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PAKEITIMAI 740-884 IV DALIS (VI antraštinė dalis)

Pranešimo projektas (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
dėl cheminių medžiagų registravimo, vertinimo, leidimų suteikimo ir apribojimo

Pasiūlymas dėl reglamento (KOM(2003)0644 – C6-0530/2003 – 2003/0256(COD) 

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

Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 740
37 straipsnio 1 dalis (nauja)

Šios antraštinės dalies nuostatos taikomos 
tik toms medžiagoms, kurias privaloma 
registruoti pagal II antraštinę dalį.

Or. it

Justification

The evaluation procedure is based on information obtained via registration (see, for instance, 
Article 44, which lays down a procedure for requesting further information and thus clearly 
only relates to registrants, while indicating that the Title concerning evaluation applies only 
to substances for which registration is required). There is no point in evaluating substances 
that do not have to be registered. This amendment should be taken in conjunction with the 
other amendments tabled to the articles of Title VI, Substance Evaluation.
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Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer ir Anja Weisgerber

Pakeitimas 741
37 straipsnis

Polimerai pagal šios antraštinės dalies 
nuostatas nevertinami.

Polimerai ir palaipsniui įvedamos 
medžiagos, užregistruotos iš anksto pagal 
26a ir 26b straipsnius, pagal šios antraštinės 
dalies nuostatas nevertinami.

Or. de

Justification

Evaluation of phase-in substances is separately regulated under the preregistration 
procedure. The substances will be subject to substance evaluation, however, once they have 
been registered.

Pakeitimą pateikė John Bowis ir Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 742
37 straipsnis

Polimerai pagal šios antraštinės dalies 
nuostatas nevertinami.

Polimerai ir neregistruojamos medžiagos 
pagal šios antraštinės dalies nuostatas 
nevertinami.

Or. en

Justification

Clarifies text.

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

Pakeitimas 743
37 straipsnis

Polimerai pagal šios antraštinės dalies 
nuostatas nevertinami.

Polimerai nevertinami. 

Or. it
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Justification

Polymers should be completely excluded from REACH and require their own specific 
regulation.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter ir 
Françoise Grossetête, Werner Langen, Richard Seeber, Marcello Vernola, Amalia Sartori, 

Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, 
Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 744
Horizontalusis pakeitimas

Kompetentinga institucija Agentūra
(Šis pakeitimas taikomas visai VI antraštinei 
daliai „Medžiagų vertinimas“. Jį priėmus 
reikės visur atlikti atitinkamus pakeitimus.) 

Or. en

Justification

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.

Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Chris Davies ir Carl Schlyter

Pakeitimas 745
38 straipsnio antraštė

Kompetentingoji institucija Agentūros atsakomybė už dokumentų 
rinkinių įvertinimą

Or. en

Justification

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.
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Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer ir Anja Weisgerber

Pakeitimas 746
38 straipsnio 1 dalis

1. 39–43 straipsniuose kompetentingąja 
institucija laikoma tos valstybės narės 
kompetentingoji institucija, kurios 
teritorijoje vyksta gamyba arba yra 
įregistruotas importuotojas. 

1. 39–47 straipsniuose kompetentingąja 
institucija laikoma Agentūra.

Or. de

Justification

To simplify the procedure and prevent imbalances in Member States because of differing 
decentralised administration methods, evaluation of dossiers should normally be carried out 
by the Agency itself. If necessary, the Agency could ease its burden by making use of national 
authorities to provide support.

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

Hennicot-Schoepges + Werner Langen + Richard Seeber

Pakeitimas 747
38 straipsnio 1 dalis

1. 39–43 straipsniuose kompetentingąja 
institucija laikoma tos valstybės narės 
kompetentingoji institucija, kurios 
teritorijoje vyksta gamyba arba yra 
įregistruotas importuotojas.

1. 39–46 straipsniuose kompetentingąja 
institucija laikoma Agentūra.

Or. en

Justification

For reasons of simplification and concentration of the process, the Agency should be in 
charge of all evaluation tasks and should have sole decision power on all aspects of 
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evaluation, for the purposes of consistency, legal certainty and efficiency. (Ria Oomen-
Ruijten & others)

To ensure consistency, legal certainty and efficiency, the Agency must be in charge of all 
evaluation issues and have sole decision-taking power on all aspects of evaluation. (Werner 
Langen) 

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Chris Davies ir Carl Schlyter

Pakeitimas 748
38 straipsnio 1 dalis

1. 39–43 straipsniuose kompetentingąja 
institucija laikoma tos valstybės narės 
kompetentingoji institucija, kurios 
teritorijoje vyksta gamyba arba yra 
įregistruotas importuotojas.

1. Agentūra yra atsakinga už siūlomų 
bandymų vertinimą ir paraiškų 
registravimą.

Or. en

Justification

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.

Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Ria Oomen-Ruijten, 
Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Anja 

Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Werner Langen ir 
Richard Seeber

Pakeitimas 749
38 straipsnio 2 dalis

2. Jei pagal 10 arba 17 straipsnių 
nuostatas keletas gamintojų arba 
importuotojų sudarė konsorciumą, 
kompetentingąja institucija laikoma tos 
šalies kompetentingoji institucija, kurios 
gamintojas ar importuotojas pagal 10 
arba 17 straipsnių reikalavimus teikia 
duomenis Agentūrai kitų vardu.

Išbraukta.

Or. de
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Justification

To simplify the procedure and prevent imbalances in Member States because of differing 
decentralised administration methods, evaluation of dossiers should normally be carried out 
by the Agency itself. If necessary, the Agency could ease its burden by making use of national 
authorities to provide support. (Elisabeth Jeggle and others)

For reasons of simplification and concentration of the process, the Agency should be in 
charge of all evaluation tasks and should have sole decision power on all aspects of 
evaluation, for the purposes of consistency, legal certainty and efficiency. (Oomen-Ruijten 
and others + Seeber) 

To ensure consistency, legal certainty and efficiency, the Agency must be in charge of all 
evaluation issues and have sole decision-taking power on all aspects of evaluation. 
(Werner L. Langen) 

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Chris Davies ir Carl Schlyter

Pakeitimas 750
38 straipsnio 2 dalis

2. Jei pagal 10 arba 17 straipsnių nuostatas 
keletas gamintojų arba importuotojų 
sudarė konsorciumą, kompetentingąja 
institucija laikoma tos šalies 
kompetentingoji institucija, kurios 
gamintojas ar importuotojas pagal 10 arba 
17 straipsnių reikalavimus teikia duomenis 
Agentūrai kitų vardu.

2. Atlikdama vertinimus Agentūra pasitiki 
institucijomis, kurias šiuo tikslu paskyrė 
valstybės narės.

Or. en

Justification

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.

Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report.
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Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer ir Frederika Brepoels

Pakeitimas 751
38 straipsnio 2a ir 2b dalys (naujos)

2a. Siekdama parengti sprendimus ir 
nuomones, kuriuos pati tvirtina, Agentūra į 
šią veiklą gali įtraukti valstybės narės, 
kurioje vyksta gamyba arba įregistruotas 
importuotojas, kompetentingąją instituciją 
ir prašyti techninės pagalbos. Tai atliekama 
pagal Agentūros sudarytus pastovius 
veiklos principus.
2b. Agentūra bendrauja su registruotoju 
pastarojo pasirinkta kalba.

Or. de

Justification

Internal market harmonisation presupposes that all decisions and opinions are adopted 
centrally: by the Agency. In the process, however, the Agency must be able to benefit from the 
expertise of Member States' competent authorities and request technical support from them in 
order to prepare its decisions and opinions. Easier communication and information exchange 
between the Agency and registrants will benefit SMEs in particular, and so communication 
with the Agency must be possible in the language of the country in which the registrant is 
headquartered, while multinationals operating in all Member States must be able to choose a 
language.

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 752
39 straipsnis

Išbraukta.

Or. de

Justification

There is no provision f or the submission of testing proposals: all relevant information 
concerning safe use will have been submitted when the substance was registered. There is 
therefore no need for examination by the competent authority or the Agency.
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Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 753
39 straipsnio 1 dalis

1. Kompetentingoji institucija išnagrinėja 
kiekvieną siūlomą bandymą, nurodytą 
registravimo paraiškoje arba paskesnio 
naudotojo ataskaitoje, kurioje pateikiama 
VII ir VIII prieduose nurodyta informacija 
apie medžiagą.

1. Agentūra išnagrinėja kiekvieną siūlomą 
medžiagos bandymą, nurodytą registravimo 
paraiškoje arba paskesnio naudotojo 
ataskaitoje.

Or. en

Justification

Adaptation of information requirements shall be applicable from volumes of 10mtpa and 
higher (see also the amendment to Article 37 and corresponding amendments in Title II)

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

Pakeitimas 754
39 straipsnio 1 dalis

1. Kompetentingoji institucija išnagrinėja 
kiekvieną siūlomą bandymą, nurodytą 
registravimo paraiškoje arba paskesnio 
naudotojo ataskaitoje, kurioje pateikiama 
VII ir VIII prieduose nurodyta informacija 
apie medžiagą.

1. Tais atvejais, kai pagal Agentūros 
patvirtintus metodus negalima įvertinti 
rizikos, kompetentingoji institucija 
išnagrinėja kiekvieną siūlomą bandymą, 
nurodytą registravimo paraiškoje arba 
paskesnio naudotojo ataskaitoje, kurioje 
pateikiama VII ir VIII prieduose nurodyta 
informacija apie medžiagą. 

Or. es

Justification

The existence of systems approved by the Agency would greatly help to avoid animal 
experimentation.
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Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 755
39 straipsnio 1 dalis

1. Kompetentingoji institucija išnagrinėja 
kiekvieną siūlomą bandymą, nurodytą 
registravimo paraiškoje arba paskesnio 
naudotojo ataskaitoje, kurioje pateikiama 
VII ir VIII prieduose nurodyta informacija 
apie medžiagą.

1. Kompetentingoji institucija išnagrinėja 
kiekvieną siūlomą bandymą, nurodytą 
registravimo paraiškoje arba paskesnio 
naudotojo ataskaitoje, kurioje pateikiama V–
VIII prieduose nurodyta informacija apie 
medžiagą.

Or. en

Justification

Linked to Amendments of Recital 47 and Article 11 (1). In order to prevent animal testing and 
save costs for industry, and as data from animal tests should only be provided if necessary for 
the safety assessment of a substance, any testing proposals for provision of the information 
specified in Annexes V and VI should also be examined by the competent authority.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Carl Schlyter ir Hiltrud Breyer

Pakeitimas 756
39 straipsnio 1 dalis

1. Kompetentingoji institucija išnagrinėja 
kiekvieną siūlomą bandymą, nurodytą 
registravimo paraiškoje arba paskesnio 
naudotojo ataskaitoje, kurioje pateikiama 
VII ir VIII prieduose nurodyta informacija 
apie medžiagą.

1. Kompetentingoji institucija išnagrinėja 
kiekvieną siūlomą bandymą, nurodytą 
registravimo paraiškoje arba paskesnio 
naudotojo ataskaitoje, kurioje pateikiama 
VII ir VIII prieduose nurodyta informacija 
apie medžiagą ir kuri apima medžiagos su 
stuburiniais gyvūnais bandymus.

Or. en

Justification

Linked to the amendments on Article 11 paragraphs 1 (c) and (d) by the same authors. It 
should be clarified that all the information in Annexes VII and VIII that does not involve 
vertebrate animal testing should be included directly in the technical dossier. There is no 
reason to submit testing proposals for that information.
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Pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas 
Sjöstedt

Pakeitimas 757
39 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Siekiant išvengti bandymų su gyvūnais 
dubliavimo, suinteresuotoms šalims 
duodama 90 dienų nuomonei dėl siūlomų 
bandymų su stuburiniais gyvūnais pateikti. 
Registruotojas arba paskesnysis naudotojas 
atsižvelgia į visus gautus komentarus ir 
praneša Agentūrai, ar vis tiek būtina atlikti 
siūlomus bandymus ir kodėl. 

Or. en

Justification

Replaces amendment 33 of the draft report.

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 758
39 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Siekiant išvengti bandymų su gyvūnais 
dubliavimo, tarpininkams duodama 90 
dienų pastaboms apie siūlomus bandymus 
su stuburiniais gyvūnais pateikti. Šiuos 
pasiūlymus tikrinanti kompetentingoji 
institucija, rengdama savo sprendimo 
projektą, atsižvelgia į visas gautas pastabas.

Or. en

Justification

Linked to Amendment of Recital 47a. In order to prevent animal testing, stakeholders 
(including animal welfare organisations) should have the opportunity to submit comments 
when a testing strategy involving tests on animals is proposed by (a) registrant(s). The 
competent authority should take such comments into account when examining the testing 
proposal and drafting its decision. Experience from the United States High Production 
Volume Chemicals Programme has shown that such a procedure makes a significant 
contribution in preventing animal testing.
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Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle ir Chris Davies 

Pakeitimas 759
39 straipsnio 1b dalis (nauja)

1b. Šio straipsnio 2 dalyje minimi 
sprendimai dėl siūlomų bandymų su 
stuburiniais gyvūnais rengiami pasitarus su 
Europos alternatyvių metodų patvirtinimo 
centru (ECVAM).

Or. de

Justification

In order to prevent animal testing, the competent authority, when drafting its decision on 
testing proposals involving tests on animals, should consult ECVAM experts with up-to-date 
knowledge, experience and information concerning ongoing developments in the field of 
alternative test methods. (Thomas Ulmer and others)

Linked to Amendment of Recital 47b. In order to prevent animal testing, the competent 
authority should consult ECVAM experts with up-to-date knowledge, experience and 
information on ongoing developments in the field of alternative test methods, in drafting its 
decision on testing proposals involving tests on animals. (Chris Davies) 

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 760
39 straipsnio 1b dalis (nauja)

1b. Prieš rengiant šio straipsnio 2 dalyje 
minimo sprendimo dėl siūlomų bandymų 
su stuburiniais gyvūnais projektą, 
konsultuojamasi su Europos alternatyvių 
metodų patvirtinimo centru (ECVAM).

Or. en

Justification

Linked to the amendment introducing a new recital 47b. Given the rapid advances in the 
development of alternative tests, expert knowledge and experience should be provided to the 
competent authorities when evaluating testing proposals to prevent animal testing and save 
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costs.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer ir Chris Davies

Pakeitimas 761
39 straipsnio 2 dalies įvadinė dalis

2. Remdamasi 1 dalyje nurodytu 
nagrinėjimu, kompetentingoji institucija
parengia vieno iš toliau pateikiamų 
sprendimų projektą, o toks sprendimas 
priimamas 48 ir 49 straipsniuose numatyta 
tvarka:

2. Remdamasi 1, 1a ir 1b dalyse nurodytu 
nagrinėjimu, kompetentingoji institucija 
parengia vieno iš toliau pateikiamų 
sprendimų projektą, o toks sprendimas 
priimamas 48 ir 49 straipsniuose numatyta 
tvarka:

Or. en

Justification

Linked to amendment 33 of the rapporteur and to the amendment by the same authors 
inserting a new paragraph after Article 39, paragraph 1.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 762
39 straipsnio 2 dalis

2. Remdamasi 1 dalyje nurodytu 
nagrinėjimu, kompetentingoji institucija
parengia vieno iš toliau pateikiamų 
sprendimų projektą, o toks sprendimas 
priimamas 48 ir 49 straipsniuose numatyta 
tvarka:

2. Remdamasi 1 dalyje nurodytu 
nagrinėjimu, Agentūra parengia vieno iš 
toliau pateikiamų sprendimų projektą, o toks 
sprendimas priimamas 48 ir 49 straipsniuose 
numatyta tvarka:

a) sprendimas, kuriuo registruotojas (-ai) 
arba paskesnis naudotojas (-ai) 
įpareigojamas atlikti siūlomą bandymą, 
nustatant galutinį bandymo rezultatų 
santraukos arba tyrimo pagrindų santraukos, 
jei privaloma pagal I priedo nuostatas, 
pateikimo terminą;

a) sprendimas, kuriuo registruotojas (-ai) 
arba paskesnis naudotojas (-ai) 
įpareigojamas atlikti siūlomą bandymą, 
nustatant galutinį bandymo rezultatų 
santraukos arba tyrimo pagrindų santraukos, 
jei privaloma pagal I priedo nuostatas, 
pateikimo terminą;

b) sprendimas, atitinkantis a punkto 
reikalavimus, tačiau pakeičiantis sąlygas, 
kuriomis atliekamas bandymas;

b) sprendimas, atitinkantis a punkto 
reikalavimus, tačiau pakeičiantis sąlygas, 
kuriomis atliekamas bandymas ;
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c) sprendimas, atmetantis siūlomą bandymą. c) sprendimas, atmetantis siūlomą bandymą.

Visi sprendimai priimami įvertinus riziką.

Or. en

Justification

Any decision requiring the registrant to carry out testing must be based on the need 
demonstrated by the registrant that the information is needed for proper risk assessment and 
risk management.

