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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Chris Davies

Pakeitimas 594
52 straipsnis

Šios antraštinės dalies tikslas – užtikrinti 
gerą vidaus rinkos veikimą, deramai 
kontroliuojant didelį susirūpinimą 
keliančių medžiagų riziką arba pakeičiant 
šias medžiagas tinkamomis alternatyviomis 
medžiagomis ar technologijomis.

Šios antraštinės dalies tikslas – užtikrinti, 
kad didelį susirūpinimą keliančios 
medžiagos būtų pakeičiamos saugesnėmis 
alternatyviomis medžiagomis arba 
technologijomis, jei yra. Kai tokių 
alternatyvų nėra, o nauda visuomenei yra 
didesnė, nei su tokios medžiagos naudojimu 
susijusi rizika, šios antraštinės dalies tikslas 
yra užtikrinti, kad didelį susirūpinimą 
keliančių medžiagų naudojimas būtų 
deramai kontroliuojamas ir kad būtų 
skatinamos alternatyvos.



Vertimas pagal sutartį
PE 357.823v01-00 2/85 Vertimas pagal sutartį

AM\565935LT.doc

LT

Or. en

Justification

Revised formulation of amendment 50 in the draft report.

Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 595
52 straipsnis

Šios antraštinės dalies tikslas – užtikrinti 
gerą vidaus rinkos veikimą, deramai 
kontroliuojant didelį susirūpinimą keliančių 
medžiagų riziką arba pakeičiant šias 
medžiagas tinkamomis alternatyviomis 
medžiagomis ar technologijomis.

Šios antraštinės dalies tikslas – užtikrinti, 
kad didelį susirūpinimą keliančių medžiagų 
rizika būtų deramai kontroliuojama. Kai 
įmanoma, šias medžiagas reikia pakeisti 
tinkamomis alternatyviomis medžiagomis 
arba technologijomis. Ši antraštinė dalis 
pagrįsta principu, kad patys gamintojai, 
importuotojai ir paskesnieji naudotojai turi 
užtikrinti, kad jų gaminamos, į rinką 
pateikiamos, įvežamos ar naudojamos 
medžiagos nekenktų žmonių sveikatai ar 
aplinkai. Jos nuostatos pagrįstos 
atsargumo principu.

Or. en

Justification

The emphasis on the internal market needs to be deleted. REACH already contains a free 
movement cause (art. 125) and is based on the Treaty’s legal base for the inner market. This 
specific title is about allowing chemicals that are known to be harmful to be used anyway. 
The precautionary principle is mentioned in the general provisions of REACH but it is 
especially important to include this principle in the provisions on authorisation.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Pakeitimas 596
52 straipsnis

Šios antraštinės dalies tikslas – užtikrinti 
gerą vidaus rinkos veikimą, deramai 
kontroliuojant didelį susirūpinimą 
keliančių medžiagų riziką arba pakeičiant
šias medžiagas tinkamomis alternatyviomis 

Šios antraštinės dalies tikslas – užtikrinti, 
kad didelį susirūpinimą keliančios 
medžiagos būtų pakeičiamos tinkamomis 
alternatyviomis medžiagomis ar 
technologijomis, jei yra, arba kad tokios 
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medžiagomis ar technologijomis. alternatyvos būtų kuriamos.

Or. en

Justification

The aim of authorisation is  to ensure protection of health and the environment rather than 
the functioning of the internal market, which is an aim underpinning all EU legislation but 
not relating to any specific  provision  of REACH.
Authorisation will provide a high level of protection only if it aims at replacing substances of 
very high concern with suitable alternatives. Maintaining the notion of ’adequate control’ 
will support continued use and release of dangerous substances irrespective of their socio-
economic necessity and of the availability of safer alternatives.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 597
52 straipsnis

Šios antraštinės dalies tikslas – užtikrinti 
gerą vidaus rinkos veikimą, deramai 
kontroliuojant didelį susirūpinimą 
keliančių medžiagų riziką arba pakeičiant 
šias medžiagas tinkamomis alternatyviomis 
medžiagomis ar technologijomis.

Šios antraštinės dalies tikslas – užtikrinti, 
pirma, kad didelį susirūpinimą keliančios 
medžiagos būtų pakeičiamos saugesnėmis 
alternatyviomis medžiagomis arba 
technologijomis, jei yra. Antra, kai tokių 
alternatyvų nėra, o nauda visuomenei yra 
daug didesnė, nei su tokios medžiagos 
naudojimu susijusi rizika, šios antraštinės 
dalies tikslas yra užtikrinti, kad didelį 
susirūpinimą keliančių medžiagų 
naudojimas būtų deramai kontroliuojamas 
ir, trečia, kad būtų kuriamos alternatyvos.

Or. en

Justification

Prevention is better than cure. Substitution should take precedence over "adequate control" 
in line with existing legislation on workers' safety, biocides and certain hazardous substances 
in electrical and electronic equipment.  To give "adequate control” precedence would mean 
that  substances of very high concern could continue to be used and released, even if the 
socio-economic benefits of them were low or safer alternatives available. It should be 
substitution first, then controls where substitution is not possible and the substance has 
significant socio-economic benefits.



Vertimas pagal sutartį
PE 357.823v01-00 4/85 Vertimas pagal sutartį

AM\565935LT.doc

LT

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 598
52 straipsnio a punktas (naujas)

52a. Pakeitimo klausimas turėtų būti 
svarstomas proceso pabaigoje, po to, kai 
Agentūra bus atlikusi įvertinimą.

Or. en

Justification

This makes clear that substitution comes at the end of the process and isn't something to start 
with. New substances should fulfil the same requirements as the substituted ones.

Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 599
53 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

1. Gamintojas, importuotojas ar paskesnis 
naudotojas nepateikia į rinką naudoti skirtos 
medžiagos arba pats jos nenaudoja, jei ji 
įtraukta į XIII priedą, nebent:

1. Gamintojas, importuotojas ar paskesnysis 
naudotojas nepateikia į rinką arba 
neeksportuoja naudoti skirtos medžiagos 
arba pats jos nenaudoja, jei ji įtraukta į XIII 
priedą, nebent:

Or. en

Justification

These provisions should also apply in the case where a company within the EU manufactures 
but does not place the substance on the EU market but instead exports it directly.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer +Dorette Corbey

Pakeitimas 600
53 straipsnio 1 dalies b punktas

b) gauti leidimą naudoti šią medžiagą 
gryno ar preparato pavidalo arba įtraukti 

išbraukta
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medžiagą į gaminį, dėl kurio ji pateikiama į 
rinką arba jis pats ją naudoja, neprivaloma 
pagal paties XIII priedo reikalavimus, 
atsižvelgiant į 55 straipsnio 2 dalies 
nuostatas; arba 

Or. en

Justification

Blanket exemptions from the authorisation procedure should not be allowed, since it means 
allowing authorisation without any case-specific evaluation of the benefits or drawbacks of 
such uses or of the availability of potential alternatives. This removes three vital elements that 
authorisation was intended to introduce: substitution when alternatives are available, 
justification for continued use and transparency of decision-making (Carl Schlyter & others).

