2 skirsnyje;
d) gamintojo (-ų) arba importuotojo (-ų) 
tapatybė, jei žinoma; 
e) trumpas bendrojo pobūdžio poveikio 
kategorijų aprašymas;
f) siūlomi papildomi bandymai su 
stuburiniais gyvūnais, jei, paskesniojo
naudotojo nuomone, tai būtina cheminės 
saugos vertinimui užbaigti.

3. Paskesnysis naudotojas privalo 
nedelsdamas atnaujinti šią informaciją, jei 
pagal 1 dalies nuostatas pranešta informacija 
pasikeitė.

4. Paskesnysis naudotojas Agentūros pagal 
108 straipsnį nustatyta forma privalo ją 
informuoti, jei jo atlikta medžiagos 
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klasifikacijos.

5. Perduoti 1–4 dalyse nurodytą informaciją 
neprivaloma, jei paskesnis naudotojas per 
metus sunaudoja mažiau nei 1 toną
cheminės medžiagos ar preparato.

klasifikacija skiriasi nuo tiekėjo nurodytos 
klasifikacijos.

5. Perduoti 1–4 dalyse nurodytą informaciją 
neprivaloma, jei paskesnysis naudotojas per 
metus sunaudoja mažiau nei 10 tonų
cheminės medžiagos ar preparato.

Or. de

Justification

See justification of amendment X to Article 3, No 13a (new). 2. See justification of amendment 
X to Article 2(1).

Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pakeitimas 1037
35 straipsnio antraštinė dalis

Paskesnių naudotojų pareiga perduoti 
informaciją

Paskesniųjų naudotojų pareiga perduoti 
informaciją Agentūrai

Or. de

Justification

Linked to the amendment to Article 34.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pakeitimas 1038
35 straipsnio 1 dalis

1. Prieš pradėdamas konkrečiai naudoti 
cheminę medžiagą, kurią tiekimo grandinės 
dalyvis įregistravo pagal 5 arba 16 
straipsnio nuostatas, paskesnis naudotojas 
privalo perduoti Agentūrai šio straipsnio 2 
dalyje nurodytą informaciją, jei jam buvo 
pateiktas saugos lapas su medžiagos 

1. Jei 34 straipsnio 2 dalyje leidžiama 
naudoti medžiagą kitais nei pagal 
gamintojo ar importuotojo nustatytą 
naudojimo ir poveikio kategoriją leistinais 
būdais, būtina įspėti Agentūrą prieš 
pradedant skirtingai naudoti medžiagą.
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poveikio scenarijumi ir jis naudoja 
medžiagą kitomis sąlygomis, nei aprašyta 
minėtame poveikio scenarijuje.

Or. de

Justification

Linked to the amendment to Article 34.

Pakeitimą pateikė Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne, Mechtild 
Rothe

Pakeitimas 1039
35 straipsnio 1 dalis

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

1. Prieš pradėdamas konkrečiai naudoti 
cheminę medžiagą, kurią tiekimo grandinės 
dalyvis įregistravo pagal 5 arba 16 straipsnio 
nuostatas, paskesnysis naudotojas privalo 
perduoti Agentūrai šio straipsnio 2 dalyje 
nurodytą informaciją, jei jam buvo pateiktas 
saugos lapas su naudojimo ir poveikio 
kategorijomis ir jis naudoja medžiagą 
kitomis sąlygomis, negu nurodyta 
naudojimo ir poveikio kategorijose.

Or. de

Justification

Use and exposure categories are the main instrument of a structured transfer of information 
on risk management measures, exposure target values (e.g. DNEL, PNEC) and conditions of 
use throughout the supply chain. They support the actors in the supply chain and are helpful 
in drawing up a safety data sheet for the next actor in the supply chain.
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Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pakeitimas 1040
35 straipsnio 2 dalies b punktas

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

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

Or. de

Justification

Linked to the amendment to Article 34.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pakeitimas 1041
35 straipsnio 2 dalies e punktas

e) trumpas bendrojo pobūdžio naudojimo 
atvejų aprašymas;

e) trumpas bendrojo pobūdžio naudojimo 
atvejų aprašymas, įskaitant susijusias 
naudojimo ir poveikio kategorijas, 
nurodytas Iaa priede;

Or. de

Justification

Linked to the amendment to Article 34.

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

Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini and Sergio Berlato

Pakeitimas 1042
35 straipsnio 2 dalies f punktas

f) siūlomi papildomi bandymai su 
stuburiniais gyvūnais, jei, paskesnio
naudotojo nuomone, tai būtina cheminės 

f) siūlomi papildomi bandymai su 
stuburiniais gyvūnais, jei, paskesniojo
naudotojo nuomone, tai būtina cheminės 
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saugos vertinimui užbaigti. saugos vertinimui užbaigti.
Jei tokių duomenų nėra, taikoma 25 
straipsnyje nustatyta tvarka.

Or. it

Justification

The amendment is closely related to and consequent upon the amendments to Articles 9(a)(x), 
24(5), 25(1) and 26(1). Its aim is to remove the optional aspects of the submission of test data 
on non-vertebrates by removing this provision. Compulsory access to data is of vital 
importance to SMEs.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 1043
35 straipsnio 5 dalis

5. Perduoti 1–4 dalyse nurodytą informaciją 
neprivaloma, jei paskesnis naudotojas per 
metus sunaudoja mažiau nei 1 toną cheminės 
medžiagos ar preparato.