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 763
40 straipsnio 1 dalis

1. Kompetentingoji institucija gali patikrinti 
kiekvieną registravimo paraišką, norėdama 
įsitikinti, kad:

1. Agentūra gali patikrinti kiekvieną 
registravimo paraišką, norėdama įsitikinti, 
kad:

a) techninių dokumentų rinkinyje, kuris 
buvo pateiktas pagal 9 straipsnio nuostatas, 
nurodyta informacija atitinka 9, 11 ir 21 
straipsnių bei IV–VIII priedų reikalavimus, 
ir (arba)

pagal 9, 12 ir 13 straipsnių nuostatas 
nurodyta informacija atitinka šių straipsnių 
ir su jais susijusių priedų reikalavimus.

b) standartinės informacijos reikalavimų 
taikymas ir techninių dokumentų rinkinyje 
nurodytas pagrindimas atitinka tokį 
taikymą reglamentuojančias V–VIII priedų 
taisykles bei IX priedo bendrąsias taisykles.

Or. de

Justification

The Agency should be given the possibility of verifying all documents submitted, including the 
chemical safety report and safety data sheets.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer ir Anja Weisgerber

Pakeitimas 764
40 straipsnio 1 dalies ba punktas (naujas)
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ba) registruotojo pagal 9 straipsnio c 
punktą sudarytas prioritetų sąrašas atitinka 
IVa priedo nuostatas. 

Or. de

Justification

Linked to Amendment 2 to Article 9. Registrants' own risk level classification of substances 
should be verified as part of the dossier evaluation exercise.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête ir Richard Seeber

Pakeitimas 765
40 straipsnio 3 dalis

3. Registruotojas privalo pateikti Agentūrai 
reikiamą informaciją.

Išbraukta.

Or. de

Justification

As part of a harmonised procedure, and in order to prevent any discrepancies, testing 
proposals and dossiers should be examined by the Agency, which will rely on a European 
network of evaluation agencies and institutes. However, it is also for the Agency to help 
produce dossiers and propose recommendations. (Françoise Grossetête)

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 766
40 straipsnio 3 dalis

3. Registruotojas privalo pateikti Agentūrai 
reikiamą informaciją.

3. Registruotojas privalo pateikti Agentūrai 
reikiamą informaciją per agentūros 
nustatytą protingą laikotarpį. Šis 
laikotarpis neturi viršyti šešių mėnesių. 
Agentūra panaikina registracijos numerį, 
jei registruotojas per nustatytą laiką 
nepateikia atitinkamos informacijos.

Or. en
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Justification

A registrant might have passed the completeness check as stipulated in Article 18, but the 
information requirements might nevertheless not be fulfilled. Non-compliance with the 
information requirements should have clear consequences. Registrants should have no more 
than one chance within a maximum of six months to correct flawed registrations. This could 
ensure good quality and avoid never-ending disputes between the authorities and registrants. 
The wording is in line with the provisions for the completeness check in Article 18.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 767
40 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Agentūra sudaro metinį registracijai 
pateiktų dokumentų vertinimo planą, 
daugiausia dėmesio skirdama jų kokybės 
vertinimui. Šis planas skelbiamas 
Agentūros tinklalapyje.

Or. fr

Justification

As part of a harmonised procedure, and in order to avoid any disparities, examination of the 
testing proposals and of the dossiers should be managed by the Agency, which will be able to 
draw on a European network of evaluation agencies and institutes. It should also fall to the 
Agency to help in the production of the dossiers and to put forward recommendations 
concerning presentation.

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

Pakeitimas 768
40 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Agentūra sudaro metinį registracijai 
pateiktų dokumentų vertinimo planą, 
daugiausia dėmesio skirdama jų kokybės 
vertinimui. Plane nurodoma, kiek 
mažiausiai (procentais) registruotinų 
dokumentų turi būti įvertinta per metus. Šis 
skaičius negali būti mažesnis nei 5 proc. 
nuo per pastaruosius trejus metus 
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registracijai pateiktų dokumentų sumos 
vidurkio. Planas skelbiamas Agentūros 
tinklalapyje.

Or. en

Justification

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.

Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report.

In particular, this amendment covers amendment 34 in the draft report.

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 769
40 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Pagal 1a ir 1b dalių nuostatas 
kompetentingoji institucija patikrina bent 5 
proc. registracijai pateiktų dokumentų, juos 
pasirinkdama atsitiktiniu būdu.

Or. en

Justification

There is currently no mandatory evaluation of the quality and content of the registration 
dossiers, as the Agency will only check for completeness (Article 18(2)). Given that a recent 
evaluation by Competent Authorities of Member States found that only 31% of safety data 
sheets were fully accurate, we consider it vital that an audit of at least 5% of the dossiers is 
required in order to ensure and motivate company to submit accurate information.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt + Françoise 
Grossetête

Pakeitimas 770
40 straipsnio 3b dalis (nauja)
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3b. Agentūra parengia metinį pranešimą 
apie registracijai pateiktų dokumentų 
vertinimo rezultatus. Šiame pranešime 
pateikiamos rekomendacijos 
registruotojams, siekiant pagerinti naujų 
registracijai teikiamų dokumentų kokybę. 
Pranešimas skelbiamas Agentūros 
tinklalapyje.

Or. en

Justification

Seeks to strengthen the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same time 
making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.

Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report.

In particular, this amendment covers amendment 34 in the draft report (Guido Sacconi & 
others).

As part of a harmonised procedure, and in order to avoid any disparities, examination of the 
testing proposals and of the dossiers should be managed by the Agency, which will be able to 
draw on a European network of evaluation agencies and institutes. It should also fall to the 
Agency to help in the production of the dossiers and to put forward recommendations 
concerning presentation. (Françoise Grossetête)

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 771
41 straipsnio 1 dalis

1. Kompetentingoji institucija patikrina visą 
informaciją, kuri buvo pateikta priėmus 
sprendimą pagal 39 arba 40 straipsnio 
reikalavimus, ir prireikus parengia 
atitinkamų sprendimų projektus pagal 39 
arba 40 straipsnių nuostatas.

1. Agentūra patikrina visą informaciją, kuri 
buvo pateikta priėmus sprendimą pagal 40 
straipsnio reikalavimus, ir prireikus parengia 
atitinkamų sprendimų projektus pagal 40 
straipsnių nuostatas. 

Or. de
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Pakeitimą pateikė Werner Langen ir Richard Seeber

Pakeitimas 772
41 straipsnio 2 dalis

2. Įvertinusi dokumentų rinkinį,
kompetentingoji institucija pasinaudoja 
vertinant gauta informacija 43a bis 1 
dalies, 56 straipsnio 3 dalies ir 66 straipsnio 
2 dalies tikslams ir perduoda šią 
informaciją Komisijai, Agentūrai bei 
kitoms valstybėms narėms. Kompetentingoji 
institucija praneša Komisijai, Agentūrai, 
registruotojui ir kitų valstybių narių 
kompetentingosioms institucijoms padarytas 
išvadas apie tai, ar naudotis gauta 
informacija arba kaip ja naudotis.

Įvertinusi dokumentų rinkinį, Agentūra
praneša Komisijai, registruotojui ir valstybių 
narių kompetentingosioms institucijoms 
padarytas išvadas apie tai, ar naudotis gauta 
informacija arba kaip ja naudotis 56 
straipsnio 3 dalies ir 66 straipsnio 2 dalies 
tikslams.

Or. de

Justification

The evaluation process stops here unless the Agency decides, in accordance with Article 43a 
bis, that a substance evaluation is needed and justified. (Richard Seeber) 

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 773
41 straipsnio 2 dalis

2. Įvertinusi dokumentų rinkinį, 
kompetentingoji institucija pasinaudoja 
vertinant gauta informacija 43a bis 1 dalies, 
56 straipsnio 3 dalies ir 66 straipsnio 2 dalies 
tikslams ir perduoda šią informaciją 
Komisijai, Agentūrai bei kitoms valstybėms 
narėms. Kompetentingoji institucija praneša 
Komisijai, Agentūrai, registruotojui ir kitų 
valstybių narių kompetentingosioms 
institucijoms padarytas išvadas apie tai, ar 
naudotis gauta informacija arba kaip ja 
naudotis.

2. Įvertinusi dokumentų rinkinį, 
kompetentingoji institucija pasinaudoja 
vertinant gauta informacija 56 straipsnio 3 
dalies ir 66 straipsnio 2 dalies tikslams ir 
perduoda šią informaciją Komisijai, 
Agentūrai bei kitoms valstybėms narėms. 
Kompetentingoji institucija praneša 
Komisijai, Agentūrai, registruotojui ir kitų 
valstybių narių kompetentingosioms 
institucijoms padarytas išvadas apie tai, ar 
naudotis gauta informacija arba kaip ja 
naudotis.

Or. de
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Justification

Linked to amendment to Article 38.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas ir Hiltrud Breyer

Pakeitimas 774
41 straipsnio 2 dalis

2. Įvertinusi dokumentų rinkinį, 
kompetentingoji institucija pasinaudoja 
vertinant gauta informacija 43a bis 1 dalies, 
56 straipsnio 3 dalies ir 66 straipsnio 2 dalies 
tikslams ir perduoda šią informaciją 
Komisijai, Agentūrai bei kitoms valstybėms 
narėms. Kompetentingoji institucija praneša 
Komisijai, Agentūrai, registruotojui ir kitų 
valstybių narių kompetentingosioms 
institucijoms padarytas išvadas apie tai, ar 
naudotis gauta informacija arba kaip ja 
naudotis.

Įvertinusi dokumentų rinkinį arba 
nustačiusi, kad cheminių medžiagų 
saugumo įvertinimas neatitinka jų keliamo 
pavojaus, kompetentingoji institucija 
pasinaudoja vertinant gauta informacija 43a 
bis 1 dalies, 56 straipsnio 3 dalies ir 66 
straipsnio 2 dalies tikslams ir perduoda šią 
informaciją Komisijai, Agentūrai bei kitoms 
valstybėms narėms. Kompetentingoji 
institucija praneša Komisijai, Agentūrai, 
registruotojui ir kitų valstybių narių 
kompetentingosioms institucijoms padarytas 
išvadas apie tai, ar naudotis gauta 
informacija arba kaip ja naudotis.

Or. en

Justification

A competent authority should also be entitled to act if the chemical safety assessment is found 
to be inadequate. This could help to ensure good quality of the chemical safety assessment  
and avoid never-ending disputes between the authorities and registrants.

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

Pakeitimas 775
41 straipsnio 2 dalis

2. Įvertinusi dokumentų rinkinį, 
kompetentingoji institucija pasinaudoja 
vertinant gauta informacija 43a bis 1 dalies, 
56 straipsnio 3 dalies ir 66 straipsnio 2 dalies 
tikslams ir perduoda šią informaciją 
Komisijai, Agentūrai bei kitoms valstybėms 

2. Įvertinusi dokumentų rinkinį, Agentūra
pasinaudoja vertinant gauta informacija 43a 
bis 1 dalies, 56 straipsnio 3 dalies ir 66 
straipsnio 2 dalies tikslams ir perduoda šią 
informaciją Komisijai bei valstybėms 
narėms. Agentūra praneša Komisijai, 
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narėms. Kompetentingoji institucija praneša 
Komisijai, Agentūrai, registruotojui ir kitų
valstybių narių kompetentingosioms 
institucijoms padarytas išvadas apie tai, ar 
naudotis gauta informacija arba kaip ja 
naudotis.

Agentūrai, registruotojui ir valstybėms 
narėms padarytas išvadas apie tai, ar 
naudotis gauta informacija arba kaip ja 
naudotis.

Or. en

Justification

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.

Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report.

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 776
42 straipsnis

Išbraukta.

Or. de

Justification

There is no provision for the submission of testing proposals: all relevant information 
concerning safe use will have been submitted when the substance was registered. There is 
therefore no need for examination by the competent authority or the Agency.
Furthermore, waiting for a decision by authorities for up to five years following submission of 
testing proposals is unacceptable.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter + 
Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber + Richard Seeber

Pakeitimas 777
42 straipsnio 1 dalis

1. Kompetentingoji institucija, pradėdama 
vertinti siūlomą bandymą pagal 39 

Išbraukta.
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straipsnio nuostatas, privalo apie tai 
pranešti Agentūrai.

Or. en

Justification

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.

Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report. (Guido 
Sacconi & others) 

Deletion of paragraph 1 is linked to Amendment 15 to Article 38. Deletion of paragraphs 3 
and 4 is linked to Amendments 5 to 7 to Articles 26 to 26b. (Elisabeth Jeggle and others) 

For reasons of simplification and concentration of the process, the Agency should be in 
charge of all evaluation tasks and should have sole decision power on all aspects of 
evaluation, for the purposes of consistency, legal certainty and efficiency. (Richard Seeber) 

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

Pakeitimas 778
42 straipsnio 2 dalis

2. Per 120 dienų nuo registravimo paraiškos 
arba paskesnio naudotojo ataskaitos, kuriose 
aprašomas siūlomas bandymas, gavimo iš 
Agentūros, kompetentingoji institucija
parengia sprendimą pagal 39 straipsnio 2 
dalies nuostatas.

2. Per 120 dienų nuo registravimo paraiškos 
arba paskesnio naudotojo ataskaitos, kuriose 
aprašomas siūlomas bandymas, gavimo 
Agentūra parengia sprendimą pagal 39 
straipsnio 2 dalies nuostatas.

Or. en

Justification

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.

Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report. (Guido 
Sacconi & others) 
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Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer ir Anja Weisgerber

Pakeitimas 779
42 straipsnio 3 ir 4 dalys

3. Registruojant palaipsniui įvedamas 
medžiagas, kompetentingoji institucija 
parengia 39 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
sprendimą:

Išbraukta.

a) per 5 metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo, jei registravimo paraiškos, 
kuriose aprašytas VII ir VIII priedų 
informacijos reikalavimams vykdyti skirtas 
siūlomas bandymas, buvo gautos per 21 
straipsnio 1 dalyje nustatytą laikotarpį;
b) per 9 metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo, jei registravimo paraiškos, 
kuriose aprašytas VII priedo informacijos 
reikalavimams vykdyti skirtas siūlomas 
bandymas, buvo gautos per 21 straipsnio 2 
dalyje nustatytą laikotarpį;
c) pasibaigus a ir b punktuose nurodytiems 
terminams, jei registravimo paraiškos, 
kuriose aprašytas siūlomas bandymas, buvo 
gautos per 21 straipsnio 3 dalyje nustatytą 
laikotarpį.

Or. de

Justification

Deletion of paragraph 1 is linked to Amendment 15 to Article 38. Deletion of paragraphs 3 
and 4 is linked to Amendments 5 to 7 to Articles 26 to 26b.

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 780
42 straipsnio 3 dalies a ir b punktai

a) per 5 metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo, jei registravimo paraiškos, 
kuriose aprašytas VII ir VIII priedų 

a) per 5 metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo, jei registravimo paraiškos, 
kuriose aprašytas V−VIII priedų 
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informacijos reikalavimams vykdyti skirtas 
siūlomas bandymas , buvo gautos per 21 
straipsnio 1 dalyje nustatytą laikotarpį;

informacijos reikalavimams vykdyti skirtas 
siūlomas bandymas, buvo gautos per 21 
straipsnio 1 dalyje nustatytą laikotarpį; 

b) per 9 metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo, jei registravimo paraiškos, 
kuriose aprašytas VII priedo informacijos 
reikalavimams vykdyti skirtas siūlomas 
bandymas, buvo gautos per 21 straipsnio 2 
dalyje nustatytą laikotarpį;

b) per 9 metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo, jei registravimo paraiškos, 
kuriose aprašytas V–VII prieduose 
informacijos reikalavimams vykdyti skirtas 
siūlomas bandymas, buvo gautos per 21 
straipsnio 2 dalyje nustatytą laikotarpį;

Or. en

Justification

Linked to Amendments of Recital 47, Article 11 (1) and Article 39 (1).

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 781
42 straipsnio 3 dalies a, b ir c punktai

a) per 5 metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo, jei registravimo paraiškos, 
kuriose aprašytas VII ir VIII priedų 
informacijos reikalavimams vykdyti skirtas 
siūlomas bandymas, buvo gautos per 21 
straipsnio 1 dalyje nustatytą laikotarpį;

a) per 5 metus nuo siūlomo bandymo 
gavimo datos, jei registravimo paraiškos 
buvo gautos per 21 straipsnio 1 dalyje 
nustatytą laikotarpį, ir

b) per 9 metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo, jei registravimo paraiškos, 
kuriose aprašytas VII priedo informacijos 
reikalavimams vykdyti skirtas siūlomas 
bandymas, buvo gautos per 21 straipsnio 2 
dalyje nustatytą laikotarpį;

b) per 9 metus nuo siūlomo bandymo 
gavimo datos, jei registravimo paraiškos 
buvo gautos per 21 straipsnio 1 dalyje 
nustatytą laikotarpį;

c) pasibaigus a ir b punktuose nurodytiems 
terminams, jei registravimo paraiškos,
kuriose aprašytas siūlomas bandymas, buvo 
gautos per 21 straipsnio 3 dalyje nustatytą 
laikotarpį.

c) pasibaigus a ir b punktuose nurodytiems 
terminams, jei registravimo paraiškos buvo 
gautos per 21 straipsnio 3 dalyje nustatytą 
laikotarpį. 

Or. en
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Justification

See AM to Art. 9 1 (a) (ix).

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 782
42 straipsnio 3 dalies ba punktas (naujas)

ba) per 12 metų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo, jei registravimo paraiškos, 
kuriose aprašytas VII priedo informacijos 
reikalavimams vykdyti skirtas siūlomas 
bandymas, buvo gautos per 21 straipsnio 3 
dalyje nustatytą laikotarpį;

Or. nl

Justification

A new paragraph is inserted in Article 21 concerning substances which have to be registered 
after nine years. This also requires the insertion of a new paragraph in this article (Blokland 
priority package).