This ensures consistency (the deletion of article 55 paragraphs 2 and 4(b) and 1(e)) to avoid 
exemption for particular uses and ensure that the authorisation procedure is the overarching 
framework for all chemicals of high concern fulfilling the criteria for authorisation (Dorette 
Corbey).

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

Pakeitimas 601
53 straipsnio 2 dalis (nauja)

2. Gaminio, kurio sudėtyje yra medžiaga, 
įtraukta į XIII priedą, įvežimas ir 
pateikimas į rinką yra laikomas šios 
medžiagos naudojimu.

Or. en

Justification

Articles must be covered by these requirements on authorisation, not only substances 
themselves. Importers of articles must have the same obligations and not less demands 
because the substances are part of an article. A failure to rectify this would present a serious 
threat to health and environment protection and to the competitiveness of specific industry 
sectors (Jonas Sjöstedt).

The REACH proposal does not specify provisions for imported articles containing substances 
of very high concern, which would fall under authorisation. Importers of articles must have 
the same obligations as other EU producers in order to effectively protect human health and 
the environment. A failure to rectify this would present a serious threat to health and 
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environment protection and to the competitiveness of specific industry sectors (Carl Schlyter 
& others).

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Bogusław Sonik, Renate Sommer + Anne Laperrouze

Pakeitimas 602
53 straipsnio 4 dalis

4. 1 ir 2 dalių nuostatos netaikomos 
medžiagų naudojimui moksliniams 
tyrimams ir plėtrai bei gaminio ir gamybos 
proceso tyrimams ir plėtrai, jei per metus 
sunaudojama ne daugiau kaip 1 tona 
medžiagos.

4. 1 ir 2 dalių nuostatos netaikomos 
medžiagų naudojimui moksliniams 
tyrimams ir plėtrai bei gaminio ir gamybos 
proceso tyrimams ir plėtrai.

Or. en

Justification

Substances in scientific research and development should be exempted as REACH should only 
apply to substances that are manufactured provided they are placed on the Community 
market. Substances in product and process orientated research and development should not 
be limited to 1 tonne. This would constrain innovation.

Scientific research and development should be exempted as REACH should only apply to 
manufactured substances placed on the EU market. Substances used in product and process 
orientated research and development should not be limited to a quantity of 1 tonne, in order 
not to impinge on the volumes needed for experimentation and development. (Anne 
Laperrouze)

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 603
53 straipsnio 4 dalis

4. 1 ir 2 dalių nuostatos netaikomos 
medžiagų naudojimui moksliniams 
tyrimams ir plėtrai bei gaminio ir gamybos 
proceso tyrimams ir plėtrai, jei per metus 
sunaudojama ne daugiau kaip 1 tona 
medžiagos.

4. 1 ir 2 dalių nuostatos netaikomos 
medžiagų naudojimui moksliniams 
tyrimams ir plėtrai bei gaminio ir gamybos 
proceso tyrimams ir plėtrai, jei jos 
sunaudojama tiek, kiek reikia gaminio ir 
gamybos proceso tyrimams ir plėtrai. 
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Or. de

Justification

There must be no one-tonne restriction on substances used in product and process orientated 
research and development. That would constrain innovation.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 604
53 straipsnio 5 dalies įvadinė dalis

1 ir 2 dalių nuostatos netaikomos, jei 
medžiagos naudojamos: 

1 ir 2 dalių nuostatos netaikomos, jei 
medžiagos naudojamos toliau išvardintiems 
tikslams, jei tik čia numatytos priemonės 
apsaugo ne mažiau kaip VII antraštinėje 
dalyje nustatytos priemonės:

Or. en

Justification

This amendment addresses the different levels of regulation covering the listed exemptions 
under Article 53(5) and sets the authorisation procedure  as a joint standard.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, 
Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Anne Laperrouze + Dagmar 

Roth-Behrendt

Pakeitimas 605
53 straipsnio 5 dalies a punktas

a) augalų apsaugos produktuose, 
priklausančiuose Direktyvos 91/414/EEB 
taikymo sričiai ;

išbraukta

Or. en

Justification

Commission proposal (a) until (f):  these substances should be excluded from the whole scope 
of REACH, see art. 2.

Linked to amendments to articles 2, 4 and 8.
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Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 606
53 straipsnio 5 dalies a punktas

a) augalų apsaugos produktuose, 
priklausančiuose Direktyvos 91/414/EEB 
taikymo sričiai;

a) kaip aktyvūs augalų apsaugos produktai, 
priklausantys Direktyvos 91/414/EEB 
taikymo sričiai;

Or. en

Justification

A rigorous procedure for authorisation is an essential part of REACH. Only then will there be 
an incentive for companies to innovate and find alternatives to the use of che chemicals of 
very high concern. This list of exemptions is not acceptable. If there are substantive reasons 
for allowing the use of a substance then authorisation can be obtained.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, 
Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Anne Laperrouze + Dagmar 

Roth-Behrendt

Pakeitimas 607
53 straipsnio 5 dalies b punktas

b) biocidiniuose produktuose, 
priklausančiuose Direktyvos 98/8/EB 
taikymo sričiai;

išbraukta

Or. en

Justification

Commission proposal (a) until (f):  these substances should be excluded from the whole scope 
of REACH, see art. 2.

Linked to amendments to articles 2, 4 and 8.
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Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 608
53 straipsnio 5 dalies b punktas

b) biocidiniuose produktuose, 
priklausančiuose Direktyvos 98/8/EB 
taikymo sričiai;

b) kaip aktyvūs biocidiniai produktai, 
priklausantys Direktyvos 98/8/EB taikymo 
sričiai;

Or. en

Justification

A rigorous procedure for authorisation is an essential part of REACH. Only then will there be 
an incentive for companies to innovate and find alternatives to the use of che chemicals of 
very high concern. This list of exemptions is not acceptable. If there are substantive reasons 
for allowing the use of a substance then authorisation can be obtained.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, 
Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Anne Laperrouze + Dagmar 

Roth-Behrendt

Pakeitimas 609
53 straipsnio 5 dalies c punktas

c) žmonėms skirtuose arba veterinariniuose 
vaistuose, priklausančiuose Reglamento 
(EEB) Nr. 2309/93 ir Direktyvų 
2001/82/EB bei 2001/83/EB taikymo 
sričiai; 

išbraukta

Or. en

Justification

Commission proposal (a) until (f):  these substances should be excluded from the whole scope 
of REACH, see art. 2.