5. Perduoti 1–4 dalyse nurodytą informaciją 
neprivaloma, jei paskesnysis naudotojas per 
metus sunaudoja mažiau nei 1 toną cheminės 
medžiagos ar preparato, išskyrus labai didelį 
nerimą keliančias medžiagas.

Or. 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 Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis and Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 1044
35 a straipsnis (naujas)

35a straipsnis
Paskesniųjų naudotojų – MVĮ prievolė 

pateikti informaciją
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1. Prieš pradėdamas konkrečiai naudoti 
cheminę medžiagą, kurią tiekimo grandinės 
dalyvis įregistravo pagal 5 arba 16 
straipsnio nuostatas, paskesnysis 
naudotojas privalo perduoti Agentūrai šio 
straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją, jei 
jam buvo pateiktas saugos lapas su 
medžiagos poveikio scenarijumi ir jis 
naudoja medžiagą kitomis sąlygomis, nei 
aprašyta minėtame poveikio scenarijuje.
2. Informacijoje, kurią naudotojas pateikia 
Agentūros pagal 108 straipsnį nustatyta 
forma, nurodoma:
a) jo tapatybė ir kontaktinė informacija;
b) 18 straipsnio 1 dalyje minimas 
registracijos numeris (-iai), jei toks yra;
c) medžiagos (-ų) pavadinimas, kaip 
nurodyta IV priedo 2 skirsnyje;
d) gamintojo (-ų) arba importuotojo (-ų) 
tapatybė, jei žinoma; 
e) trumpas bendrojo pobūdžio naudojimo 
atvejų aprašymas.
3. Jei Agentūra mano, kad reikėtų atlikti 
tolesnius išsamesnius bandymus su 
stuburiniais ar nestuburiniais gyvūnais, ji 
numato, kad jie bus atliekami esamų 
bandymų pagrindu arba paveda valstybei 
narei, kuriai priklauso įmonė, atlikti šiuos 
bandymus. Bet kokie Agentūros saugos 
vertinimams naudingi duomenys 
perduodami Agentūrai. 
4. Jei Agentūros panaudotų ar jos užsakytų 
bandymų rezultatai yra neigiami, Agentūra 
praneša pareiškėjui ir jo valstybei apie 
draudimą naudoti medžiagą. 
5. Paskesnysis naudotojas privalo 
nedelsdamas atnaujinti šią informaciją, jei 
pagal 1 dalies nuostatas pranešta 
informacija pasikeitė.
6. Paskesnysis naudotojas Agentūros pagal 
108 straipsnį nustatyta forma privalo ją 
informuoti, jei jo atlikta medžiagos 
klasifikacija skiriasi nuo tiekėjo nurodytos 
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klasifikacijos.
7. Perduoti 1–4 dalyse nurodytą 
informaciją neprivaloma, jei paskesnysis 
naudotojas per metus sunaudoja mažiau 
nei 1 toną cheminės medžiagos ar 
preparato.

Or. it

Justification

Ad hoc procedure to enable an SME  to register the identified own-use, thereby protecting its 
industrial confidentiality.

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

Pakeitimas 1045
35 a straipsnis (naujas)

35a straipsnis
MVĮ privalomo informacijos pranešimo 

procedūra
1. Jei paskesnysis naudotojas yra MVĮ, 
pagal šio Reglamento 3 straipsnio 30 dalies 
prasmę taikoma 35 straipsnyje nustatyta 
procedūra, išskyrus 2 dalies f punkto ir 3, 4 
ir 5 dalių nuostatas. 
2. Agentūra iš esamų bandymų nustato 
papildomus detalesnius bandymus su 
stuburiniais ir nestuburiniais gyvūnais, 
kurie tampa būtini dėl Agentūros 
vertinimo. 
3. Jei ankstesnėje dalyje minėti bandymai 
dar neegzistuoja, Agentūra paveda 
valstybėms narėms, kuriose MVĮ turi savo 
pagrindinę būstinę, atlikti šiuos bandymus. 
Rezultatai, kurie yra naudingi saugumo 
vertinimams, pranešami MVĮ baigus 
bandymus.
4. Agentūra kuo greičiau praneša 
pareiškėjui (MVĮ) ir valstybei narei, kurioje 
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yra jo pagrindinė būstinė, jei bandymų 
rezultatai yra neigiami, apie draudimą 
naudoti medžiagą, kuri buvo bandoma. 
5. Paskesnysis naudotojas privalo 
nedelsdamas atnaujinti šią informaciją, jei 
pagal 1 dalies nuostatas pranešta 
informacija pasikeitė.
6. Paskesnysis naudotojas Agentūros pagal 
108 straipsnį nustatyta forma privalo ją 
informuoti, jei jo atlikta medžiagos 
klasifikacija skiriasi nuo tiekėjo nurodytos 
klasifikacijos.
7. Perduoti 1–4 dalyse nurodytą 
informaciją neprivaloma, jei paskesnis 
naudotojas per metus sunaudoja mažiau 
nei vieną toną cheminės medžiagos ar 
preparato.

Or. it

Justification

An ad hoc procedure for SMEs should be included to ensure that registration of an identified 
own-use can be carried out without prejudice to industrial confidentiality. This avoids the risk 
of unfair competition between an upstream actor and a downstream user.

This amendment is linked to the amendment to Article 3(29a) by the same Member.