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 783
42 straipsnio 3 dalies c punktas

c) pasibaigus a ir b punktuose nurodytiems 
terminams, jei registravimo paraiškos, 
kuriose aprašytas siūlomas bandymas, buvo 
gautos per 21 straipsnio 3 dalyje nustatytą 
laikotarpį.

c) pasibaigus a, b ir ba punktuose 
nurodytiems terminams, jei registravimo 
paraiškos, kuriose aprašytas siūlomas 
bandymas, buvo gautos per 21 straipsnio 3a
dalyje nustatytą laikotarpį.

Or. nl

Justification

A new paragraph is inserted in Article 21 concerning substances which have to be registered 
after nine years. This also requires the insertion of a new paragraph in this article (Blokland 
priority package).
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Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Carl Schlyter ir Hiltrud Breyer

Pakeitimas 784
42 straipsnio 3 dalies c punktas

c) pasibaigus a ir b punktuose nurodytiems 
terminams, jei registravimo paraiškos, 
kuriose aprašytas siūlomas bandymas, buvo 
gautos per 21 straipsnio 3 dalyje nustatytą 
laikotarpį.

c) per 14 metų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo, jei registravimo paraiškos, 
kuriose aprašytas siūlomas bandymas, buvo 
gautos per 21 straipsnio 3 dalyje nustatytą 
laikotarpį.

Or. en

Justification

There should also be a clear deadline for the evaluation of testing proposals for substances 
between 1 and 10 tonnes.

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

Pakeitimas 785
42 straipsnio 4 dalis

4. Kai valstybės narės kompetentingoji 
institucija baigia 39 straipsnyje numatytą 
vertinimą, susijusį su palaipsniui 
įvedamomis medžiagomis, ji privalo apie tai 
pranešti Agentūrai.

Išbraukta.

Or. en

Justification

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.

Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report. (Guido 
Sacconi)

For reasons of simplification and concentration of the process, the Agency should be in 
charge of all evaluation tasks and should have sole decision power on all aspects of 
evaluation, for the purposes of consistency, legal certainty and efficiency. (Richard Seeber)
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Pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies ir Carl Schlyter

Pakeitimas 786
42 straipsnio 4a dalis (nauja)

4a. Registravimo dokumentų rinkinių, 
vertintinų pagal 39 straipsnio nuostatas, 
sąrašas turi būti prieinamas valstybėms 
narėms.

Or. en

Justification

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.

Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 787
42 straipsnio 4a dalis (nauja)

4a. Per dvejus metus nuo bandymų siūlymų 
įvertinimo turi būti įvykdyti reikalavimai 
pateikti informaciją. 

Or. en

Justification

There should also be a clear deadline for the actual carrying out of the testing.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter + Werner 
Langen + Richard Seeber

Pakeitimas 788
43 straipsnio 1 dalis
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1. Kompetentingoji institucija, pradėdama 
tikrinti registravimo paraiškos atitiktį pagal 
40 straipsnio nuostatas, privalo apie tai 
pranešti Agentūrai.

Išbraukta.

Or. en

Justification

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.

Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report. (Guido 
Sacconi & others) 

There is no provision for the submission of testing proposals: all relevant information 
concerning safe use will have been submitted when the substance was registered. (Werner 
Langen)

For reasons of simplification and concentration of the process, the Agency should be in 
charge of all evaluation tasks and should have sole decision power on all aspects of 
evaluation, for the purposes of consistency, legal certainty and efficiency. (Richard Seeber)

Pakeitimą pateikė Werner Langen ir Richard Seeber

Pakeitimas 789
43 straipsnio 3 dalis

3. Kai valstybės narės kompetentingoji 
institucija baigia 40 straipsnyje numatytą 
vertinimą, susijusių su palaipsniui 
įvedamomis medžiagomis, ji privalo apie tai 
pranešti Agentūrai.

Išbraukta.

Or. de

Justification

There is no provision for the submission of testing proposals: all relevant information 
concerning safe use will have been submitted when the substance was registered. (Werner 
Langen)

For reasons of simplification and concentration of the process, the Agency should be in 
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charge of all evaluation tasks and should have sole decision power on all aspects of 
evaluation, for the purposes of consistency, legal certainty and efficiency. (Richard Seeber)

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

Pakeitimas 790
43 straipsnio 3 dalis

3. Kai valstybės narės kompetentingoji 
institucija baigia 40 straipsnyje numatytą 
vertinimą, susijusių su palaipsniui 
įvedamomis medžiagomis, ji privalo apie tai 
pranešti Agentūrai.

3. Registravimo dokumentų rinkinių, 
vertintinų pagal 40 straipsnio nuostatas, 
sąrašas turi būti prieinamas valstybėms 
narėms.

Or. en

Justification

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.

Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report.

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 791
43a straipsnis (naujas)

2A SKYRIUS

REGISTRUOTI PATEIKTŲ 
DOKUMENTŲ RINKINIŲ ATRANKA 

PAGAL MEDŽIAGŲ KIEKĮ TONOMIS 
(1–10t) 

43a straipsnis

Reikalavimai pateikti papildomą 
informaciją apie nustatytas medžiagas

1. Siekdama nustatyti medžiagas, apie 
kurias turi būti pateikta V priede nurodyta 
informacija, Agentūra gali atlikti visų 
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dokumentų rinkinių, pateiktų registruoti 
medžiagas, kurios registruojamos iki 10 
tonų kiekio, atranką, kad nustatytų tas 
medžiagas, kurios atitinka bent du iš šių 
kriterijų:
a) medžiagos, galinčios turėti didelį poveikį 
dėl:
i) masinio vartojimo; arba
ii) profesinio vartojimo; arba
iii) pramoninio vartojimo; 
b) medžiagos, apie kurių poveikį žmogaus 
sveikatai ar aplinkai pateikta labai mažai 
informacijos;
c) medžiagos, moksliniais tyrimais 
nustatytos kaip galinčios atitikti 1 ar 2 
kategorijos kancerogeninių, mutageninių ar 
nuodingų medžiagų klasifikacijos jas 
dauginant kriterijus, arba atitinkančios XII 
priede nurodytus kriterijus, arba apie kurių 
pavojingas savybes turima mažai 
informacijos;
d) medžiagos, kurias užregistravo 
mažiausiai 20 registruotojų; jei šie 
registruotojai nenurodė, kad nėra poveikio 
aplinkai, arba moksliniais tyrimais 
nenustatyta, kad jos nepavojingos;
e) medžiagos, kurių stebėjimo arba 
kontrolės valstybėse narėse rezultatai rodo, 
kad jos yra pavojingos žmogaus sveikatai ar 
aplinkai.
2. Agentūra remdamasi 12 straipsniu 
reikalauja, kad atrankos būdu nustatytų 
medžiagų registruotojai per 1 metus pateiktų 
V priede nurodytą informaciją.
3. Agentūra Komisijai gali pasiūlyti ir kitų 
atrankos kriterijų. Komisija 130 straipsnio 3 
dalyje nustatyta tvarka priima sprendimą 
įtraukti papildomus kriterijus į IIIA priedą. 

Or. en
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Justification

These amendments enable the Agency to identify substances for which no full Annex V data 
set is available and that could pose a high risk. For these priority substances missing 
information compared to that information set out in Annex V shall be generated and 
submitted by enterprises. The screening criteria cover empty dossier, suspicion of CMR and 
PBT, widespread exposure, cumulative volumes, and problems identified in enforcement 
measures. In the interest of workability and proportionality, at least two of these criteria must 
be met for the substance to be selected. (amendment linked to amendment to Article 5, 
paragraph 4)

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 792
43ab straipsnis (naujas)

43ab straipsnis
Nurodymai dėl papildomos informacijos 

medžiagą registruojant keliems 
registruotojams

1. Jei kelių registruotojų prašoma apie tą 
pačią medžiagą pateikti V priede nurodytą 
informaciją, Agentūra jiems visiems 
praneša vienas kito duomenis. Už šios 
informacijos parengimą yra atsakingi visi 
registruotojai. 
2. Visi tos pačios medžiagos registruotojai 
per 3 mėnesius turi susitarti, kuris visų 
vardu parengs informaciją. Jei nepavyksta 
susitarti, Agentūra vieną iš jų paskiria 
atsakingu už informacijos parengimą.
3. Informacijos, reikalingos pagal V priedo 
reikalavimus, parengimo išlaidos yra 
paskirstomos visiems tos medžiagos 
registruotojams, jei nesusitarta kitaip.

Or. en

Justification

In case of multiple registrants only one data set will be generated and cost will be shared 
between all registrants of that substance.
(amendment linked to Article 5, paragraph 4)
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Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 793
43ac straipsnis (naujas)

43ac straipsnis 
Papildomos informacijos nagrinėjimas

1. Agentūra išnagrinėja pagal šio skyriaus 
reikalavimus gautą informaciją ir, jei 
būtina, atsižvelgdama į 40 straipsnį 
parengia atitinkamo sprendimo projektą.
2. Agentūra Komisijai, valstybėms narėms 
ir registruotojui praneša savo išvadas, ar ji 
pataria atrinkti medžiagą vertinimui, arba 
pristato priemones pagal VII arba VIII 
antraštines dalis. 

Or. en

Justification

For information submitted for priority substances identified as a result of the screening, a 
dossier evaluation – compliance  check – will be performed, and, if necessary, other parts of 
the REACH system as set out in the Commission proposal may be applied. 
(amendment linked to Article 5, paragraph 4)

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas ir Hiltrud Breyer

Pakeitimas 794
43a straipsnis (naujas)

43a straipsnis
Minimalus medžiagų vertinimų skaičius
Kasmet Agentūra nustato minimalų 
medžiagų vertinimų skaičių per metus, kad 
būtų galima nustatyti medžiagas, su 
kurioms reikia atlikti tolesnius tyrimus 
arba kitus veiksmus. 

Or. en
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Justification

It is important to establish a minimum number of substance evaluations. This would improve 
the quality control and the identification of problematic substance.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey + Anja Weisgerber

Pakeitimas 795
43a straipsnio antraštė

Medžiagų vertinimo kriterijai Vertinimo kriterijai ir pirmiausia vertintinų 
medžiagų sąrašas

Or. en

Justification

This amendment complements the rapporteur´s amendment 35. It is important that the criteria 
for evaluation address the potential synergetic effects from a mix of chemicals . Particular 
account should be taken of the effects on children in the perinatal phase as well as women. 
(Dorette Corbey)

Linked to amendment to Article 38. (Anja Weisgerber)

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey 

Pakeitimas 796
43a straipsnio 1 dalis

Siekdama pateikti darnų vertinimo metodą, 
Agentūra parengia prioritetų nustatymo 
kriterijus, skirtus tolesniam medžiagų 
vertinimui. Prioritetai nustatomi 
atsižvelgiant į riziką. Vertinimo kriterijai 
grindžiami duomenimis apie pavojingumą, 
medžiagos poveikį ir kiekio tonomis 
intervalus. Agentūra priima sprendimą dėl 
prioritetų nustatymo kriterijų, skirtų 
tolesniam medžiagų vertinimui. Valstybės 
narės privalo taikyti šiuos kriterijus, 
rengdamos savo einamuosius planus.

1. Siekdama pateikti darnų vertinimo 
metodą, Agentūra parengia prioritetų 
nustatymo kriterijus, skirtus tolesniam 
medžiagų vertinimui. Prioritetai nustatomi 
atsižvelgiant į riziką. Vertinimo kriterijai 
grindžiami duomenimis apie pavojingumą, 
medžiagos poveikį, galimą cheminių 
medžiagų mišinių sinerginį poveikį, poveikį 
embrionų vystymuisi, (nėščių) moterų ir 
vaikų sveikatai ir kiekio tonomis intervalus. 
Agentūra priima sprendimą dėl prioritetų 
nustatymo kriterijų, skirtų tolesniam 
medžiagų vertinimui.
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Or. en

Justification

This amendment complements the rapporteur´s amendment 35. It is important that the criteria 
for evaluation address the potential synergetic effects from a mix of chemicals . Particular 
account should be taken of the effects on children in the perinatal phase as well as women.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter + Anja 
Weisgerber + Françoise Grossetête

Pakeitimas 797
43a straipsnio 1 dalis

Siekdama pateikti darnų vertinimo metodą, 
Agentūra parengia prioritetų nustatymo 
kriterijus, skirtus tolesniam medžiagų 
vertinimui. Prioritetai nustatomi 
atsižvelgiant į riziką. Vertinimo kriterijai 
grindžiami duomenimis apie pavojingumą, 
medžiagos poveikį ir kiekio tonomis 
intervalus. Agentūra priima sprendimą dėl 
prioritetų nustatymo kriterijų, skirtų 
tolesniam medžiagų vertinimui. Valstybės 
narės privalo taikyti šiuos kriterijus, 
rengdamos savo einamuosius planus.

Siekdama pateikti darnų vertinimo metodą, 
Agentūra parengia prioritetų nustatymo 
kriterijus, skirtus tolesniam medžiagų 
vertinimui. Prioritetai nustatomi 
atsižvelgiant į riziką. Vertinimo kriterijai 
grindžiami duomenimis apie pavojingumą, 
medžiagos poveikį ir kiekio tonomis 
intervalus. Agentūra priima sprendimą dėl 
prioritetų nustatymo kriterijų, skirtų 
tolesniam medžiagų vertinimui.

Or. en

Justification

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.

Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report. In particular 
this amendment covers amendment 35 in the draft report. (Guido Sacconi & others)

Linked to amendment to Article 38. (Anja Weisgerber)

In the interests of a harmonised regulation, the Agency should be responsible for drawing up 
the Community rolling plan. However, in order to facilitate the design of the rolling plan and 
Member State involvement in determining its final form, it is essential that the Agency, in 
liaison with the Member States, propose the criteria enabling a decision on what the priority 
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evaluation substances should be. (Françoise Grossetête)

Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 798
43a straipsnio 1 dalis

Siekdama pateikti darnų vertinimo metodą, 
Agentūra parengia prioritetų nustatymo 
kriterijus, skirtus tolesniam medžiagų 
vertinimui. Prioritetai nustatomi 
atsižvelgiant į riziką. Vertinimo kriterijai 
grindžiami duomenimis apie pavojingumą, 
medžiagos poveikį ir kiekio tonomis 
intervalus. Agentūra priima sprendimą dėl 
prioritetų nustatymo kriterijų, skirtų 
tolesniam medžiagų vertinimui. Valstybės 
narės privalo taikyti šiuos kriterijus, 
rengdamos savo einamuosius planus.

Siekdama pateikti darnų vertinimo 
metodą, Agentūra parengia prioritetų 
nustatymo kriterijus, skirtus tolesniam 
medžiagų vertinimui. Prioritetai 
nustatomi atsižvelgiant į riziką. 
Vertinimo kriterijai grindžiami 
duomenimis apie pavojingumą, 
medžiagos poveikį ir kiekio tonomis 
intervalus. Agentūra priima sprendimą 
dėl prioritetų nustatymo kriterijų, skirtų 
tolesniam medžiagų vertinimui. 
Valstybės narės privalo taikyti šiuos 
kriterijus, rengdamos savo einamuosius 
planus. Prioritetų kriterijų nustatymas 
ir tolesnis vertinimas pradedamas nuo 
to, kad esamas personalas pirmiausia 
įvertina medžiagas, kurias yra rimtų 
priežasčių įtarti esant pavojingas 
žmonių sveikatai ir aplinkai.

Or. sv

Justification

As we have limited personnel resources, we must give top priority to the most risky 
substances. This wording clarifies that prioritisation.

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 799
43a straipsnio 1 dalis

Siekdama pateikti darnų vertinimo metodą, Siekdama pateikti darnų vertinimo metodą, 
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Agentūra parengia prioritetų nustatymo
kriterijus, skirtus tolesniam medžiagų 
vertinimui. Prioritetai nustatomi 
atsižvelgiant į riziką. Vertinimo kriterijai 
grindžiami duomenimis apie pavojingumą, 
medžiagos poveikį ir kiekio tonomis 
intervalus. Agentūra priima sprendimą dėl 
prioritetų nustatymo kriterijų, skirtų 
tolesniam medžiagų vertinimui. Valstybės 
narės privalo taikyti šiuos kriterijus, 
rengdamos savo einamuosius planus.

pagrįstą sprendimų dėl medžiagų 
parinkimo rizika, Agentūra parengia 
kriterijus, skirtus tolesniam medžiagų 
vertinimui. Vertinimo kriterijai grindžiami 
duomenimis apie pavojingumą, medžiagos 
poveikį ir kiekio tonomis intervalus. Šie 
kriterijai nurodo aplinkybes, kuriomis 
pagal II antraštinę dalį pateiktos 
informacijos ir VI antraštinėje dalyje 
minimo dokumentų rinkinio vertinimo 
nepakanka tam, kad būtų įvertintas ir 
kontroliuojamas medžiagos bei jos 
naudojimo keliamas pavojus.

Or. it

Justification

The Agency should base its evaluation decisions on harmonised and transparent criteria. 
This amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled to the 
articles of Title VI, Substance Evaluation (Alessandro Foglietta and others).