Linked to amendments to articles 2, 4 and 8.
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Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, 
Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Jonas Sjöstedt + Anne 

Laperrouze + Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 610
53 straipsnio 5 dalies d punktas

d) kaip maisto priedai, priklausantys 
Direktyvos 89/107/EEB taikymo sričiai;

išbraukta

Or. en

Justification

See justifications above.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, 
Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Anne Laperrouze + Dagmar 

Roth-Behrendt 

Pakeitimas 611
53 straipsnio 5 dalies e punktas

e) kaip gyvūnams skirtų pašarų priedai, 
priklausantys Direktyvos 70/524/EEB 
taikymo sričiai;

išbraukta

Or. en

Justification

See justifications above.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, 
Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Anne Laperrouze + Dagmar 

Roth-Behrendt

Pakeitimas 612
53 straipsnio 5 dalies f punktas

f) kaip maisto produktų kvapiosios 
medžiagos, priklausančios Sprendimo 
1999/217/EB taikymo sričiai;

išbraukta
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Or. en

Justification

See justification above.

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

Pakeitimas 613
53 straipsnio 5 dalies g punktas

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

išbraukta

Or. en

Justification

A rigorous procedure for authorisation is an essential part of REACH. Only then will there be 
an incentive for companies to innovate and find alternatives to the use of the chemicals of 
very high concern. This list of exemptions is not acceptable. If there are substantive reasons 
for allowing the use of a substance then authorisation can be obtained (Jonas Sjöstedt).

Intermediates that fulfil the criteria of substances of very high concern may cause significant 
adverse effects and should therefore note be excluded from authorisation (Carl Schlyter & 
others).

It is important to consider a wide range of uses of the chemicals concerned, in particular 
covering those pieces of legislation that do not examine the environmental impacts of 
substances, but also covering other possible sources of release and exposure. For instance, 
the clause which renders isolated intermediates unable to be brought under authorisation 
should be removed, as emissions during transport on or off site may be very significant 
(Article 53(5)(g)) (Frédérique Ries & others).

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, Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 614
53 straipsnio 5 dalies g punktas

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

produktai arba vežiojamieji izoliuoti 
tarpiniai produktai, netgi jei 
pagaminti/importuoti kiekiai viršija 1 000 
tonų per metus;

Or. it

Justification

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

Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 615
53 straipsnio 5 dalies h punktas

h) kaip varikliams skirti degalai, kuriems 
taikoma Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 98/70/EB;

išbraukta

Or. en

Justification

A rigorous procedure for authorisation is an essential part of REACH. Only then will there be 
an incentive for companies to innovate and find alternatives to the use of the chemicals of 
very high concern. This list of exemptions is not acceptable. If there are substantive reasons 
for allowing the use of a substance then authorisation can be obtained (Jonas Sjöstedt).

Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt + Werner Langen

Pakeitimas 616
53 straipsnio 5 dalies i punktas

i) kaip kuras vežiojamuose arba 
stacionariuose mineralinės alyvos deginimo 
įrenginiuose ir kaip kuras uždarosiose 
sistemose. 

išbraukta

Or. en
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Justification

See justification above.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, 
Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, + Werner Langen + Anne 

Laperrouze

Pakeitimas 617
53 straipsnio 5 dalies i punkto a papunktis (naujas)

ia) Medžiagos, kurias neprivaloma 
registruoti.

Or. en

Justification

New point (i bis): the authorisation procedure should be limited to registered substances only. 
Therefore, exemptions that apply for Registration should also apply to Authorisation.

The authorisation procedure should be restricted to registered substances. Substances 
exempted from registration should also therefore be exempted from the authorisation 
requirement.

Pakeitimą pateikė Robert Sturdy

Pakeitimas 618
53 straipsnio 5 dalies i punkto a papunktis (naujas)

ia) mineralų, rūdų, koncentratų, lydinių, 
kai jie pervežami į įrenginius, kuriuos 
reglamentuoja Direktyva 96/61/EB, arba 
juose perdirbami, ir kuriems taikomi ir 
Bendrijos teisės aktai dėl darbo jėgos ir 
visuomenės sveikatos apsaugos, išskyrus 
medžiagas, kurioms taikomas specifinis 
cheminis reguliavimas, naudojimui.

Or. en
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Justification

Ores, concentrates and alloys that do not pose a risk to public health or the environment 
should be exempt from the registration and authorisation requirements. Because of their 
natural occurrence neither registration nor authorisation would impact on the presence or 
level of substances of concern in minerals. Simply removing them from the registration 
requirements would not alleviate the administrative burden as, under the current draft, an 
exemption from registration does not automatically result in an exemption from authorisation.

Pakeitimą pateikė John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 619
53 straipsnio 5 dalies i punkto a papunktis (naujas)

ia) metalų naudojimui, įskaitant lydinius, 
masyviu pavidalu, atitinkančiam Direktyvos 
67/548/EB VI priedo 8.3 ir 9.3 punktus dėl 
atleidimo nuo ženklinimo etiketėse 
reikalavimų.

Or. en

Justification

Most metals and alloys in the 'massive form', as opposed to powdered form for example, pose 
limited risk because of their nature. They should therefore be eligible for assessment via a 
simplified procedure unless there are indications of potential risks that justify more detailed 
evaluation. The vast number of uses of metals, particularly in the form of alloys (around 
30,000), could overwhelm the authorisation process without a simplified system.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 620
53 straipsnio 5 dalies i punkto a papunktis (naujas)

ia) baterijose, priklausančiose Direktyvos 
91/157/EB taikymo sričiai;

Or. de
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Justification

The use of substances in batteries is already regulated in Title VIII and Directive 91/157/EC; 
they should therefore be exempted from the authorisation procedure.

Pakeitimą pateikė Frédérique Ries, Chris Davies + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta 
Myller

Pakeitimas 621
53 straipsnio 5 dalies nauja pastraipa

Jei tik šios priemonės užtikrina ne mažiau 
griežtą kontrolę nei ta, kuri numatyta VII 
antraštinėje dalyje.