The Agency should base its evaluation decisions on harmonised and transparent criteria, e.g.:
- considerations relating to information requirements falling outside the scope of 

Annexes V to VIII;
- presence in the findings of the dossier evaluation of several registrations of the 

same substance or similar substances; 
- need to reconcile divergent findings of the dossier evaluation in respect of  several 

registrations of the same substance or similar substances.  
This amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled to the 
articles of Title VI, Substance Evaluation (Marcello Vernola and others).
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Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 800
43a straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Agentūra vadovaujasi šiais kriterijais 
sudarydama pirmiausia vertintinų 
medžiagų sąrašą. Agentūra patvirtina šį 
sąrašą vadovaudamasi valstybių narių 
komiteto nuomone. Medžiagos įtraukiamos 
į sąrašą, jei yra pagrindo įtarti (remiantis 
vienos iš kompetentingųjų institucijų, 
paminėtų 38 straipsnyje, atlikto dokumentų 
rinkinio vertinimo rezultatais arba 
remiantis bet kokiu kitu atitinkamu 
informacijos šaltiniu, įskaitant registravimo 
dokumentuose pateiktą informaciją), kad ši 
medžiaga kelia riziką žmonių sveikatai ar 
aplinkai, ypač dėl:
a) struktūrinio medžiagos panašumo į 
žinomas susirūpinimą keliančias medžiagas 
arba į patvarias ir linkusias 
bioakumuliuotis medžiagas, numanant, kad 
medžiaga arba vienas ar keli jos kitimo 
produktai turi susirūpinimą keliančių 
savybių, yra patvarūs arba linkę 
bioakumuliuotis;
b) susikaupusio medžiagos kiekio, įvairiems 
registruotojams pateikus registravimo 
paraiškas;
c) cheminių medžiagų mišinių galimų 
sąveikos padarinių; 
d) galimo poveikio embrionų vystymuisi ir 
moterų bei vaikų sveikatai. 

Or. en

Justification

Linked to amendment to Article 43a, this amendments complements the rapporteur´s 
amendment 36.
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Pakeitimą pateikė Mojca Drčar Murko

Pakeitimas 801
43aa straipsnis (naujas)

a. Siekdama nustatyti medžiagas, apie 
kurias turi būti pateikta papildomos 
informacijos kiekvienam IC priede 
nurodytų kriterijų deriniui, Agentūra gali 
atlikti visų dokumentų rinkinių, pateiktų 
registruoti medžiagas, kurios 
registruojamos iki 10 tonų kiekio, atranką.
Taip pat Agentūra kiekvieno pasirinkto 
kriterijų derinio atveju nurodo, ar turi būti 
pateikta visa ar tik tam tikra V priede 
nurodyta informacija.
Ne vėliau kaip po 13 metų nuo šio 
reglamento įsigaliojimo Agentūra turi 
atlikti pirmąją registruoti pateiktų 
dokumentų rinkinių atranką.
b. Agentūra praneša registruotojams, kurių 
pateiktos registruoti medžiagos buvo 
atrinktos, apie tai ir paprašo pateikti 
papildomos informacijos. Agentūra taip pat 
paskelbia visų atrinktų medžiagų sąrašą 
savo tinklalapyje.
c. Registruotojai, kurių registruoti pateiktos 
medžiagos paskelbtos atrinktos, per 3 metus 
pateikia visą V priede nurodytą informaciją 
arba tam tikrą Agentūros nurodytą 
informaciją pagal 12 straipsnį.
d. Komisija, pasikonsultavusi su Agentūra, 
gali priimti sprendimą įtraukti papildomų 
kriterijų į IC priedą arba 130 straipsnio 3 
dalyje nurodyta tvarka pakeisti jau 
įtrauktus kriterijus.

Or. en

Justification

Existing Article 43 a to be renumbered as Article 43 a (1).

In order to permit effective prioritisation for the purposes of enhanced information gathering, 
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it is appropriate to focus on those dossiers where there is the greatest probability that this 
further information will contribute to the effective management of risk. Dossiers satisfying 
two or more of the prioritisation criteria listed in Annex IC (new) should be afforded a higher 
degree of priority. These criteria would also increase effectiveness of the dossier evaluation 
process by providing an equivalent prioritisation mechanism for the selection of low volume 
substance dossiers for evaluation. Depending on the combination of criteria selected, the 
Agency shall also specify whether all the information in Annex V is to be submitted, or 
whether only specific information is required. This would enable the entire information set to 
be requested whenever this was considered necessary, or alternatively to assist further 
prioritisation by requesting only relevant information. It should, for example, be possible to 
request only the ecotoxicological endpoints in cases when only environmental concerns were 
probable. The information required shall be specified in order to ensure legal certainty. It 
should also be possible for the Agency to conduct more than one screening, in order to permit 
a more effective use of the Agency’s resources.

In order to improve access to information and assist SMEs, it is also appropriate to make the 
list of prioritised substances available on the Agency’s website.

Dossiers for prioritised substances should be updated within a specified period of time.

It should be possible to include new prioritisation criteria in Annex IC, or amend existing 
ones, in order to reflect new concerns, as well as in the light of experience. Article 128 
already provides that the Annexes may be amended through the regulatory comitology 
procedure.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, 
Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis ir Holger Krahmer

Pakeitimas 802
43a bis straipsnio antraštė

Kompetentingoji institucija Bendrijos einamasis planas

Or. fr

Justification

In the interests of greater efficiency, it seems important that there should be one single 
Community rolling plan, rather than a superposition of national rolling plans. Also, it falls to 
the Agency to implement this rolling plan, which should be sensitive to the concerns of the 
Member States. 

In order to meet its obligations under this article, the Agency must be able to draw not just on 
its internal resources, but also on a network of institutes and agencies working alongside it. 
As regards the distribution of tasks, the Agency should take into account the proposals 
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formulated by the Member States and the features of the applications made by those bodies. 
(Françoise Grossetête)

Seeks to strengthen the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same time 
making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.

Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report. 

In particular, this amendment covers amendments 36, 38, 39, 40 and 41 in the draft report. 
(Guido Sacconi & others)

Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer ir Anja Weisgerber

Pakeitimas 803
43a bis straipsnio 1 dalis

1. Valstybė narė įtraukia cheminę medžiagą 
į einamąjį planą, kad kompetentingoji 
institucija vykdytų 44, 45 ir 46 straipsnių 
reikalavimus, jei toji valstybė narė, 
remdamasi 38 straipsnyje paminėtos 
kompetentingosios institucijos atlikto 
dokumentų rinkinio vertinimo rezultatais 
arba kitu šaltiniu, įskaitant registravimo 
dokumentuose pateiktą informaciją, turi 
pagrindo įtarti, kad ši medžiaga kelia riziką 
žmonių sveikatai ar aplinkai, ypač dėl:

1. Agentūra, atsižvelgdama į prioritetų 
nustatymo kriterijus pagal 43a straipsnį, 
sudaro pirmiausia vertintinų medžiagų 
sąrašą, kurias, ypač remdamasi pagal 38 
straipsnį atlikto dokumentų rinkinio 
vertinimo rezultatais, pranešimais pagal 20, 
22 ir 35 straipsnius arba informacija iš kito 
šaltinio, įskaitant registravimo 
dokumentuose pateiktą informaciją, turi 
pagrindo įtarti keliant riziką žmonių 
sveikatai ar aplinkai, ypač dėl:

Or. de

Justification

To simplify the procedure and prevent imbalances in Member States because of differing 
decentralised administration methods, the Agency should be given the task, in connection with 
substance evaluation, of drawing up the list of substances for priority evaluation and of 
determining the Member States to be responsible for evaluating individual substances. Details 
of the substances to be evaluated should be published; that would make the procedure more 
transparent.

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 804
43a bis straipsnio 1 dalis
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1. Valstybė narė įtraukia cheminę medžiagą 
į einamąjį planą, kad kompetentingoji 
institucija vykdytų 44, 45 ir 46 straipsnių 
reikalavimus, jei toji valstybė narė, 
remdamasi 38 straipsnyje paminėtos 
kompetentingosios institucijos atlikto 
dokumentų rinkinio vertinimo rezultatais 
arba kitu šaltiniu, įskaitant registravimo 
dokumentuose pateiktą informaciją, turi 
pagrindo įtarti, kad ši medžiaga kelia riziką 
žmonių sveikatai ar aplinkai, ypač dėl:

Jei Agentūra mano, kad reikia įvertinti 
medžiagą, ji priima sprendimą remdamasi 
43a, 48 ir 49 straipsniais. 

a) struktūrinio medžiagos panašumo į 
žinomas susirūpinimą keliančias medžiagas 
arba į patvarias ir linkusias 
bioakumuliuotis medžiagas, numanant, kad 
medžiaga arba vienas ar keli jos kitimo 
produktai turi susirūpinimą keliančių 
savybių, yra patvarūs arba linkę 
bioakumuliuotis, arba 

Tuo atveju, jei priimamas teigiamas 
sprendimas, Agentūra atitinkamą medžiagą 
įtraukia į einamąjį planą 44 ir 46 straipsnių 
tikslams. Šiam planui suteikiama 
pirmenybė dėl esamos rizikos.

b) susikaupusio medžiagos kiekio, įvairiems 
registruotojams pateikus registravimo 
paraiškas.

Or. de

Justification

A substance evaluation can be initiated only if the criteria under Article 43 are met.

A more extensive evaluation would be carried out by the Agency only if the substance and its 
uses met the criteria set out in Article 43a for such an evaluation.

The procedure is superfluous: the Agency itself would draw up the rolling plan.

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

Gutiérrez-Cortines ir María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 805
43a bis straipsnio 1 dalis

1. Valstybė narė įtraukia cheminę medžiagą 
į einamąjį planą, kad kompetentingoji 

1. Kai Agentūra mano, kad medžiagą reikia 
vertinti, ji priima sprendimą remdamasi 43a, 
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institucija vykdytų 44, 45 ir 46 straipsnių 
reikalavimus, jei toji valstybė narė, 
remdamasi 38 straipsnyje paminėtos 
kompetentingosios institucijos atlikto 
dokumentų rinkinio vertinimo rezultatais 
arba kitu šaltiniu, įskaitant registravimo 
dokumentuose pateiktą informaciją, turi 
pagrindo įtarti, kad ši medžiaga kelia riziką 
žmonių sveikatai ar aplinkai, ypač dėl: 

48 ir 49 straipsniais. Jei sprendimas yra 
teigiamas, Agentūra įtraukia medžiagą į 
einamąjį planą 44 ir 46 straipsnių tikslams. 
Einamojo plano prioritetai pasirenkami 
atsižvelgiant į riziką. 

a) struktūrinio medžiagos panašumo į 
žinomas susirūpinimą keliančias medžiagas 
arba į patvarias ir linkusias 
bioakumuliuotis medžiagas, numanant, kad 
medžiaga arba vienas ar keli jos kitimo 
produktai turi susirūpinimą keliančių 
savybių, yra patvarūs arba linkę 
bioakumuliuotis, arba 
b) susikaupusio medžiagos kiekio, įvairiems 
registruotojams pateikus registravimo 
paraiškas.

Or. it

Justification

It should only be possible to undertake evaluation of a substance if the criteria of Article 43a 
are  met. This amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled to 
the articles of Title VI, Substance Evaluation.

Pakeitimą pateikė Karin Scheele

Pakeitimas 806
43a bis straipsnio 1 dalis

1. Valstybė narė įtraukia cheminę medžiagą 
į einamąjį planą, kad kompetentingoji 
institucija vykdytų 44, 45 ir 46 straipsnių 
reikalavimus, jei toji valstybė narė, 
remdamasi 38 straipsnyje paminėtos 
kompetentingosios institucijos atlikto 
dokumentų rinkinio vertinimo rezultatais 
arba kitu šaltiniu, įskaitant registravimo 
dokumentuose pateiktą informaciją, turi 
pagrindo įtarti, kad ši medžiaga kelia riziką 

1. Valstybė narė įtraukia cheminę medžiagą 
į einamąjį planą, kad kompetentingoji 
institucija vykdytų 44, 45 ir 46 straipsnių 
reikalavimus, jei toji valstybė narė, 
remdamasi 38 straipsnyje paminėtos 
kompetentingosios institucijos atlikto 
dokumentų rinkinio vertinimo rezultatais 
arba kitu šaltiniu, įskaitant registravimo 
dokumentuose pateiktą informaciją, turi 
pagrindo įtarti, kad ši medžiaga kelia riziką 
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žmonių sveikatai ar aplinkai, ypač dėl: žmonių sveikatai ar aplinkai.

a) struktūrinio medžiagos panašumo į 
žinomas susirūpinimą keliančias medžiagas
arba į patvarias ir linkusias 
bioakumuliuotis medžiagas, numanant, kad 
medžiaga arba vienas ar keli jos kitimo 
produktai turi susirūpinimą keliančių 
savybių, yra patvarūs arba linkę 
bioakumuliuotis, arba 

b) susikaupusio medžiagos kiekio, įvairiems 
registruotojams pateikus registravimo 
paraiškas.

Or. de

Justification

As substances to be evaluated would be selected in accordance with the Agency's guidelines 
(cf. Article 43a), and since reasons would be given for any decision under Article 44 which 
required further checks, it is proposed that the grounds for substance evaluation should not 
be further circumscribed, thus ensuring that the substance evaluation procedure would be 
sufficiently flexible to be applicable to new types of risk, too.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis ir Holger Krahmer

Pakeitimas 807
43a bis straipsnio 1 dalis

1. Valstybė narė įtraukia cheminę medžiagą 
į einamąjį planą, kad kompetentingoji 
institucija vykdytų 44, 45 ir 46 straipsnių 
reikalavimus, jei toji valstybė narė, 
remdamasi 38 straipsnyje paminėtos 
kompetentingosios institucijos atlikto 
dokumentų rinkinio vertinimo rezultatais 
arba kitu šaltiniu, įskaitant registravimo 
dokumentuose pateiktą informaciją, turi 
pagrindo įtarti, kad ši medžiaga kelia riziką 
žmonių sveikatai ar aplinkai, ypač dėl:

1. Agentūra sukuria Bendrijos einamojo 
plano projektą, kad vykdytų 44, 45 ir 46 
straipsnių reikalavimus pagal 43a 
straipsnyje įtvirtintus kriterijus, jei 
remdamasi atlikto dokumentų rinkinio 
vertinimo rezultatais arba kitu šaltiniu, 
įskaitant registravimo dokumentuose 
pateiktą informaciją, turi pagrindo įtarti, kad 
ši medžiaga kelia riziką žmonių sveikatai ar 
aplinkai, pavyzdžiui, dėl:

a) struktūrinio medžiagos panašumo į 
žinomas susirūpinimą keliančias medžiagas 

a) struktūrinio medžiagos panašumo į 
žinomas susirūpinimą keliančias medžiagas 
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arba į patvarias ir linkusias bioakumuliuotis 
medžiagas, numanant, kad medžiaga arba 
vienas ar keli jos kitimo produktai turi 
susirūpinimą keliančių savybių, yra patvarūs 
arba linkę bioakumuliuotis, arba

arba į patvarias ir linkusias bioakumuliuotis 
medžiagas, numanant, kad medžiaga arba 
vienas ar keli jos kitimo produktai turi 
susirūpinimą keliančių savybių, yra patvarūs 
arba linkę bioakumuliuotis, arba

b) susikaupusio medžiagos kiekio, įvairiems 
registruotojams pateikus registravimo 
paraiškas.

b) susikaupusio medžiagos kiekio, įvairiems 
registruotojams pateikus registravimo 
paraiškas.

Agentūra savo einamojo plano projektą 
pateikia valstybėms narėms kasmet iki 
gruodžio 31 dienos.
1a. Valstybės narės kasmet iki sausio 31 d. 
gali pateikti Agentūrai savo pastabas dėl 
slankiojo plano projekto, įskaitant 
pasiūlymus įtraukti papildomas medžiagas, 
ir pasiūlyti savo nacionalines institucijas 
vertinimui atlikti. Valstybė narė gali 
nesisiūlyti prisiimti atsakomybę vertinti tas 
medžiagas, kurias pati pasiūlė įtraukti į 
einamojo plano projektą.
1a bis. Agentūra yra atsakinga už į 
Bendrijos einamąjį planą įtrauktų 
medžiagų įvertinimą. Agentūra gali 
įpareigoti atlikti šiuos įvertinimus 
kiekvienos valstybės narės šiuo tikslu 
paskirtą (-as) instituciją (-as), kuri yra 
pasirenkama atsižvelgiant į valstybės narės 
prašymus, pateiktus pagal 1a dalies 
nuostatas.