Or. en

Justification

It is important to consider a wide range of uses of the chemicals concerned, in particular 
covering those pieces of legislation that do not examine the environmental impacts of 
substances, but also covering other possible sources of release and exposure. For instance, 
the clause which renders isolated intermediates unable to be brought under authorisation 
should be removed, as emissions during transport on or off site may be very significant 
(Article 53(5)(g))

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 622
53 straipsnio 5 dalies a punktas (naujas)

5a. Gamintojas, importuotojas ar 
paskesnysis naudotojas gali paskirti trečią 
šalį gamintojo, importuotojo ar paskesniojo 
naudotojo vardu vykdyti pagal šią 
antraštinę dalį kylančias prievoles.

Or. nl
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Justification

This amendment ensures that use can be made of a third party.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 623
53 straipsnio 5 dalies b punktas (naujas)

5b. 1 ir 2 dalių nuostatos netaikomos 
mineralams, rūdoms, koncentratams ir 
lydiniams, jei šios medžiagos pervežamos į 
įrenginius, kuriems taikoma Direktyva 
96/61/EB, ar juose perdirbamos. 

Or. nl

Justification

Minerals, ores, concentrates and alloys should be exempt from the authorisation requirement.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Pakeitimas 624
53 straipsnio 6 dalis

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

išbraukta

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

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

Or. en
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Justification

Blanket exemptions from the authorisation procedure should not be allowed, since it means 
allowing authorisation without any case-specific evaluation of the benefits or drawbacks of 
such uses or of the availability of potential alternatives. This removes two vital elements that 
authorisation was intended to introduce: justification for continued use and transparency of 
decision-making.

Pakeitimą pateikė Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, 
Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + Alessandro Foglietta, Adriana Poli 

Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Pakeitimas 625
53 straipsnio 6 dalies įvadinė dalis

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

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

Or. it

Justification

No criteria exist for the definition of endocrine disrupting properties. Criteria supplementary 
to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the basis of scientific 
evidence so as not to give rise to arbitrary decisions. Moreover, the substances indicated in 
point (b) have already been excluded in the amendment tabled to Article 2. In addition to this, 
substances already regulated by the respective, and duly integrated, vertical regulations 
should be excluded from the scope of the REACH Directive. This amendment is linked to the 
other amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.

Pakeitimą pateikė Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, 
Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + Alessandro Foglietta, Adriana Poli 

Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 626
53 straipsnio 6 dalies b punktas

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

Or. it

Justification

No criteria exist for the definition of endocrine disrupting properties. Criteria supplementary 
to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the basis of scientific 
evidence so as not to give rise to arbitrary decisions. Moreover, the substances indicated in 
point (b) have already been excluded in the amendment tabled to Article 2. In addition to this, 
substances already regulated by the respective, and duly integrated, vertical regulations 
should be excluded from the scope of the REACH Directive. This amendment is linked to the 
other amendments to the Articles under Title VII: Authorisation. (Marcello Vernola and 
others)

Consequence of the proposed changes to Article 2 (Dagmar Roth-Behrendt)

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

Pakeitimas 627
53 straipsnio 7 dalies įvadinė dalis

1 ir 2 dalių nuostatos netaikomos, naudojant 
preparatuose esančias medžiagas, jei:  

1 ir 2 dalių nuostatos netaikomos, naudojant 
preparatuose ar gaminiuose esančias 
medžiagas, jei: 

Or. en

Justification

Concentration limits should also be included for substances in articles.  The proposal’s 
discrimination against substances in articles is not justified by toxicological and eco-
toxicological criteria. Furthermore, unlike substances in preparations, exposure to 
substances in articles requires an extraction medium and thus exposure is further limited.
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Pakeitimą pateikė Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, 
Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + Alessandro Foglietta, Adriana Poli 

Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Pakeitimas 628
53 straipsnio 7 dalies a punktas

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

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

Or. it

Justification

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

Pakeitimą pateikė Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, 
Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + Alessandro Foglietta, Adriana Poli 

Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Werner Langen + Anne Laperrouze

Pakeitimas 629
53 straipsnio 7 dalies a punktas (naujas)

7a. 1 dalies nuostatos netaikomos, kai 
medžiaga naudojama atskirai, preparatuose 
ar gaminiuose, atitinkančiuose XVI arba 
XVII priede nustatytas sąlygas ir 
apribojimus. 

Or. it

Justification

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

The proposed new Article 53(8) makes it clear that decisions already taken by the Council 
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and Parliament pursuant to Directive 76/769/EEC, or taken in future by the Commission in 
accordance with the procedure specified in Article 130 (comitology), should not be discussed 
again. Decisions as to whether and, if so, to what extent substances and uses already 
regulated by legislation should be exempted from those provisions must not be left to the 
Commission's discretion. (Werner Langen)

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 630
53 straipsnio a punktas (naujas)

53a straipsnis
XIII priedo a dalyje pateikiamas medžiagų, 
kurios jau iki leidimo naudoti suteikimo 
procedūros žinomai atitinka 54 straipsnio 
kriterijus, sąrašas. Pradėjus leidimo 
suteikimo procedūrą šios medžiagos 
įtraukiamos į XIII priedo b dalies sąrašą 55 
straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

Or. en

Justification

In order to increase transparency, stimulate voluntary measures by downstream users and 
innovation towards safer alternatives, all substances that meet the criteria of very high 
concern should be added immediately to a candidate list for authorisation (=Annex XIII (a)). 

Subsequently, following the priority setting by the agency, substances will be moved to Annex 
XIII(b), in which sunset dates and deadlines for applications for authorisation would be set.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 631
53 straipsnio a punktas (naujas)

53 a straipsnis
Medžiagų, kurioms privalomas leidimas, 

sąrašas
XIII priede pateikiamas medžiagų, kurioms 
privalomas leidimas, sąrašas; XIII  priedo 
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a dalyje pateikiamas medžiagų, dėl kurių 
pateiktas prašymas dėl leidimo ir leidimo 
suteikimo procedūra pradėta, sąrašas. Kai 
tik leidimo suteikimo procedūra baigiama, 
medžiaga įrašoma į XIII priedo b dalies 
sąrašą 55 straipsnio 1 dalyje nustatyta 
tvarka. Šie sąrašai skelbiami Agentūros 
tinklalapyje.

Or. it

Justification

Supplements Amendment 51 in the draft report. Making these lists available to the public 
renders the authorisation process more transparent and also enables dealers to manage their 
stocks more efficiently. It also prevents prohibited chemical products remaining on the 
market.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer 

Pakeitimas 632
54 straipsnio įvadinė dalis

55 straipsnyje nustatyta tvarka į XIII priedą
gali būti įtrauktos šios medžiagos:

Nesumažinant esamų ar būsimų 
apribojimų, 56 straipsnyje nustatyta tvarka į 
XIII priedo a dalį įtraukiamos šios 
medžiagos:

Or. en

Justification

Partially linked to the amendments on Article 53a new.