Or. en

Justification

See justification of the same authors on previous amendment on art. 43a bis.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 808
43a bis straipsnio 1 dalis

1. Valstybė narė įtraukia cheminę medžiagą 
į einamąjį planą, kad kompetentingoji 

1. Agentūra sudaro Bendrijos einamojo 
plano projektą, kad (išbraukta) vykdytų 44, 
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institucija vykdytų 44, 45 ir 46 straipsnių 
reikalavimus, jei toji valstybė narė, 
remdamasi 38 straipsnyje paminėtos
kompetentingosios institucijos atlikto 
dokumentų rinkinio vertinimo rezultatais 
arba kitu šaltiniu, įskaitant registravimo 
dokumentuose pateiktą informaciją, turi 
pagrindo įtarti, kad ši medžiaga kelia riziką 
žmonių sveikatai ar aplinkai, ypač dėl:

45 ir 46 straipsnių reikalavimus pagal 43a 
straipsnyje pateiktus kriterijus, jei 
remdamasi atlikto dokumentų rinkinio 
vertinimo rezultatais arba kitu šaltiniu, 
įskaitant registravimo dokumentuose 
pateiktą informaciją, mano, kad ši medžiaga 
kelia riziką žmonių sveikatai ar aplinkai, 
pavyzdžiui, dėl:

a) struktūrinio medžiagos panašumo į 
žinomas susirūpinimą keliančias medžiagas 
arba į patvarias ir linkusias bioakumuliuotis 
medžiagas, numanant, kad medžiaga arba 
vienas ar keli jos kitimo produktai turi 
susirūpinimą keliančių savybių, yra patvarūs 
arba linkę bioakumuliuotis, arba

a) struktūrinio medžiagos panašumo į 
žinomas susirūpinimą keliančias medžiagas 
arba į patvarias ir linkusias bioakumuliuotis 
medžiagas, numanant, kad medžiaga arba 
vienas ar keli jos kitimo produktai turi 
susirūpinimą keliančių savybių, yra patvarūs 
arba linkę bioakumuliuotis, arba

b) susikaupusio medžiagos kiekio, įvairiems 
registruotojams pateikus registravimo 
paraiškas.

b) susikaupusio medžiagos kiekio, įvairiems 
registruotojams pateikus registravimo 
paraiškas.

Agentūra savo einamojo plano projektą 
pateikia valstybėms narėms kasmet iki 
gruodžio 31 dienos.
1a. Valstybės narės kasmet iki sausio 31 d. 
gali pateikti Agentūrai savo pastabas dėl 
plano projekto, siūlyti į einamąjį planą 
įtraukti naujas medžiagas ir pasiūlyti 
atsakomybę už įvertinimą suteikti 
nacionalinėms institucijoms.
1b. Agentūra yra atsakinga už į Bendrijos 
einamąjį planą įtrauktų medžiagų 
įvertinimą. Šiuos įvertinimus Agentūra gali 
įpareigoti atlikti pagal 83 straipsnį 
sudarytame sąraše esančią specialią 
instituciją, kurią pasirenka atsižvelgdama į 
valstybės narės pagal 1a straipsnį pateiktą 
prašymą.

Or. fr

Justification

See justification of the same author on previous amendment on Article 43a bis.
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Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer ir Anja Weisgerber

Pakeitimas 809
43a bis straipsnio 2 dalis

2. 1 dalyje minimas einamasis planas 
apima trejų metų laikotarpį, yra kasmet 
atnaujinamas, nurodant medžiagas, kurias 
valstybė narė planuoja įvertinti kiekvienais 
metais. Valstybė narė privalo kasmet iki 
vasario 28 d. pateikti savo einamąjį planą 
Agentūrai ir kitoms valstybėms narėms. 
Kasmet iki kovo 31 d. Agentūra gali išsakyti 
savo pastabas apie šį planą, o valstybės 
narės gali siųsti Agentūrai savo 
komentarus arba išdėstyti interesus, 
susijusius su medžiagos vertinimu.

2. Agentūra skelbia sąrašą savo 
tinklalapyje. Agentūra iš anksto 
konsultuojasi su valstybių narių komitetu, 
numatytu 72 straipsnio 1 dalies e punkte 
(toliau – valstybių narių komitetas). 

Or. de

Justification

See same authors' justification for previous amendment to Article 43a bis.

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

Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González + Werner Langen

Pakeitimas 810
43a bis straipsnio 2 dalis

2. 1 dalyje minimas einamasis planas 
apima trejų metų laikotarpį, yra kasmet 
atnaujinamas, nurodant medžiagas, kurias 
valstybė narė planuoja įvertinti kiekvienais 
metais. Valstybė narė privalo kasmet iki 
vasario 28 d. pateikti savo einamąjį planą 
Agentūrai ir kitoms valstybėms narėms. 
Kasmet iki kovo 31 d. Agentūra gali išsakyti 
savo pastabas apie šį planą, o valstybės 
narės gali siųsti Agentūrai savo 
komentarus arba išdėstyti interesus, 
susijusius su medžiagos vertinimu.

2. Kasmet iki vasario 28 d. Agentūra 
valstybių narių komitetui pateikia tvirtinti 
einamąjį planą. Šis planas sudaromas trejų 
metų laikotarpiui, jis atnaujinamas kasmet 
ir apima medžiagas, kurias Agentūra 
planuoja įvertinti kiekvienais metais. 
Agentūra apie tai turi pranešti 
registruotojui (-ams) ir paskelbti einamąjį 
planą savo tinklalapyje.

Or. it
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Justification

See justification by  the same authors to the previous amendment to Article 43aa.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 811
43a bis straipsnio 2 dalis

2. 1 dalyje minimas einamasis planas apima 
trejų metų laikotarpį, yra kasmet 
atnaujinamas, nurodant medžiagas, kurias 
valstybė narė planuoja įvertinti kiekvienais 
metais. Valstybė narė privalo kasmet iki 
vasario 28 d. pateikti savo einamąjį planą 
Agentūrai ir kitoms valstybėms narėms. 
Kasmet iki kovo 31 d. Agentūra gali išsakyti 
savo pastabas apie šį planą, o valstybės 
narės gali siųsti Agentūrai savo 
komentarus arba išdėstyti interesus, 
susijusius su medžiagos vertinimu.

2. 1 ir 1a dalyje minimas einamasis planas 
apima trejų metų laikotarpį, yra kasmet 
atnaujinamas, nurodant medžiagas, kurias 
kiekvienais metais Bendrijos lygiu vertins 
Agentūra arba, esant reikalui, bus 
vertinamos tose valstybėse narėse, kurios 
pagal 43a bis straipsnio 1b dalies nuostatas 
pateikė prašymą. Agentūra privalo kasmet 
iki vasario 28 d. pateikti Bendrijos einamąjį 
planą (išbraukta) valstybėms narėms.

Or. fr

Justification

See justification of the same authors on previous amendment on art. 43a bis.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Pakeitimas 812
43a bis straipsnio 2 dalis

2. 1 dalyje minimas einamasis planas apima 
trejų metų laikotarpį, yra kasmet 
atnaujinamas, nurodant medžiagas, kurias 
valstybė narė planuoja įvertinti kiekvienais 
metais. Valstybė narė privalo kasmet iki 
vasario 28 d. pateikti savo einamąjį planą 
Agentūrai ir kitoms valstybėms narėms.
Kasmet iki kovo 31 d. Agentūra gali išsakyti 
savo pastabas apie šį planą, o valstybės 
narės gali siųsti Agentūrai savo 

2. Šis 1 ir 1a dalyje minimas einamasis 
planas apima trejų metų laikotarpį, yra 
kasmet atnaujinamas, nurodant medžiagas, 
kurias planuojama įvertinti kiekvienais 
metais Bendrijos lygiu. Vertinimą atlieka 
Agentūra arba, jei reikia, valstybė narė, 
kuri pateikė prašymą pagal 1a dalies 
nuostatas. Agentūra privalo kasmet iki
vasario 28 d. pateikti Bendrijos einamąjį 
planą valstybėms narėms.
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komentarus arba išdėstyti interesus, 
susijusius su medžiagos vertinimu.

Or. en

Justification

See justification of the same authors on previous amendment on art. 43a bis.

Pakeitimą pateikė Werner Langen, 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 813
43a bis straipsnio 3 dalis

3. Tais atvejais, kai nėra pastabų apie 
einamąjį planą arba nei viena valstybė narė 
neišsakė savo interesų, valstybė narė 
tvirtina savo einamąjį planą. 
Kompetentingąja institucija laikoma tos 
valstybės narės kompetentingoji institucija, 
kuri įtraukė cheminę medžiagą į savo 
galutinį einamąjį planą.

Išbraukta.

Or. de

Justification

See same authors' justification for previous amendment to Article 43a bis.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer ir Anja Weisgerber

Pakeitimas 814
43a bis straipsnio 3 dalis

3. Tais atvejais, kai nėra pastabų apie 
einamąjį planą arba nei viena valstybė narė 
neišsakė savo interesų, valstybė narė 
tvirtina savo einamąjį planą. 
Kompetentingąja institucija laikoma tos 
valstybės narės kompetentingoji institucija, 
kuri įtraukė cheminę medžiagą į savo 

3. Sąrašas atnaujinamas kasmet.
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galutinį einamąjį planą.

Or. de

Justification

See same authors' justification for previous amendment to Article 43a bis.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena 
Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis ir Holger Krahmer

Pakeitimas 815
43a bis straipsnio 3 dalis

3. Tais atvejais, kai nėra pastabų apie 
einamąjį planą arba nei viena valstybė narė 
neišsakė savo interesų, valstybė narė
tvirtina savo einamąjį planą. 
Kompetentingąja institucija laikoma tos 
valstybės narės kompetentingoji institucija, 
kuri įtraukė cheminę medžiagą į savo 
galutinį einamąjį planą.

3. Tais atvejais, kai nėra pastabų apie
Bendrijos einamąjį planą, Agentūra tvirtina 
šį einamąjį planą. Priešingu atveju 
Agentūra rengia naują einamojo plano 
projektą ir jį pateikia valstybėms narėms. 
Jei per 30 dienų nepateikiama naujų 
pastabų apie Bendrijos einamojo plano 
turinį, Agentūra jį patvirtina. Jei atsiranda 
skirtingų nuomonių, ir ne tik tuo atveju, 
kai kelios valstybės narės siūlo skirtingas 
institucijas tos pačios medžiagos 
vertinimui, Agentūra einamąjį planą 
pateikia Komisijai, kuri jį patvirtina 130 
straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. 

Or. fr

Justification

See justification of the same authors on previous amendment on Article 43a bis.

Pakeitimą pateikė Werner Langen, Françoise Grossetête, Anja Weisgerber, Guido Sacconi, 
Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger 

Krahmer, 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 816
43a bis straipsnio 4 dalis
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4. Tais atvejais, kai dvi ar daugiau 
valstybių narių įtraukė į savo einamojo 
plano projektą tą pačią medžiagą arba, 
pateikusios einamuosius planus, išsakė 
pageidavimą įvertinti tą pačią medžiagą, 
kompetentingoji institucija 44, 45 ir 46 
straipsnių tikslams skiriama antrojoje, 
trečiojoje ir ketvirtojoje pastraipose 
nustatyta tvarka. 

Išbraukta.

Agentūra perduoda klausimą svarstyti 72 
straipsnio 1 dalies e punkte nurodytam 
valstybių narių komitetui, toliau 
vadinamam „valstybių narių komitetu”, 
kad būtų susitarta, kuri institucija taps 
kompetentingąja, laikantis principo, kad 
medžiagų paskirstymas tarp valstybių narių 
turi atitikti joms tenkančią Bendrijos 
bendrojo vidaus produkto dalį. Jei 
įmanoma, pirmenybė teikiama toms 
valstybėms narėms, kurios jau atliko 
nagrinėjamų medžiagų dokumentų rinkinio 
vertimą pagal 39–43 straipsnių nuostatas.
Jei per 60 dienų nuo klausimo perdavimo 
valstybių narių komitetas vienbalsiai priima 
sprendimą, susijusios valstybės narės 
atitinkamai tvirtina galutinius einamuosius 
planus. Kompetentingąja institucija 
laikoma tos valstybės narės institucija, kuri 
įtraukė cheminę medžiagą į savo galutinį 
einamąjį planą.
Jei valstybių narių komitetui nepavyksta 
vienbalsiai susitarti, Agentūra 
prieštaraujančias nuomones pateikia 
Komisijai, ir šioji 130 straipsnio 3 dalyje 
nustatyta tvarka nusprendžia, kuri 
institucija bus laikoma kompetentingąja, o 
valstybės narės atitinkamai tvirtina savo 
galutinius einamuosius planus.

Or. de

Justification

See same authors' justification for previous amendment to Article 43a bis.
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Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer ir Anja Weisgerber

Pakeitimas 817
43a bis straipsnio 4 dalis

4. Tais atvejais, kai dvi ar daugiau 
valstybių narių įtraukė į savo einamojo 
plano projektą tą pačią medžiagą arba, 
pateikusios einamuosius planus, išsakė 
pageidavimą įvertinti tą pačią medžiagą, 
kompetentingoji institucija 44, 45 ir 46 
straipsnių tikslams skiriama antrojoje, 
trečiojoje ir ketvirtojoje pastraipose 
nustatyta tvarka.

4. Susitarusi su valstybių narių komitetu, 
Agentūra nurodo už sąraše esančių 
medžiagų vertinimą atsakingas valstybes 
nares.

Agentūra perduoda klausimą svarstyti 72 
straipsnio 1 dalies e punkte nurodytam 
valstybių narių komitetui, toliau 
vadinamam „valstybių narių komitetu”, 
kad būtų susitarta, kuri institucija taps 
kompetentingąja, laikantis principo, kad 
medžiagų paskirstymas tarp valstybių narių 
turi atitikti joms tenkančią Bendrijos 
bendrojo vidaus produkto dalį. Jei 
įmanoma, pirmenybė teikiama toms 
valstybėms narėms, kurios jau atliko 
nagrinėjamų medžiagų dokumentų rinkinio 
vertimą pagal 39–43 straipsnių nuostatas.
Jei per 60 dienų nuo klausimo perdavimo 
valstybių narių komitetas vienbalsiai priima 
sprendimą, susijusios valstybės narės 
atitinkamai tvirtina galutinius einamuosius 
planus. Kompetentingąja institucija 
laikoma tos valstybės narės institucija, kuri 
įtraukė cheminę medžiagą į savo galutinį 
einamąjį planą.

Jei valstybių narių komitetui nepavyksta 
vienbalsiai susitarti, Agentūra 
prieštaraujančias nuomones pateikia 
Komisijai, ir šioji 130 straipsnio 3 dalyje 
nustatyta tvarka nusprendžia, kuri 
institucija bus laikoma kompetentingąja, o 
valstybės narės atitinkamai tvirtina savo 
galutinius einamuosius planus.
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Or. de

Justification

See same authors' justification for previous amendment to Article 43a bis.

Pakeitimą pateikė Werner Langen, Anja Weisgerber, 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 818
43a bis straipsnio 5 dalis

5. Kai tik paskiriamos kompetentingosios 
institucijos, Agentūra savo tinklalapyje 
paskelbia galutinius einamuosius planus.

Išbraukta.

Or. de

Justification

See same authors' justification for previous amendment to Article 43a bis.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer ir Anja Weisgerber

Pakeitimas 819
43 a bis straipsnio 5 dalis

5. Kai tik paskiriamos kompetentingosios 
institucijos, Agentūra savo tinklalapyje 
paskelbia galutinius einamuosius planus. 

5. Nurodytos valstybės narės (toliau –
kompetentingosios institucijos, paskirtos 
44, 45 ir 46 straipsnių tikslams) remdamosi 
šiuo skyriumi vertina visas medžiagas.

Or. de

Justification

See same authors' justification for previous amendment to Article 43a bis.
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Pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Pakeitimas 820
43a bis straipsnio 5 dalis

5. Kai tik paskiriamos kompetentingosios 
institucijos, Agentūra savo tinklalapyje 
paskelbia galutinius einamuosius planus. 

5. Agentūra savo tinklalapyje paskelbia 
galutinius einamuosius planus.

Or. en

Justification

See justification of the same authors on previous amendment on art. 43a bis.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Werner Langen, 
Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer, 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 821
43 a bis straipsnio 6 dalis

6. Kompetentingoji institucija, įvardyta 
pagal 1–4 dalių nuostatas, pagal šio 
skyriaus reikalavimus įvertina visas 
chemines medžiagas, įtrauktas į jos 
einamąjį planą.

Išbraukta.

Or. de

Justification

See same authors' justification for previous amendment to Article 43a bis.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Chris Davies ir Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 822
43a bis straipsnio 6a dalis (nauja)

6a. Valstybė narė bet kada gali pranešti 
Agentūrai apie naują medžiagą, jeigu ji 
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gauna informacijos, kurios pagrindu 
galima manyti, kad yra pavojus aplinkai 
arba žmonių sveikatai. Agentūra, jei 
informacija patvirtinama, įtraukia tą 
medžiagą į pagal einamąjį planą vertintinų 
medžiagų sąrašą. 

Or. en

Justification

See justification of the same authors on previous amendment on art. 43a bis.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Åsa Westlund ir Riitta Myller

Pakeitimas 823
43a bis straipsnio 6a dalis (nauja)

6a. Valstybė narė bet kada gali įtraukti 
naują medžiagą (-as) į savo einamąjį planą, 
jei paaiškėja, kad yra pavojaus žmonių 
sveikatai ar aplinkai. Jos privalo pranešti 
Agentūrai apie savo ketinimus įtraukti 
naują medžiagą į savo einamąjį planą. Jei 
Agentūrai apie tą pačią medžiagą praneša 
daugiau negu viena valstybė narė, pirmoji 
apie ją pranešusi valstybė narė turi būti 
skiriama įvertinti medžiagą.

Or. en

Justification

To ensure that Member States can decide to do a substance evaluation if new information 
emerges, whether the substance is on their rolling plan or not.

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 824
43a bis straipsnio 6a dalis (nauja)

Valstybė narė bet kada gali įtraukti naują 
medžiagą į savo einamąjį planą, jei 
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paaiškėja, kad yra pavojaus žmonių 
sveikatai ar aplinkai. Ji turi pranešti 
Agentūrai apie savo ketinimus įtraukti 
naują medžiagą į savo einamąjį planą. Jei 
apie tą pačią medžiagą Agentūrai praneša 
daugiau negu viena valstybė narė, valstybių 
narių komitetas sprendžia, kuri valstybė 
narė atliks vertinimą.