Given the introduction of a candidate list, the procedure for inclusion on the lists needs to be 
modified.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 633
54 straipsnio įvadinė dalis

55 straipsnyje nustatyta tvarka į XIII priedą 
gali būti įtrauktos šios medžiagos:

56 straipsnyje nustatyta tvarka į XIII priedo 
a dalį įtraukiamos šios medžiagos:
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Or. it

Justification

Replaces the corresponding part of Amendment 52 by the rapporteur.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer + Horst Schnellhardt + Alessandro Foglietta, Adriana Poli 
Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido 

Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 
Mikolášik + Liam Aylward + Anne Laperrouze

Pakeitimas 634
54 straipsnio a punktas

a) 1 arba 2 kategorijos kancerogeninių 
medžiagų klasifikavimo kriterijus 
atitinkančios medžiagos pagal Direktyvos 
67/548/EEB nuostatas;

a) medžiagos, priskiriamos prie 1 arba 2 
kategorijos kancerogeninių medžiagų pagal 
Direktyvos 67/548/EEB nuostatas;

Or. en

Justification

So as to increase planning certainty, substances should be included in the authorisation that 
have undergone classification or have at least undergone sound scientific assessment (Holger 
Krahmer).

Before a substance is authorised, a legally binding decision must be taken on its classification 
(on the basis of a harmonised classification ruling placing it in CMR categories 1 or 2). 
Otherwise, the decisions of the Member State Committee(s) responsible for classifying
substances in CMR categories 1 and 2 would be invalidated. There must be legal certainty, 
particularly as regards world trade. This amendment is linked to the other amendments to the 
Articles under Title VII: Authorisation. (Alessandro Foglietta and others + Marcello Vernola 
and others).

Before a substance is authorised, a legally binding decision must be taken on its 
classification, on the basis of a standard classification ruling, in CMR categories 1 or 2 (EU 
or, in future, GHS) otherwise the Member State Committee(s) responsible for classification of 
substances in CMR categories 1, 2 and 3 would be ignored. There must be legal certainty, 
including with regard to world trade (Horst Schnellhardt).

It is fundamental to the working of REACH that authorisation focuses only on chemicals that 
have been scientifically shown to have an adverse effect on human health or the environment.
Authorisation should only be applied to those chemical substances that present an actual risk 
based on their anticipated uses as documented in the registration.  The mere fact that a 



Vertimas pagal sutartį
Vertimas pagal sutartį

AM\565935LT.doc 23/85 PE 357.823v01-00

LT

chemical substance has an inherent hazard should not trigger the costs and bureaucracy 
associated with authorisation unless that actual hazard is presented by a proposed or 
anticipated downstream use.
It is imperative therefore that chemical substances used in highly controlled or low 
exposure/low risk industrial processes should be authorised. The uses of said substances 
present little or no risk to workers, the public or the environment. In order to improve the 
workability of REACH, “adequately controlled” risks, which will be authorised, should be 
clearly defined to include low exposure/low risk industrial processes (Liam Aylward).
Before a substance is authorised, a binding decision must be taken on its classification, on the 
basis of a standard classification ruling placing it in CMR categories 1 or 2 (EU or, in future, 
GHS). Otherwise the Member State Committee(s) responsible for classification of substances 
in CMR categories 1, 2 and 3 would be ignored. There must be legal certainty, especially as 
regards world trade 

The inclusion of substances other than those referred to in paragraphs a) to e) is neither 
feasible or necessary. This would trigger the authorisation process on the basis of arbitrary
criteria, making for legal uncertainty. (Anne Laperrouze)

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer + Horst Schnellhardt + Alessandro Foglietta, Adriana Poli 
Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido 

Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 
Mikolášik + Liam Aylward + Anne Laperrouze

Pakeitimas 635
54 straipsnio b punktas

b) 1 arba 2 kategorijos mutageninių 
medžiagų klasifikavimo kriterijus 
atitinkančios medžiagos pagal Direktyvos 
67/548/EEB nuostatas;

b) medžiagos, priskiriamos prie 1 arba 2 
kategorijos mutageninių medžiagų pagal 
Direktyvos 67/548/EEB nuostatas;

Or. en

Justification

See justification above.
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Pakeitimą pateikė Holger Krahmer + Horst Schnellhardt + Alessandro Foglietta, Adriana Poli 
Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido 

Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 
Mikolášik + Liam Aylward + Anne Laperrouze

Pakeitimas 636
54 straipsnio c punktas

c) 1 arba 2 kategorijos toksiškų 
reprodukcijai medžiagų klasifikavimo 
kriterijus atitinkančios medžiagos pagal 
Direktyvos 67/548/EEB nuostatas;

c) medžiagos, priskiriamos prie 1 arba 2 
kategorijos toksiškų reprodukcijai medžiagų 
pagal Direktyvos 67/548/EEB nuostatas;

Or. en

Justification

See justification above.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 637
54 straipsnio c punkto a papunktis (naujas)

ca) jautrinančių medžiagų klasifikavimo 
kriterijus atitinkančios medžiagos pagal 
Direktyvos 67/548/EEB nuostatas;

Or. en

Justification

Sensitisers and highly potent chronic toxic substances should be added to the scope of 
authorisation.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 638
54 straipsnio c punkto b papunktis (naujas)

cb) kenksmingų medžiagų klasifikavimo 
kriterijus atitinkančios medžiagos pagal 
Direktyvos 67/548/EEB nuostatas ir 
medžiagos, kurios yra itin chroniško 
toksiškumo įkvėpus T, R 48;
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Or. en

Justification

Sensitisers and highly potent chronic toxic substances should be added to the scope of 
authorisation.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 639
54 straipsnio d punktas

d) medžiagos, kurios yra patvarios, 
galinčios bioakumuliuotis ir toksiškos 
pagal XII priedo kriterijus;

d) labai didelį susirūpinimą keliančios 
medžiagos;

Or. nl

Justification

PBT and vPvB substances are substances of very high concern.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland + Liam Aylward

Pakeitimas 640
54 straipsnio e punktas

(e )medžiagos, kurios yra didelio patvarumo 
ir didelės bioakumuliacijos pagal XII 
priedo kriterijus;

išbraukta

Or. en

Justification

Article 54 lists six categories of chemicals subject to authorisation. The last two categories of 
chemicals subject to authorisation do not meet the standard of demonstrating an adverse 
effect on human health or the environment under clear and precise criteria and therefore 
should be deleted.
Very persistent and very bioaccumulative (vPvB) chemicals are listed in 54 (e) based only on 
their physicochemical properties. The inclusion of the vPvB category would restrict 
substances without any finding of adverse effects on human health or the environment. (In 
some cases, such as calcium in bones and teeth, bioaccumulation and persistence is 
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desirable.) Article 54 (e) far exceeds what is appropriate and necessary to achieve the goals 
of the legislation, and therefore it should be deleted as not proportional and contrary to 
public policy (Liam Aylward).
De PBT- en vPvB stoffen vallen onder de stoffen van zeer ernstige zorg (Johannes Blokland).