Or. fr

Justification

It is essential for the Member State authorities to be able to maintain the power of initiative to 
request that an evaluation be performed when new information emerges concerning a risk to 
health or the environment.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas ir Hiltrud Breyer

Pakeitimas 825
43a bis straipsnio 6a dalis (nauja)

6a. Valstybė narė bet kada gali pranešti 
Agentūrai apie naują medžiagą, jeigu ji 
gauna informacijos, kurios pagrindu 
galima manyti, kad yra pavojus aplinkai ir 
žmonių sveikatai. Agentūra, jei informacija 
patvirtinama, įtraukia tą medžiagą į pagal 
einamąjį planą vertintinų medžiagų sąrašą. 
Tačiau tuo atveju, jei Agentūra 
nusprendžia medžiagos neįtraukti į 
vertintinų medžiagų sąrašą, valstybė narė 
gali nuspręsti pati atlikti tos medžiagos 
vertinimą. Valstybė narė apie tokį 
sprendimą privalo pranešti Agentūrai.

Or. en

Justification

It is important to ensure that Member States can decide to do a substance evaluation even if 
the Agency decides not to do so.
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Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 826
44 straipsnio 1 dalis

1. Jei kompetentingoji institucija mano, kad 
jai reikia daugiau informacijos, norint 
išaiškinti 43a bis straipsnio 1 dalyje 
nurodytus įtarimus, įskaitant pagal V–VIII 
priedų nuostatas neprivalomą informaciją,
ji parengia sprendimo projektą, nurodydama 
priežastis, dėl kurių registruotojas (-ai) 
privalo pateikti daugiau informacijos. Šis 
sprendimas priimamas 48 ir 49 straipsniuose 
numatyta tvarka.

1. Jei Agentūra mano, kad jai reikia daugiau 
informacijos, nepaisant 9, 12 ir 13 
straipsnių reikalavimų, ji parengia 
sprendimo projektą, nurodydama priežastis, 
dėl kurių registruotojas (-ai) privalo pateikti 
daugiau informacijos. Šis sprendimas 
priimamas 48 ir 49 straipsniuose numatyta 
tvarka.

Or. de

Justification

Amendment following on from the fact that competence lies with the Agency, not the Member 
State authority.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 827
44 straipsnio 1 dalis

1. Jei kompetentingoji institucija mano, kad 
jai reikia daugiau informacijos, norint 
išaiškinti 43a bis straipsnio 1 dalyje 
nurodytus įtarimus, įskaitant pagal V–VIII 
priedų nuostatas neprivalomą informaciją, ji 
parengia sprendimo projektą, nurodydama 
priežastis, dėl kurių registruotojas (-ai) 
privalo pateikti daugiau informacijos. Šis 
sprendimas priimamas 48 ir 49 straipsniuose 
numatyta tvarka.

1. Jei Agentūra mano, kad jai reikia daugiau 
informacijos, norint išaiškinti 43a straipsnio 
1a dalyje nurodytus įtarimus, įskaitant pagal 
V–VIII priedų nuostatas neprivalomą 
informaciją, ji parengia sprendimo projektą, 
nurodydama priežastis, dėl kurių 
registruotojas (-ai) privalo pateikti daugiau 
informacijos. Šis sprendimas priimamas 48 
ir 49 straipsniuose numatyta tvarka.

Or. de

Justification

Linked to amendment to Article 38.
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Pakeitimą pateikė Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis ir Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 828
44 straipsnio 1 dalis

1. Jei kompetentingoji institucija mano, kad 
jai reikia daugiau informacijos, norint 
išaiškinti 43a bis straipsnio 1 dalyje 
nurodytus įtarimus, įskaitant pagal V–VIII 
priedų nuostatas neprivalomą informaciją, 
ji parengia sprendimo projektą, nurodydama 
priežastis, dėl kurių registruotojas (-ai) 
privalo pateikti daugiau informacijos. Šis 
sprendimas priimamas 48 ir 49 straipsniuose 
numatyta tvarka.

1. Jei Agentūra mano, kad, be pagrindinių 
duomenų bylos, pateiktos remiantis 
9 straipsnio nuostatomis, ir be registruotojo 
pateikto pasiūlymo atlikti bandymus, jai 
reikia daugiau informacijos, ji parengia 
sprendimo projektą, nurodydama priežastis 
ir įtraukdama rizikos analizę, dėl kurių 
registruotojas (-ai) privalo pateikti daugiau 
informacijos. Šis sprendimas priimamas 48 
ir 49 straipsniuose numatyta tvarka. 

Or. it

Justification

The criteria for requesting further information should be risk-based. This amendment should 
be taken in conjunction with the other amendments tabled to the articles of Title VI, Substance 
Evaluation.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 829
44 straipsnio 2 dalis

2. Registruotojas reikiamą informaciją 
pateikia Agentūrai.

Išbraukta.

Or. fr

Justification

In the interests of greater efficiency, it seems important that there should be one single 
Community rolling plan, rather than a superposition of national rolling plans. Also, it falls to 
the Agency to implement this rolling plan, which should be sensitive to the concerns of the 
Member States. (Françoise Grossetête)
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Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 830
44 straipsnio 3 dalis

3. Sprendimo, pagal kurį registruotojas (-
ai) privalo pateikti daugiau informacijos, 
projektas turi būti parengtas per 12 
mėnesių nuo einamojo plano paskelbimo 
Agentūros tinklalapyje.

Išbraukta.

Or. fr

Justification

In the interests of greater efficiency, it seems important that there should be one single 
Community rolling plan, rather than a superposition of national rolling plans. Also, it falls to 
the Agency to implement this rolling plan, which should be sensitive to the concerns of the 
Member States. (Françoise Grossetête)

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 831
44 straipsnio 3 dalis

3. Sprendimo, pagal kurį registruotojas (-ai) 
privalo pateikti daugiau informacijos, 
projektas turi būti parengtas per 12 mėnesių 
nuo einamojo plano paskelbimo Agentūros 
tinklalapyje.

3. Sprendimo, pagal kurį registruotojas (-ai) 
privalo pateikti daugiau informacijos, 
projektas turi būti parengtas per 12 mėnesių 
nuo sąrašo, sudaryto pagal 43a straipsnio 
1b dalies nuostatas, paskelbimo. Nuo tada, 
kai cheminė medžiaga pagal 43a straipsnio 
1a dalį įtraukiama į sąrašą, prasideda 
papildomas šiai medžiagai taikomas 12 
mėnesių laikotarpis. 
Jei Agentūra per 12 mėnesių neparengia 
cheminės medžiagos įtraukimo į sąrašą 
sprendimo projekto pagal 43a straipsnio 1a 
dalies nuostatas, laikoma, kad įvertinimas 
yra baigtas. 

Or. de
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Justification

Linked to amendment to Article 38. To ensure a successful conclusion to the procedure, the 
Agency should be set a deadline for drawing up the draft decision.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 832
44 straipsnio 4 dalis

4. Baigusi vertinimą pagal 1, 2 ir 3 dalies 
nuostatas, kompetentingoji institucija apie 
tai praneša Agentūrai per 12 mėnesių nuo 
medžiagos vertinimo pradžios. Pasibaigus 
šiam terminui, laikoma, kad vertinimas 
baigtas.

Išbraukta.

Or. de

Justification

Linked to amendment to Article 38 and Article 44(3)(2).

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

Pakeitimas 833
44 straipsnio 4 dalis

4. Baigusi vertinimą pagal 1, 2 ir 3 dalies 
nuostatas, kompetentingoji institucija apie 
tai praneša Agentūrai per 12 mėnesių nuo 
medžiagos vertinimo pradžios. Pasibaigus 
šiam terminui, laikoma, kad vertinimas 
baigtas.

4. Baigusi vertinimą pagal 1, 2 ir 3 dalies 
nuostatas, Agentūra apie tai praneša 
registruotojui (-ams) per 12 mėnesių nuo 
medžiagos vertinimo pradžios. Pasibaigus 
šiam terminui, laikoma, kad vertinimas 
baigtas.

Or. it

Justification

This amendment aims at consistency with the others intended to concentrate the process in the 
hands of the Agency. This amendment should be taken in conjunction with the other 
amendments tabled to the articles of Title VI, Substance Evaluation (Marcello Vernola & 



Vertimas pagal sutartį
Vertimas pagal sutartį

AM\565933LT.doc 59/85 PE 357.821v01-00

LT

others).

This amendment follows on from the fact that competence lies with the Agency, not the 
Member State authority. (Werner Langen)

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, 
Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Pakeitimas 834
44 straipsnio 4 dalis

4. Baigusi vertinimą pagal 1, 2 ir 3 dalies 
nuostatas, kompetentingoji institucija apie 
tai praneša Agentūrai per 12 mėnesių nuo 
medžiagos vertinimo pradžios. Pasibaigus 
šiam terminui, laikoma, kad vertinimas 
baigtas.

4. Baigusi vertinimą pagal 1, 2 ir 3 dalies 
nuostatas, Agentūra apie tai praneša 
valstybėms narėms per 12 mėnesių nuo 
medžiagos vertinimo pradžios. Pasibaigus 
šiam terminui, laikoma, kad vertinimas 
baigtas.

Or. fr

Justification

In the interests of greater efficiency, it seems important that there should be one single 
Community rolling plan, rather than a superposition of national rolling plans. Also, it falls to 
the Agency to implement this rolling plan, which should be sensitive to the concerns of the 
Member States. (Françoise Grossetête)

Seeks to strengthen the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same time 
making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.

Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report. 

In particular, this amendment replaces amendments 43 of the draft report. (Guido Sacconi & 
others)

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Pakeitimas 835
45 straipsnio 1 dalis

1. Kompetentingoji institucija, vertindama 1. Agentūra arba už vertinimą atsakinga 
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medžiagą, privalo remtis ankstesniu vertimu, 
atliktu pagal šios antraštinės dalies 
nuostatas. Bet koks sprendimo, 
reikalaujančio daugiau informacijos pagal 44 
straipsnį, projektas gali būti grindžiamas tik 
pasikeitusiomis aplinkybėmis arba įgytomis 
žiniomis.

nacionalinė institucija, vertindama 
medžiagą, privalo remtis ankstesniu vertimu, 
atliktu pagal šios antraštinės dalies 
nuostatas. Bet koks sprendimo, 
reikalaujančio daugiau informacijos pagal 44 
straipsnį, projektas gali būti grindžiamas tik 
pasikeitusiomis aplinkybėmis arba įgytomis 
žiniomis.

Or. en

Justification

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.

Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report. 

In particular, this amendment covers amendments 44 in the draft report. (Guido Sacconi & 
others)

Consistency with previous amendments. (Françoise Grossetête)

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber + Werner Langen + Marcello Vernola, Amalia Sartori, 
Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis ir 

Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 836
45 straipsnio 2 dalis

2. Siekdama užtikrinti darnų išsamesnės 
informacijos prašymo būdą, Agentūra stebi 
44 straipsnyje nurodytų sprendimų projektų 
rengimą, nustato kriterijus ir prioritetus. 
Prireikus 130 straipsnio 3 dalyje nustatyta 
tvarka priimamos įgyvendinimo priemonės.

Išbraukta.

Or. de

Justification

Linked to amendment to Article 38. (Anja Weisgerber) 
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Amendment following on from the fact that competence lies with the Agency, not the Member 
State authority. (Werner Langen) 

The amendment is consistent with the amendments seeking to concentrate the process on the 
Agency and is linked to the other amendments to articles in Title VI: Evaluation of 
substances. (Marcello Vernola and others)

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Pakeitimas 837
45 straipsnio 2 dalis

2. Siekdama užtikrinti darnų išsamesnės 
informacijos prašymo būdą, Agentūra stebi 
44 straipsnyje nurodytų sprendimų projektų 
rengimą, nustato kriterijus ir prioritetus.
Prireikus 130 straipsnio 3 dalyje nustatyta 
tvarka priimamos įgyvendinimo priemonės.

2. Prireikus 130 straipsnio 3 dalyje nustatyta 
tvarka priimamos įgyvendinimo priemonės.

Or. en

Justification

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.

Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report. 

In particular, this amendment covers amendments 44 in the draft report. (Guido Sacconi & 
others)

Consistency with previous amendments. (Françoise Grossetête)

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 838
46 straipsnio 2 dalis

2. Baigusi vertinti medžiagą, 
kompetentingoji institucija 56 straipsnio 3 
dalies ir 66 straipsnio 2 dalies tikslams 

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

informacija valstybėms narėms ir perduoda 
ją Komisijai. Agentūra praneša Komisijai, 
registruotojui ir valstybėms narėms 
padarytas išvadas, ar naudotis gauta 
informacija ir kaip ja naudotis.

Or. de

Justification

Linked to amendment to Article 38.

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

Pakeitimas 839
46 straipsnio 2 dalis

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

2. Agentūra praneša Komisijai (išbraukta),
registruotojui ir valstybių narių 
kompetentingosioms institucijoms padarytas 
išvadas, ar naudotis gauta informacija ir kaip 
ja naudotis 56 straipsnio 3 dalyje ir 
66 straipsnio 2 dalyje nurodytais tikslais.

Or. it

Justification

This amendment follows from the decision that the entire management of the evaluation 
process should be in the hands of the Agency. It should be taken in conjunction with the other 
amendments tabled to the articles of Title VI, Substance Evaluation (Marcello Vernola & 
others).

Information obtained from the evaluation should possibly be used for authorisation or 
restriction procedures. (Werner Langen)
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Pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Pakeitimas 840
46 straipsnio 2 dalis

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

2. Baigusi vertinti medžiagą, Agentūra 56 
straipsnio 3 dalies ir 66 straipsnio 2 dalies 
tikslams pasinaudoja vertinant gauta 
informacija ir perduoda ją Komisijai bei 
valstybėms narėms. Agentūra praneša 
Komisijai, registruotojui ir valstybėms 
narėms padarytas išvadas, ar naudotis gauta 
informacija ir kaip ja naudotis.

Or. en

Justification

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.

Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report. (Guido 
Sacconi & others)

Consistency with previous amendments. (Françoise Grossetête)

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 841
46 straipsnio 2 dalis

2. Baigusi vertinti medžiagą, 
kompetentingoji institucija 56 straipsnio 3 
dalies ir 66 straipsnio 2 dalies tikslams 
pasinaudoja vertinant gauta informacija ir 
perduoda ją Komisijai, Agentūrai bei 
kitoms valstybėms narėms. Kompetentingoji 

2. Agentūra praneša Komisijai, 
registruotojui ir kitų valstybių narių 
kompetentingosioms institucijoms padarytas 
išvadas, ar naudotis gauta informacija ir kaip 
ja naudotis 56 straipsnio 3 dalyje ir 
66 straipsnio 2 dalyje nurodytais tikslais.
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institucija praneša Komisijai, Agentūrai, 
registruotojui ir kitų valstybių narių 
kompetentingosioms institucijoms padarytas 
išvadas, ar naudotis gauta informacija ir kaip 
ja naudotis.

Or. de

Justification

The information obtained from the evaluation should possibly be used for authorisation or 
restriction procedures.

Pakeitimą pateikė Mojca Drčar Murko

Pakeitimas 842
46a straipsnis (naujas)

1. Agentūra, siekdama nustatyti, ar pateikta 
informacija atitinka IC priedo atitinkamam 
kriterijų deriniui keliamus reikalavimus, 
tikrina pagal 43a straipsnio nuostatas 
pateiktą informaciją.
2. Remdamasi pagal 1 dalį atliktu 
tikrinimu, Agentūra gali parengti 
sprendimo projektą, reikalaujantį iš 
registruotojo (-ų) per nustatytą laikotarpį 
pateikti visą registracijai atlikti reikalingą 
informaciją.
3. Agentūra praneša Komisijai, valstybėms 
narėms ir registruotojui (-ams) savo 
išvadas, ar ji siūlo pradėti medžiagos 
vertinimą ar Bendrijos rizikos valdymą.

Or. en

Justification

The Agency should perform a completeness and compliance check in order to verify that the 
registrant has satisfied all obligations resulting from the application of Article 43a. It should 
also be possible, on the basis of information already available, to proceed immediately to a 
recommendation for the initiation of substance evaluation or Community risk management 
measures.
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Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Åsa Westlund ir Riitta Myller

Pakeitimas 843
47 straipsnio įvadinė dalis

Gamybos vietoje izoliuotų tarpinių produktų 
atveju neatliekamas nei dokumentų rinkinio, 
nei cheminių medžiagų vertinimas. Tačiau 
jei galima įrodyti, kad naudojant gamybos 
vietoje izoliuotą tarpinį produktą, gali kilti 
rizika, kuri prilygsta į XIII priedą pagal 54 
straipsnio nuostatas įtrauktų medžiagų 
keliamam susirūpinimui, tos valstybės 
narės kompetentingoji institucija, kurios 
teritorijoje yra toji vieta, gali:

Gamybos vietoje izoliuotų tarpinių produktų 
atveju neatliekamas nei dokumentų rinkinio, 
nei cheminių medžiagų vertinimas. Tačiau 
jei valstybės narės kompetentingoji 
institucija gali pateikti įrodymų apie 
nepakankamai valdomą riziką, kuri kyla 
naudojant gamybos vietoje izoliuotą tarpinį 
produktą, tos valstybės narės 
kompetentingoji institucija, kurios 
teritorijoje yra toji vieta, gali:

Or. en

Justification

The Commission text requires a very high burden of evidence on a Member State before they 
are allowed to ask for more information on the safety of intermediates; this amendment 
reduces this burden.