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 641
54 straipsnio e punktas

e) medžiagos, kurios yra didelio patvarumo 
ir didelės bioakumuliacijos pagal XII priedo 
kriterijus;

e) medžiagos, kurios yra didelio patvarumo, 
didelės bioakumuliacijos ir labai toksiškos 
pagal XII priedo kriterijus;

Or. fr

Justification

Substances should form the subject of a binding decision on classification (EU or in the future 
the Globally Harmonised System) before being submitted for authorisation. Otherwise, the 
bodies responsible for classification at Community level would be bypassed. All legal 
uncertainty must be avoided, particularly as regards international trade.
The inclusion of substances other than those referred to in paragraphs a) to e) is neither 
feasible or necessary. This would trigger the authorisation process on the basis of arbitrary 
criteria, making for legal uncertainty.

Pakeitimą pateikė Liam Aylward + Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik +Alessandro 

Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Anne Laperrouze

Pakeitimas 642
54 straipsnio f punktas

f) medžiagos, ardančios endokrininę 
sistemą arba turinčios patvarumo, 
bioakumuliacijos ar toksiškų savybių arba 
didelio patvarumo ir didelės 
bioakumuliacijos savybių, neatitinkančios d 
ir e punktų kriterijų, ir kurios, kaip buvo 
nustatyta atskirais atvejais pagal 56 
straipsnį, sukelia žmonėms bei aplinkai 
rimtą ir negrįžtamą poveikį, kuris prilygsta 
a–e punktuose išvardytų medžiagų 

išbraukta
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poveikiui.

Or. en

Justification

Article 54(f) restricts substances of “equivalent” concern on a case-by-case basis. Devoid of 
objective criteria, it could be used by member states to subject chemicals targeted for 
political reasons to the restrictions of authorisation with little or no science. Article 54 (f) is 
an express and improper delegation of authority. In addition, the absence of objective criteria 
and the case-by-case decision-making process leave the regulated community in the dark as 
to whether a substance is subject to authorisation or not. As such Article 54 (f) fails to 
provide the legal certainty fundamental to legislation and should be deleted (Liam Aylward).

No criteria exist for the definition of endocrine disrupting properties. Criteria supplementary 
to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the basis of scientific 
evidence so as not to give rise to arbitrary decisions. This amendment is linked to the other 
amendments to the Articles under Title VII: Authorisation. (Marcello Vernola and others + 
Alessandro Foglietta and others).

Before a substance is authorised, a binding decision must be taken on its classification, on the 
basis of a standard classification ruling, in CMR categories 1 or 2 (EU or, in future, GHS) 
otherwise the Member State Committee(s) responsible for classification of substances in CMR 
categories 1, 2 and 3 would be ignored. There must be legal certainty, especially as regards 
world trade 

The inclusion of substances other than those referred to in paragraphs a) to e) is neither 
feasible or necessary. This would trigger the authorisation process on the basis of arbitrary 
criteria, making for legal uncertainty. (Anne Laperrouze) 

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 643
54 straipsnio f punktas

f) medžiagos, ardančios endokrininę 
sistemą arba turinčios patvarumo, 
bioakumuliacijos ar toksiškų savybių arba 
didelio patvarumo ir didelės 
bioakumuliacijos savybių, neatitinkančios d 
ir e punktų kriterijų, ir kurios, kaip buvo 
nustatyta atskirais atvejais pagal 56 straipsnį, 
sukelia žmonėms bei aplinkai rimtą ir 
negrįžtamą poveikį, kuris prilygsta a–e 

Medžiagos, kurios sukelia žmonėms bei 
aplinkai rimtą ir negrįžtamą poveikį, kuris 
prilygsta a–e punktuose išvardytų medžiagų 
poveikiui gali būti įtrauktos atskirais 
atvejais pagal 56 straipsnį atlikus išsamų 
mokslinį įvertinimą.
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punktuose išvardytų medžiagų poveikiui.

Or. en

Justification

So as to increase planning certainty, substances should be included in the authorisation that 
have undergone classification or have at least undergone sound scientific assessment.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 644
54 straipsnio f punktas

f) medžiagos, ardančios endokrininę 
sistemą arba turinčios patvarumo, 
bioakumuliacijos ar toksiškų savybių arba 
didelio patvarumo ir didelės 
bioakumuliacijos savybių, neatitinkančios d 
ir e punktų kriterijų, ir kurios, kaip buvo 
nustatyta atskirais atvejais pagal 56 
straipsnį, sukelia žmonėms bei aplinkai 
rimtą ir negrįžtamą poveikį, kuris prilygsta 
a–e punktuose išvardytų medžiagų 
poveikiui.

f) medžiagos, kurios sukelia žmonėms bei 
aplinkai rimtą riziką ir negrįžtamą poveikį, 
kuris prilygsta a–e punktuose išvardytų 
medžiagų poveikiui, gali būti įtrauktos
atskirais atvejais pagal 56 straipsnį 
remiantis išsamiais moksliniais faktais.

Or. en

Justification

Without any scientific and risked based assessment of substances that may be subject to 
authorisation this indent would open the whole authorisation process on the basis of arbitrary 
criteria, thereby limiting legal certainty and undermining the whole REACH philosophy.

Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 645
54 straipsnio f punktas

f) medžiagos, ardančios endokrininę sistemą 
arba turinčios patvarumo, bioakumuliacijos 
ar toksiškų savybių arba didelio patvarumo 

f) medžiagos, ardančios endokrininę sistemą 
arba turinčios patvarumo, bioakumuliacijos 
ar toksiškų savybių arba didelio patvarumo 
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ir didelės bioakumuliacijos savybių, 
neatitinkančios d ir e punktų kriterijų, ir 
kurios, kaip buvo nustatyta atskirais atvejais 
pagal 56 straipsnį, sukelia žmonėms bei 
aplinkai rimtą ir negrįžtamą poveikį, kuris 
prilygsta a–e punktuose išvardytų medžiagų 
poveikiui.

ir didelės bioakumuliacijos savybių, 
neatitinkančios d ir e punktų kriterijų, ir 
kurios, kaip buvo nustatyta atskirais atvejais
pagal 56 straipsnį, kelia panašų 
susirūpinimą, kaip ir a–e punktuose 
išvardytos medžiagos.