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 844
47 straipsnio įvadinė dalis

Gamybos vietoje izoliuotų tarpinių 
produktų atveju neatliekamas nei 
dokumentų rinkinio, nei cheminių 
medžiagų vertinimas. Tačiau jei galima 
įrodyti, kad naudojant gamybos vietoje 
izoliuotą tarpinį produktą, gali kilti rizika, 
kuri prilygsta į XIII priedą pagal 54 
straipsnio nuostatas įtrauktų medžiagų 
keliamam susirūpinimui, tos valstybės 
narės kompetentingoji institucija, kurios 
teritorijoje yra toji vieta, gali:

Dėl tarpinių produktų Agentūra ir valstybės 
narės, kurios teritorijoje yra gamybos vieta, 
kompetentingoji institucija pagal 16 
straipsnio nuostatas gali paprašyti įmonėje 
laikomos informacijos. Agentūra gali 
įvertinti šią informaciją pagal 40 straipsnio 
nuostatas.

Or. de
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Justification

The Agency and Member States' competent authorities should have the possibility of verifying 
intermediates, too.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas ir Hiltrud Breyer

Pakeitimas 845
47 straipsnio įvadinė dalis

Gamybos vietoje izoliuotų tarpinių produktų 
atveju neatliekamas nei dokumentų rinkinio, 
nei cheminių medžiagų vertinimas. Tačiau 
jei galima įrodyti, kad naudojant gamybos 
vietoje izoliuotą tarpinį produktą, gali kilti 
rizika, kuri prilygsta į XIII priedą pagal 54 
straipsnio nuostatas įtrauktų medžiagų 
keliamam susirūpinimui, tos valstybės 
narės kompetentingoji institucija, kurios 
teritorijoje yra toji vieta, gali:

Gamybos vietoje izoliuotų tarpinių produktų 
atveju neatliekamas nei dokumentų rinkinio, 
nei cheminių medžiagų vertinimas. Tačiau 
dėl tarpinių produktų, kurie atitinka 54 
straipsnyje nurodytus kriterijus, 
kompetentingoji institucija:

Or. en

Justification

Intermediates that meet the criteria of very high concern may pose a serious risk to workers, 
and occupational exposure to them should be minimised. Therefore the availability of 
alternatives to intermediates that meet the criteria of very high concern should be considered 
with a view to the substitution of such intermediates by safer alternatives. This would also 
contribute to better implementation of existing legislation on workers’ safety.

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

Pakeitimas 846
47 straipsnio įvadinė dalis

Gamybos vietoje izoliuotų tarpinių produktų 
atveju neatliekamas nei dokumentų rinkinio, 
nei cheminių medžiagų vertinimas. Tačiau 
jei galima įrodyti, kad naudojant gamybos 
vietoje izoliuotą tarpinį produktą, gali kilti 
rizika, kuri prilygsta į XIII priedą pagal 54 

Gamybos vietoje izoliuotų tarpinių produktų 
atveju neatliekamas nei dokumentų rinkinio, 
nei cheminių medžiagų vertinimas. Tačiau 
jei galima įrodyti, kad naudojant gamybos 
vietoje izoliuotą tarpinį produktą, gali kilti 
rizika, kuri prilygsta į XIII priedą pagal 54 
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straipsnio nuostatas įtrauktų medžiagų 
keliamam susirūpinimui, tos valstybės narės 
kompetentingoji institucija, kurios 
teritorijoje yra toji vieta, gali: 

straipsnio nuostatas įtrauktų medžiagų 
keliamam susirūpinimui, Agentūra gali:

Or. it

Justification

This amendment follows from the decision that the entire management of the evaluation 
process should be in the hands of the Agency. It should be taken in conjunction with the other 
amendments tabled to the articles of Title VI, Substance Evaluation.

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 847
47 straipsnio a punktas

a) prašyti registruotojo pateikti daugiau 
informacijos, susijusios su nustatyta rizika. 
Toks prašymas turi būti raštiškai pagrįstas;

Išbraukta.

Or. de

Justification

See justification to amendment by Werner Langen to Article 47, introductory part.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas ir Hiltrud Breyer

Pakeitimas 848
47 straipsnio a punktas

a) prašyti registruotojo pateikti daugiau 
informacijos, susijusios su nustatyta rizika. 
Toks prašymas turi būti raštiškai pagrįstas;

a) prašyti registruotojo pateikti daugiau 
informacijos, ypač dėl galimų alternatyvų ir 
pakaitinio plano;

Or. en

Justification

See justification to the amendment of Carl Schlyter and others on Article 47, introductory 
part.
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Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 849
47 straipsnio b punktas

b) patikrinti bet kokią pateiktą informaciją 
ir, jei būtina, imtis atitinkamų riziką 
mažinančių priemonių, kad būtų pašalinta 
su minima gamybos vieta susijusi rizika.

Išbraukta.

Or. de

Justification

See justification to amendment by Werner Langen to Article 47, introductory part.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas ir Hiltrud Breyer

Pakeitimas 850
47 straipsnio b punktas

b) patikrinti bet kokią pateiktą informaciją 
ir, jei būtina, imtis atitinkamų riziką 
mažinančių priemonių, kad būtų pašalinta 
su minima gamybos vieta susijusi rizika.

b) patikrinti bet kokią pateiktą informaciją 
ir, jei būtina, imtis atitinkamų riziką 
mažinančių priemonių, ypač tais atvejais, 
kai yra saugesnių alternatyvių priemonių.

Or. en

Justification

See justification to the amendment of Carl Schlyter and others on Article 47, introductory 
part.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas ir Hiltrud Breyer

Pakeitimas 851
47 straipsnio 2 pastraipa

Pirmoje dalyje nurodytą procedūrą gali 
taikyti tik čia minima kompetentingoji 
institucija.

Išbraukta.

Or. de



Vertimas pagal sutartį
Vertimas pagal sutartį

AM\565933LT.doc 69/85 PE 357.821v01-00

LT

Justification

See justifications to amendment by Carl Schlyter and others to Article 47, introductory part.

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

Mikolášik

Pakeitimas 852
48 straipsnio 1 dalis

1. Kompetentingoji institucija 39, 40 arba 
44 straipsniuose minimo sprendimo projektą 
pateikia susijusiam registruotojui (-ams) 
arba paskesniam naudotojui (-ams), 
informuodamos jį (juos) apie teisę pateikti 
savo pastabas per 30 dienų nuo gavimo. 
Kompetentingoji institucija atsižvelgia į 
visas gautas pastabas ir gali atitinkamai 
pakeisti sprendimo projektą.

1. Agentūra 40, 43 a bis arba 44 
straipsniuose minimo sprendimo projektą 
pateikia susijusiam registruotojui (-ams) 
arba paskesniam naudotojui (-ams), 
informuodamos jį (juos) apie teisę pateikti 
savo pastabas per 30 dienų nuo gavimo. 
Agentūra atsižvelgia į visas gautas pastabas 
ir gali atitinkamai pakeisti sprendimo 
projektą.

Or. de

Justification

Often, manufacture or import is stopped only temporarily, e.g. in special business-related 
circumstances or because of construction work, etc. This must be possible without automatic 
loss of validity for registrations. (Werner Langen)

To simplify matters and concentrate the process, the Agency should deal with evaluation tasks 
and have sole decision-taking power on all aspects of evaluation. On the basis of the 
amendment to Article 43a, only in cases where the manufacturer has definitively ceased 
operating should it be considered warranted for a registration to become invalid. There are a 
number of instances where manufacture has stopped only temporarily, e.g. because of 
economic problems or difficulties in establishing facilities, and a registration should not 
become invalid. That should be made clear in the text. This amendment is linked to the other 
amendments to articles in Title VI: Evaluation of substances. (Marcello Vernola)

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 853
48 straipsnio 2 dalis

2. Jei registruotojas nutraukė medžiagos 2. Jei registruotojas nutraukė medžiagos 
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gamybą ar importą, jis privalo apie tai 
pranešti kompetentingajai institucijai, 
tuomet jo registracija netenka galios, ir apie 
šią medžiagą negalima reikalauti jokios 
papildomos informacijos, nebent jis pateiktų 
naują registravimo paraišką. 

gamybą ar importą, jis privalo apie tai 
pranešti Agentūrai, tuomet jo 
įsipareigojimai, atsiradę dėl registracijos, 
yra sustabdomi ir tuo laikotarpiu apie šią 
medžiagą negalima reikalauti jokios 
papildomos informacijos. Jei registruotojas 
galutinai nutraukia medžiagos gamybą ar 
importą, jo registracija nustoja galioti po 
vienerių metų, nebent jis savo teises, 
atsiradusias dėl registracijos, perduoda 
trečiajai šaliai. 

Or. de

Justification

Often, manufacture or import is stopped only temporarily, e.g. in special business-related 
circumstances or because of construction work, etc. This must be possible without automatic 
loss of validity for registrations.

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

Pakeitimas 854
48 straipsnio 2 dalis

2. Jei registruotojas nutraukė medžiagos 
gamybą ar importą, jis privalo apie tai 
pranešti kompetentingajai institucijai, 
tuomet jo registracija netenka galios, ir apie 
šią medžiagą negalima reikalauti jokios 
papildomos informacijos, nebent jis pateiktų 
naują registravimo paraišką. 

2. Jei registruotojas galutinai nutraukė 
medžiagos gamybą ar importą, jis privalo 
apie tai pranešti Agentūrai, tuomet jo 
registracija netenka galios, ir apie šią 
medžiagą negalima reikalauti jokios 
papildomos informacijos, nebent jis pateiktų 
naują registravimo paraišką. 

Or. it

Justification

In the interests of simplification and concentration of the process, the Agency should be 
responsible for the evaluation process and should have sole powers of decision over all 
aspects  of evaluation. On the basis of the amendment tabled to Article 43a, only in cases 
where a manufacturer has ceased activity for good may a registration legitimately be deemed 
to have lapsed. There are cases where manufacturing is only temporarily inoperative, by 
reason of financial problems, installation difficulties, etc, and where there is no reason for the 
registration to be considered invalid. This needs clarifying in the text. This amendment should 
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be taken in conjunction with the other amendments tabled to the articles of Title VI, Substance 
Evaluation.

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 855
48 straipsnio 3 dalis

3. Registruotojas gali nutraukti medžiagos 
gamybą ar importą, gavęs sprendimo 
projektą. Tokiais atvejais jis privalo apie tai 
informuoti kompetentingąją instituciją, 
tuomet jo registracija netenka galios, ir 
apie šią medžiagą negalima reikalauti 
jokios papildomos informacijos, nebent jis 
pateiktų naują registravimo paraišką. 

3. 1 dalies nuostatos taip pat taikomos, jei 
registruotojas nutraukia medžiagos gamybą 
ar importą, gavęs sprendimo projektą.

Or. de

Justification

Often, manufacture or import is stopped only temporarily, e.g. in special business-related 
circumstances or because of construction work, etc. This must be possible without automatic 
loss of validity for registrations.

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

Pakeitimas 856
48 straipsnio 3 dalis

3. Registruotojas gali nutraukti medžiagos 
gamybą ar importą, gavęs sprendimo 
projektą. Tokiais atvejais jis privalo apie tai 
informuoti kompetentingąją instituciją, 
tuomet jo registracija netenka galios, ir apie 
šią medžiagą negalima reikalauti jokios 
papildomos informacijos, nebent jis pateiktų 
naują registravimo paraišką. 

3. Registruotojas gali galutinai nutraukti 
medžiagos gamybą ar importą, gavęs 
sprendimo projektą. Tokiais atvejais jis 
privalo apie tai informuoti Agentūrą, tuomet 
jo registracija netenka galios, ir apie šią 
medžiagą negalima reikalauti jokios 
papildomos informacijos, nebent jis pateiktų 
naują registravimo paraišką. 

Or. it
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Justification

In the interests of simplification and concentration of the process, the Agency should be 
responsible for the evaluation process and should have sole powers of decision over all 
aspects  of evaluation. On the basis of the amendment tabled to Article 43a, only in cases 
where a manufacturer has ceased activity for good may a registration legitimately be deemed 
to have lapsed. There are cases where manufacturing is only temporarily inoperative, by 
reason of financial problems, installation difficulties, etc, and in which there is no reason for 
the registration to be considered invalid. This needs clarifying in the text. This amendment 
should be taken in conjunction with the other amendments tabled to the articles of Title VI, 
Substance Evaluation.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 857
48 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. 1–3 dalies nuostatos atitinkamai 
taikomos tais atvejais, kai sprendimų 
projektus pagal 44 straipsnį parengia 
Agentūra. 

Or. de

Justification

Linked to amendment to Article 38.

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

Pakeitimas 858
49 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės kompetentingoji 
institucija praneša Agentūrai apie savo 
sprendimo pagal 39, 40 ar 44 straipsnių 
nuostatas projektą kartu su visomis 
registruotojo ar paskesnio naudotojo 
pastabomis, nurodydama, kaip į šias 
pastabas buvo atsižvelgta. Agentūra 
paskelbia šį sprendimo projektą kartu su 
pastabomis kitų valstybių narių 

1. Agentūra pateikia savo sprendimo 
projektą, parengtą pagal 39, 40, 41, 43, 43a 
ir 44 straipsnių nuostatas, kitos valstybės 
narės kompetentingoms institucijoms.



Vertimas pagal sutartį
Vertimas pagal sutartį

AM\565933LT.doc 73/85 PE 357.821v01-00

LT

kompetentingoms institucijoms.

Or. it

Justification

This amendment follows from the decision that the entire management of the evaluation 
process should be in the hands of the Agency and the need for consistency with the 
amendment tabled to Article 43a. The present amendment should be taken in conjunction with 
the other amendments tabled to the articles of Title VI, Substance Evaluation.

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

Pakeitimas 859
49 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės kompetentingoji 
institucija praneša Agentūrai apie savo 
sprendimo pagal 39, 40 ar 44 straipsnių
nuostatas projektą kartu su visomis 
registruotojo ar paskesnio naudotojo 
pastabomis, nurodydama, kaip į šias 
pastabas buvo atsižvelgta. Agentūra 
paskelbia šį sprendimo projektą kartu su 
pastabomis kitų valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms.

1. Agentūra paskelbia savo arba valstybės 
narės institucijos pranešėjos parengtą 
sprendimo projektą pagal 39, 40 ir 44 
straipsnių nuostatas kartu su visomis 
tarpininkų, Europos alternatyvių metodų 
patvirtinimo centro (ECVAM) ir
registruotojo arba paskesniojo naudotojo
pastabomis, nurodydama valstybėms 
narėms, kaip į šias pastabas buvo 
atsižvelgta.

Or. en

Justification

Modified version of the new amendment on Article 49 (paragraphs 1-4) introduced by various 
authors with a change in the first paragraph (see underlined).

The circulation of comments should include comments from other stakeholders and ECVAM. 
(Caroline Lucas & others)

Linked to Amendments of Article 39 (1a), Article 39 (1b) and Article 39 (2). Any comments 
received in accordance with Article 39, paragraphs 1a and 1b, should be submitted together 
with the comments from the registrant or downstream user for examination by the Agency and 
the competent authorities of the other Member States. (Chris Davies) 
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Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 860
49 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės kompetentingoji 
institucija praneša Agentūrai apie savo 
sprendimo pagal 39, 40 ar 44 straipsnių
nuostatas projektą kartu su visomis 
registruotojo ar paskesnio naudotojo 
pastabomis, nurodydama, kaip į šias 
pastabas buvo atsižvelgta. Agentūra 
paskelbia šį sprendimo projektą kartu su 
pastabomis kitų valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms.

1. Agentūra paskelbia savo sprendimų
projektus kartu su pastabomis, kaip 
apibrėžta 40, 41, 43, 43a bis ir 44 
straipsniuose, kitų valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms.

Or. de

Justification

Amendment following on from the fact that competence lies with the Agency, not the Member 
State authority.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête, 

Pakeitimas 861
49 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės kompetentingoji 
institucija praneša Agentūrai apie savo 
sprendimo pagal 39, 40 ar 44 straipsnių
nuostatas projektą kartu su visomis 
registruotojo ar paskesnio naudotojo 
pastabomis, nurodydama, kaip į šias 
pastabas buvo atsižvelgta. Agentūra 
paskelbia šį sprendimo projektą kartu su 
pastabomis kitų valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms.

1. Agentūra paskelbia savo arba valstybės 
narės institucijos pranešėjos parengtą 
pagal 39, 40 ar 44 straipsnių nuostatas 
sprendimo projektą kartu su visomis
registruotojo arba paskesniojo naudotojo 
pastabomis, nurodydama valstybėms 
narėms, kaip į šias pastabas buvo 
atsižvelgta.

Or. en

Justification

Seeks to strengthen the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same time 
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making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.

Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report. 