Or. en

Justification

This amendments lowers the level of concern required for a substance before it is allowed to 
be added to Annex VIII. Requiring the substance to have irreversible effects is not acceptable. 
A more flexible wording is preferable.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 646
54 straipsnio f punktas

f) medžiagos, ardančios endokrininę sistemą 
arba turinčios patvarumo, bioakumuliacijos 
ar toksiškų savybių arba didelio patvarumo 
ir didelės bioakumuliacijos savybių, 
neatitinkančios d ir e punktų kriterijų, ir
kurios, kaip buvo nustatyta atskirais atvejais 
pagal 56 straipsnį, sukelia žmonėms bei 
aplinkai rimtą ir negrįžtamą poveikį, kuris 
prilygsta a–e punktuose išvardytų medžiagų 
poveikiui.

f) medžiagos, ardančios endokrininę sistemą 
arba turinčios patvarumo, bioakumuliacijos 
ar toksiškų savybių, neatitinkančios d ir e 
punktų kriterijų, tačiau kurios, kaip buvo 
nustatyta atskirais atvejais pagal 56 straipsnį, 
kelia tokį pat susirūpinimą, kaip ir a–e 
punktuose išvardytos medžiagos.

Or. en

Justification

Partially linked to the amendments on Article 53a new.

Given the introduction of a candidate list, the procedure for inclusion on the lists needs to be 
modified.

Sensitisers and highly potent chronic toxic substances should be added to the scope of 
authorisation.

Paragraph (f) is far too restrictive as it requires proof of serious and irreversible harm to 
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subject these substances to authorisation. That is against the principle of preventive action. 
The wording proposed here is in line with the definition of hazardous substances on the 
priority list of the water framework directive.

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

Pakeitimas 647
54 straipsnio f punkto a papunktis (naujas)

fa) medžiagos, kurios yra tabako produktų 
sudedamosios dalys, kaip apibrėžta 
Direktyvos 2001/37 dėl valstybių narių 
įstatymų ir kitų teisės aktų, taikomų tabako 
produktų gamybai, pateikimui ir 
pardavimui, derinimo 2 straipsnio 1 ir 5 
dalyse.

Or. en

Justification

As well the exposure scenario as the noxious effects resulting from tobacco additives do not 
justify any exemptions from the obligation to register these substances.

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 648
54 straipsnio a punktas (naujas)

54a straipsnis
Medžiagų, įtraukiamų į XIII priedą, 
peržiūrėjimas
Ne anksčiau kaip po šešerių metų nuo šio 
reglamento įsigaliojimo Europos Komisija 
paprašo Sveikatos ir aplinkos pavojų 
mokslinio komiteto (angl. SCHER) pateikti 
nuomonę, ar šio reglamento 54 straipsnio 
ir atitinkamų jo priedų nereiktų papildyti 
naujais moksliniais kriterijais, ir pateikia 
rekomendacijas dėl šių kriterijų. 
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Remdamasi SCHER nuomone, Komisija 
gali pateikti pasiūlymą Europos 
Parlamentui ir Tarybai pakoreguoti 54 
straipsnyje išvardintas kategorijas 
įtraukiant kitas tokį pat susirūpinimą 
keliančias medžiagas, kurių savybes:   
galima nustatyti remiantis aiškiais 
moksliniais kriterijais naudojant 
tarptautiniu mastu pripažintus bandymų 
metodus.

Or. en

Justification

This is in order to ensure both legal certainty and that the restrictions of the authorisation 
process focus on substances that have a proven adverse effect on human health or the 
environment when examined against clearly established scientific criteria validated at 
international level, such as the OECD.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 649
55 straipsnis

Medžiagų įtraukimas į XIII priedą Medžiagų įrašymas į XIII priedo sąrašą
1. Sprendimas įtraukti medžiagas į 54 
straipsnyje minimą XIII priedą priimamas 
130 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. 
Jame kiekvienos medžiagos atveju 
nurodoma:

1. XIII priede pateikiamas sąrašas sąlygų, 
nustatytų pagal paraiškas dėl leidimo 
suteikimo, kurios nustato medžiagų, 
kurioms privalomas leidimas, pateikimo į 
rinką ir naudojimo principus.

a) medžiagos pavadinimas;
b) 54 straipsnyje minimos medžiagos(-ų) 
būdingosios savybės;
c) pereinamojo laikotarpio priemonės:
i) data (datos), nuo kurios draudžiama 
pateikti medžiagą į rinką arba ją naudoti, 
jei nėra išduotas leidimas, toliau vadinama 
„pabaigos terminu”;
ii)ne mažiau kaip 18 mėnesių už pabaigos 
terminą ankstesnė data (-os), iki kurios turi 
būti gautos paraiškos, jei paraiškos teikėjas 
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ketina toliau naudoti medžiagą arba 
pateikti ją į rinką tam tikriems naudojimo 
atvejams, pasibaigus pabaigos terminui; 
tokie tęstiniai naudojimo atvejai turėtų būti 
leidžiami tol, kol bus priimtas sprendimas 
dėl paraiškos leidimui gauti;
d) prireikus, peržiūros laikotarpiai tam 
tikriems naudojimo atvejams;
e) naudojimo atvejai arba kategorijos, 
kuriems išimties tvarka neprivaloma gauti 
leidimą, ir išimčių sąlygos, jei tokios yra.
2. Naudojimo atvejams arba kategorijoms 
gali būti išimties tvarka netaikomas 
reikalavimas gauti leidimą. Taikant tokias 
išimtis ypač būtina atsižvelgti į:

2. Medžiagos, kurias pagal VIII antraštinę 
dalį ar kitus Bendrijos teisės aktus 
draudžiama naudoti pagal bet kokią 
paskirtį, negali būti naudojamos pagal XIII 
priede nustatytas sąlygas.  