In particular, this amendment covers amendments 48 and 49 of the draft report. (Guido 
Sacconi & others)

As part of a harmonised procedure, and in order to avoid any disparities, examination of the 
testing proposals and of the dossiers should be managed by the Agency, which will be able to 
draw on a European network of evaluation agencies and institutes. (Françoise Grossetête) 

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Chris Davies + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud 
Breyer + Françoise Grossetête

Pakeitimas 862
49 straipsnio 2 dalis

2. Per 30 dienų nuo paskelbimo kitų
valstybių narių kompetentingosios 
institucijos gali pasiūlyti Agentūrai pakeisti 
sprendimo projektą, pateikdamos kopiją 
kompetentingajai institucijai. Agentūra per 
tą patį laikotarpį gali pasiūlyti pakeisti 
sprendimo projektą, pateikdama kopiją 
kompetentingajai institucijai.

2. Per 30 dienų nuo paskelbimo valstybės 
narės gali pasiūlyti Agentūrai pakeisti 
sprendimo projektą.

Or. en

Justification

See justification of amendment to Article 49, paragraph 1.

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 863
49 straipsnio 2 dalis

2. Per 30 dienų nuo paskelbimo kitų 
valstybių narių kompetentingosios 
institucijos gali pasiūlyti Agentūrai pakeisti 
sprendimo projektą, pateikdamos kopiją 
kompetentingajai institucijai. Agentūra per 

2. Per 30 dienų nuo paskelbimo kitų 
valstybių narių kompetentingosios 
institucijos gali pasiūlyti Agentūrai pakeisti 
sprendimo projektą. 
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tą patį laikotarpį gali pasiūlyti pakeisti 
sprendimo projektą, pateikdama kopiją 
kompetentingajai institucijai.

Or. de

Justification

See justification for amendment to Article 49(1).

Pakeitimą pateikė Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Bairbre de Brún ir Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 864
49 straipsnio 2 dalis

2. Per 30 dienų nuo paskelbimo kitų 
valstybių narių kompetentingosios 
institucijos gali pasiūlyti Agentūrai pakeisti 
sprendimo projektą, pateikdamos kopiją 
kompetentingajai institucijai. Agentūra per 
tą patį laikotarpį gali pasiūlyti pakeisti 
sprendimo projektą, pateikdama kopiją 
kompetentingajai institucijai.

2. Per 30 dienų nuo paskelbimo kitų 
valstybių narių kompetentingosios 
institucijos gali pasiūlyti Agentūrai pakeisti 
sprendimo projektą.

Or. it

Justification

See justification to amendment to Article 49, paragraph 1.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Chris Davies + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud 
Breyer + Françoise Grossetête

Pakeitimas 865
49 straipsnio 3 dalis

3. Jei per 30 dienų Agentūra negauna 
pasiūlymų arba pati jų nepateikia, ji priima 
1 dalyje nurodytą sprendimo redakciją.

3. Jei per 30 dienų Agentūra negauna 
pasiūlymų, ji priima 1 dalyje nurodytą 
sprendimo redakciją. 

Or. en
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Justification

See justification of amendment to Article 49, paragraph 1.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer 
ir Françoise Grossetête

Pakeitimas 866
49 straipsnio 4 dalis

4. Jei Agentūra gauna pakeitimo pasiūlymą, 
ji gali pakeisti sprendimo projektą. Per 
15 dienų nuo 2 dalyje minimo 30 dienų 
laikotarpio pabaigos Agentūra persiunčia 
sprendimo projektą valstybių narių 
komitetui. Agentūra imasi tokių pat 
veiksmų, jei ji pateikė pakeitimo pasiūlymą 
pagal 2 dalies reikalavimus.

4. Jei Agentūra gauna pakeitimo pasiūlymą, 
ji gali pakeisti sprendimo projektą. Per 
15 dienų nuo 2 dalyje minimo 30 dienų 
laikotarpio pabaigos Agentūra persiunčia 
sprendimo projektą valstybių narių 
komitetui. (Išbraukta.)

Or. fr

Justification

See justification of amendment to Article 49, paragraph 1.

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 867
44 straipsnio 4 dalis

4. Jei Agentūra gauna pakeitimo pasiūlymą, 
ji gali pakeisti sprendimo projektą. Per 
15 dienų nuo 2 dalyje minimo 30 dienų 
laikotarpio pabaigos Agentūra persiunčia 
sprendimo projektą valstybių narių 
komitetui. Agentūra imasi tokių pat 
veiksmų, jei ji pateikė pakeitimo pasiūlymą 
pagal 2 dalies reikalavimus.

4. Jei Agentūra gauna pakeitimo pasiūlymą, 
ji gali pakeisti sprendimo projektą. Per 
15 dienų nuo 2 dalyje minimo 30 dienų 
laikotarpio pabaigos Agentūra apsvarsto 
pasiūlymą ir priima sprendimą. 

Or. de
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Justification

Amendment following on from the fact that competence lies with the Agency, not the Member 
State authority.

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

Pakeitimas 868
49 straipsnio 4 dalis

4. Jei Agentūra gauna pakeitimo pasiūlymą, 
ji gali pakeisti sprendimo projektą. Per 
15 dienų nuo 2 dalyje minimo 30 dienų 
laikotarpio pabaigos Agentūra persiunčia 
sprendimo projektą valstybių narių 
komitetui. Agentūra imasi tokių pat 
veiksmų, jei ji pateikė pakeitimo pasiūlymą 
pagal 2 dalies reikalavimus.

4. Jei Agentūra gauna pakeitimo pasiūlymą, 
ji išnagrinėja pasiūlymą ir gali priimti 
sprendimą per 15 dienų nuo 2 dalyje 
minimo 30 dienų laikotarpio pabaigos.

Or. it

Justification

In the interests of simplification and acceleration of procedures, the Agency should have sole 
powers of decision. Involvement of the Member State Committee and, in particular, a possible 
unanimity requirement could risk blocking the system. This amendment should be taken in 
conjunction with the other amendments tabled to the articles of Title VI, Substance 
Evaluation.

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

Pakeitimas 869
49 straipsnio 5 dalis

5. Agentūra nedelsdama perduoda 
pakeitimo pasiūlymus visiems 
registruotojams ir paskesniems 
naudotojams ir leidžia jiems per 30 dienų 
pateikti pastabas. Valstybių narių komitetas 
atsižvelgia į visas gautas pastabas. 

Išbraukta.
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Or. it

Justification

In the interests of simplification and acceleration of procedures, the Agency should have sole 
powers of decision. Involvement of the Member State Committee and, in particular, a possible 
unanimity requirement could risk blocking the system. This amendment should be taken in 
conjunction with the other amendments tabled to the articles of Title VI, Substance 
Evaluation. This amendment should be taken in conjunction with the other amendments 
tabled to the articles of Title VI, Substance Evaluation (Marcello Vernola & others).

See justification to the amendment by Werner Langen to Article 49, paragraph 1.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 870
49 straipsnio 5 dalis

5. Agentūra nedelsdama perduoda pakeitimo 
pasiūlymus visiems registruotojams ir 
paskesniems naudotojams ir leidžia jiems 
per 30 dienų pateikti pastabas. Valstybių 
narių komitetas atsižvelgia į visas gautas 
pastabas.

5. Agentūra nedelsdama perduoda pakeitimo 
pasiūlymus visiems registruotojams ir 
paskesniems naudotojams ir leidžia jiems 
per 30 dienų pateikti pastabas. (Išbraukta.)

Or. fr

Justification

See justification to the amendment to Article 49, paragraph 1

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

+ Françoise Grossetête

Pakeitimas 871
49 straipsnio 6 dalis

6. Jei per 60 dienų nuo projekto 
persiuntimo valstybių narių komitetas 
vieningai sutaria dėl sprendimo projekto, 
Agentūra atitinkamai priima sprendimą. 

Išbraukta.

Jei valstybių narių komitetui nepavyksta 
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vienbalsiai susitarti, jis privalo per 60 dienų 
nuo persiuntimo priimti nuomonę pagal 81 
straipsnio 8 dalies nuostatas. Agentūra šią 
nuomonę perduoda Komisijai. 

Or. it

Justification

See justification to the amendments to Article 49, paragraph 1 and Article 49, paragraph 5.

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

+ Françoise Grossetête

Pakeitimas 872
49 straipsnio 7 dalis

7. Per 60 dienų nuo nuomonės gavimo 
Komisija parengia sprendimo projektą, 
kuris priimamas 130 straipsnio 2 dalyje 
nustatyta tvarka.

Išbraukta.

Or. it

Justification

See justification to the amendments to Article 49, paragraph 1 and Article 49, paragraph 5.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 873
49 straipsnio 8 dalis

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

Išbraukta.

Or. fr

Justification

See justification to the amendments to Article 49, paragraph 1 and Article 49, paragraph 5.
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Pakeitimą pateikė Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis ir Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 874
49 straipsnio 8 dalis

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

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

Or. it

Justification

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

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 875
49 a straipsnis (naujas)

49a straipsnis
Agentūros įvertinimo sprendimų priėmimas 
Pagal 44 straipsnio nuostatas Agentūra 
pateikia sprendimų projektus valstybių 
narių komitetui ir nurodo, kaip ji atsižvelgė 
į bet kokias registruotojo arba paskesniojo 
naudotojo pastabas. Šiam straipsniui 
taikomos 49 straipsnio 6–8 dalies 
nuostatos.

Or. de

Justification

Linked to amendment to Article 38.
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Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 876
50 straipsnio antraštė

Bandymų su stuburiniais gyvūnais išlaidų 
dalijimasis, registruotojams nesusitarus

Bandymų su gyvūnais ir ne tik su gyvūnais
išlaidų dalijimasis, registruotojams 

nesusitarus

Or. en

Justification

Part of the OSOR proposal.

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 877
50 straipsnio 1 dalis

1. Jei registruotojas arba paskesnis 
naudotojas atlieka bandymą kitų vardu, jie 
dalijasi šio tyrimo išlaidas po lygiai.

1. Jei pagal 39 straipsnio nuostatas keli tos 
pačios cheminės medžiagos registruotojų ir 
(arba) paskesniųjų naudotojų pateikė 
bandymų siūlymus, už įvertinimą atsakinga 
kompetentingoji institucija suteikia jiems 
galimybę susitarti per 30 dienų, kas atliks 
tyrimą ir pateiks rezultatus. Jei 
registruotojas arba paskesnysis naudotojas 
atlieka tyrimą kitų suinteresuotųjų vardu,
jie dalijasi šio tyrimo išlaidas po lygiai. 

Or. en

Justification

A process to reach an agreement on who will carry out and submit the study should be 
provided for. This is conform the provisions of Point 41 (1) of the Commission's Consultation 
Document. The changes proposed in the second sentence are a drafting improvement.
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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 878
50 straipsnio 1 dalis

1. Jei registruotojas arba paskesnis 
naudotojas atlieka bandymą kitų vardu, jie 
dalijasi šio tyrimo išlaidas po lygiai.

1. Jei registruotojas arba paskesnis 
naudotojas atlieka bandymą kitų vardu, jie 
dalijasi šio tyrimo išlaidas (išbraukta).

Agentūra, remdamasi skaidrumo ir 
proporcingumo principais, nustato išlaidų 
pasidalijimo kriterijus.

Or. it

Justification

If proportionate costs are to be determined, the Agency must establish fair criteria. This 
amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled to the articles of 
Title VI, Substance Evaluation (Alessandro Foglietta and others).

If proportionate costs are to be determined, the Agency must establish fair criteria.  (Marcello 
Vernola and others).

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 879
50 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Jei nepavyksta susitarti, o tyrimų dalis 
yra bandymai su stuburiniais gyvūnais, už 
įvertinimą atsakinga kompetentingoji 
institucija paskiria vieną iš registruotojų 
arba paskesniųjų naudotojų atlikti tyrimus. 
Tyrimus atlikęs registruotojas arba 
paskesnysis naudotojas kompetentingai 
institucijai pateikia visą tyrimų informaciją 
ir jų išlaidų įrodymą. Už įvertinimą 
atsakinga kompetentingoji institucija 
kitiems registruotojams ir (arba) 
paskesniesiems naudotojams pateikia 
tyrimų rezultatų kopijas, šiems pateikus 
kvitą, patvirtinantį, kad jie sumokėjo 
tyrimus atlikusiam registruotojui ir (arba) 
paskesniajam naudotojui lygią pastarojo 
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nurodytų išlaidų dalį.

Or. en

Justification

Conform Article 28, paragraph 3 (as amended), provisions should be included in case no 
agreement as referred to in paragraph 1 can be reached and the study involves tests on 
vertebrate animals, in order to ensure compliance with the obligation to share data from 
animal tests and to prevent duplicate testing. This is also conform the provisions of Point 41 
(3) of the Commission's Consultation Document.

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 880
50 straipsnio 1b dalis (nauja)

1b. Jei kiti registruotojai ir (arba) 
paskesnieji naudotojai nesumoka savo 
išlaidų dalies, jie negali įregistruoti savo 
cheminės medžiagos.

Or. en

Justification

Linked to Amendments of Recital 39a, Article 25 (5a), Article 28 (1c) and Article 28 (3a). In 
order to ensure compliance with the obligation to share data from animal tests and to prevent 
duplicate testing, the other registrants and/or downstream users must not be allowed not to 
pay their share of the cost and subsequently to carry out duplicate animal tests.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas ir Hiltrud Breyer

Pakeitimas 881
51 straipsnis

Valstybių narių pareigos informuoti 
Agentūrą

Informacijos apie vertinimus skelbimas 

Kasmet iki vasario 28 dienos valstybė narė 
informuoja Agentūrą apie rezultatus, 
kuriuos pasiekė jos kompetentingosios 
institucijos per praėjusius kalendorinius 
metus, vykdydamos savo pareigas, susijusias 

Kasmet iki vasario 28 dienos Agentūra savo 
tinklalapyje skelbia pranešimą apie 
rezultatus, kuriuos pasiekė per praėjusius 
kalendorinius metus, vykdydama savo 
pareigas, susijusias su siūlomų bandymų 
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su siūlomų bandymų tikrinimu. Agentūra 
nedelsdama skelbia šią informaciją savo 
tinklalapyje.

tikrinimu, dokumentų ir cheminių 
medžiagų vertinimu.  

Tuo atveju, jei valstybė narė pati atliko 
vertinimą, ji taip pat kasmet iki vasario 28 
d. paskelbia pranešimą.

Or. en

Justification

Linked to the amendments increasing the role of the agency in evaluation. 

The information requirements of the agency should go hand in hand with the suggested 
increase in its role in evaluation. If the agency gets the lead responsibility for dossier and 
substance evaluation, it should also include information about these in its annual report. 

The addition at the end is linked to the amendment of article 43 a bis indent 6a by the same 
authors to also establish a reporting obligation by Member States if they carry out 
evaluations.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, 
Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Pakeitimas 882
51 straipsnis

Valstybių narių pareigos informuoti 
agentūrą 

Informacijos apie įvertinimą skelbimas

Kasmet iki vasario 28 dienos valstybė narė 
informuoja Agentūrą apie rezultatus, 
kuriuos pasiekė jos kompetentingosios 
institucijos per praėjusius kalendorinius 
metus, vykdydamos savo pareigas, susijusias 
su siūlomų bandymų tikrinimu. Agentūra 
nedelsdama skelbia šią informaciją savo 
tinklalapyje.

Kasmet iki vasario 28 dienos Agentūra savo 
tinklalapyje skelbia pranešimą apie 
rezultatus, kuriuos pasiekė per praėjusius 
kalendorinius metus, vykdydama savo 
pareigas, susijusias su siūlomų bandymų 
tikrinimu.

Or. en

Justification

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
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resources already present in the Member States.

Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report. (Guido 
Sacconi & others)

Consistency with previous amendments. (Françoise Grossetête)

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

Pakeitimas 883
51 straipsnis

Valstybių narių pareigos informuoti 
Agentūrą

Agentūros pareiga teikti ataskaitą apie 
rezultatus 

Kasmet iki vasario 28 dienos valstybė narė
informuoja Agentūrą apie rezultatus, 
kuriuos pasiekė jos kompetentingosios 
institucijos per praėjusius kalendorinius 
metus, vykdydamos savo pareigas, susijusias 
su siūlomų bandymų tikrinimu. Agentūra 
nedelsdama skelbia šią informaciją savo 
tinklalapyje.

Kasmet iki vasario 28 dienos Agentūra
informuoja Komisiją apie rezultatus, kuriuos 
ji pasiekė (išbraukta) per praėjusius 
kalendorinius metus, vykdydama savo 
pareigas, susijusias su siūlomų bandymų 
tikrinimu. Agentūra nedelsdama skelbia šią 
informaciją savo tinklalapyje.

Or. it

Justification

This amendment follows from the decision that the entire management of the evaluation 
process should be in the hands of the Agency. It should be taken in conjunction with the other 
amendments tabled to the articles of Title VI, Substance Evaluation.

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 884
51 straipsnis 

Kasmet iki vasario 28 dienos valstybė narė 
informuoja Agentūrą apie rezultatus, 
kuriuos pasiekė jos kompetentingosios 
institucijos per praėjusius kalendorinius 
metus, vykdydamos savo pareigas, susijusias 

Kasmet iki vasario 28 dienos Agentūra 
informuoja apie rezultatus, kuriuos pasiekė 
per praėjusius kalendorinius metus, 
vykdydama savo pareigas, susijusias su 
siūlomų bandymų tikrinimu. Agentūra 
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su siūlomų bandymų tikrinimu. Agentūra 
nedelsdama skelbia šią informaciją savo 
tinklalapyje.

nedelsdama skelbia šią informaciją savo 
tinklalapyje.

Or. de

Justification

Amendment following on from the fact that competence lies with the Agency, not the Member 
State authority.