a) galiojančius konkrečius Bendrijos teisės 
aktus, kuriais keliami būtiniausi žmonių ir 
aplinkos apsaugos, naudojant chemines 
medžiagas, reikalavimai, t. y. privalomosios 
poveikio darbo vietoje ribos, išmetalų ribos 
ir pan.;
b) galiojančius teisinius įsipareigojimus 
imtis tinkamų techninių ir administracinių
priemonių, kad naudojant cheminę 
medžiagą būtų laikomasi atitinkamų 
sveikatos, saugos ir ekologinių standartų.
Išimtims gali būti taikomos tam tikros 
sąlygos.
3. Prieš priimant sprendimą įtraukti 
medžiagas į XIII priedą, Agentūra 
rekomenduoja įtraukti prioritetines 
medžiagas, apie kiekvieną jų nurodydama 1 
dalyje išvardytus duomenis. Pirmenybė 
paprastai teikiama:
a) PBT arba vPvB medžiagoms;
b) medžiagoms, kurios plačiai naudojamos; 
arba
c) medžiagoms, kurių naudojami dideli 
kiekiai.
Į XIII priedą įtrauktų medžiagų skaičius ir 
pagal 1 dalies nuostatas nurodyti duomenys 
priklauso nuo Agentūros gebėjimo 
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išnagrinėti paraiškas per nustatytą laiką.
4. Prieš išsiųsdama savo rekomendacijas 
Komisijai, Agentūra paskelbia jas savo 
tinklapyje, aiškiai nurodydama paskelbimo 
datą. Agentūra pakviečia suinteresuotas 
šalis per tris mėnesius nuo paskelbimo 
dienos pateikti savo pastabas, ypač apie:
a) 54 straipsnio d, e ir f punktuose pateiktų 
kriterijų laikymąsi;
b) naudojimo atvejus, kuriems neprivaloma 
gauti leidimą. 
Agentūra privalo atnaujinti savo 
rekomendaciją, atsižvelgdama į gautas 
pastabas.
5. Įtrauktai į XIII priedą medžiagai 
netaikomi nauji apribojimai pagal VIII 
antraštinėje dalyje aprašytą procedūrą, 
susijusią su medžiagos naudojimo keliama 
rizika žmonių sveikatai ir aplinkai dėl XIII 
priede išvardytų būdingųjų medžiagos 
savybių.
6. Medžiagos, kurių visi naudojimo atvejai 
buvo uždrausti pagal VIII antraštinės 
dalies nuostatas arba kitus Bendrijos teisės 
aktus, neįtraukiamos į XIII priedą arba
neišbraukiamos iš jo.

Or. de

Justification

The authorisation requirement must be based not on a listing, but, rather, on defined 
hazardous properties: a listing is not only unlikely to reveal new findings, but also takes up a 
very great deal of time and resources. Such an approach seems totally inefficient.

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

Pakeitimas 650
55 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis
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1. Sprendimas įtraukti medžiagas į 54 
straipsnyje minimą XIII priedą priimamas 
130 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. 
Jame kiekvienos medžiagos atveju 
nurodoma:

1. Sprendimas 54 straipsnyje išvardintas
medžiagas, kurios prieš tai buvo 
įregistruotos pagal II antraštinę dalį,
įtraukti į XIII priedą priimamas 130 
straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Jame 
kiekvienos medžiagos atveju nurodoma:

Or. it

Justification

Only registered substances should be subject to authorisation. Non-registered substances 
cannot in any case be manufactured or imported. Including these substances would render the 
system impracticable. This amendment is linked to the other amendments to the Articles under 
Title VII: Authorisation.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 651
55 straipsnio 1 dalies a punktas

a) medžiagos pavadinimas; a) medžiagos pavadinimas pagal IV priedo 
2.1 ir 2.2 punktus;

Or. nl

Justification

The identity of the substance to be included in the decision must be clearly indicated. Annex 
IV gives a clear indication of the identity of a substance. 

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 652
55 straipsnio 1 dalies d punktas

d) prireikus, peržiūros laikotarpiai tam 
tikriems naudojimo atvejams;

d) peržiūros laikotarpiai, kurie negali būti 
ilgesni nei 3 metai, visiems naudojimo 
atvejams;

Or. en
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Justification

Strengthening the rapporteur´s approach in his amendment 55. All authorisations must have 
time limits on them, up to a maximum of 3 years, depending on the development of safer 
alternatives or technologies. In the absence of regular review periods the incentive for 
innovation and the development of safer methods will be lost.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Pakeitimas 653
55 straipsnio 1 dalies d punktas

d) prireikus, peržiūros laikotarpiai tam 
tikriems naudojimo atvejams;

d) peržiūros laikotarpiai, kurie negali būti 
ilgesni nei 5 metai, visiems naudojimo 
atvejams;

Or. en

Justification

It is reasonable that all authorisations issued be temporary, because periodic review will 
allow (and encourage) adaptation to technical progress (e.g. consideration of new 
information on hazards, exposure, socio-economic benefits and availability of alternatives). 
All authorisations should be time-limited, and subject to review at most every 5 years 
depending on the state of development of safer alternatives or technologies. Without regular 
review periods, the momentum for the innovation of safer alternatives will be lost.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Dorette Corbey

Pakeitimas 654
55 straipsnio 1 dalies e punktas

e) naudojimo atvejai arba kategorijos, 
kuriems išimties tvarka neprivaloma gauti 
leidimą, ir išimčių sąlygos, jei tokios yra.

išbraukta

Or. en

Justification

Blanket exemptions from the authorisation procedure should not be allowed, since it means 
allowing authorisation without any case-specific evaluation of the benefits or drawbacks of 
such uses or of the availability of potential alternatives. This removes three vital elements that 
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authorisation was intended to introduce: substitution when alternatives are available, 
justification for continued use and transparency of decision-making (Carl Schlyter & others).

This ensures consistency with amendment 15 and 16 (the deletion of article 55 paragraphs 2 
and 4(b)) to avoid exemption for particular uses and ensure that the authorisation procedure 
is the overarching framework for all chemicals of high concern fulfilling the criteria for 
authorisation (Dorette Corbey).

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey + Jonas Sjöstedt + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta 
Myller + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 655
55 straipsnio 2 dalis

2. Naudojimo atvejams arba kategorijoms 
gali būti išimties tvarka netaikomas 
reikalavimas gauti leidimą. Taikant tokias 
išimtis ypač būtina atsižvelgti į:

išbraukta

a) galiojančius konkrečius Bendrijos teisės 
aktus, kuriais keliami būtiniausi žmonių ir 
aplinkos apsaugos, naudojant chemines 
medžiagas, reikalavimai, t. y. privalomosios 
poveikio darbo vietoje ribos, išmetalų ribos 
ir pan.;
b) galiojančius teisinius įsipareigojimus 
imtis tinkamų techninių ir administracinių 
priemonių, kad naudojant cheminę 
medžiagą būtų laikomasi atitinkamų 
sveikatos, saugos ir ekologinių standartų.
Išimtims gali būti taikomos tam tikros 
sąlygos.

Or. en

Justification

This article permits undefined generalised exemptions from the authorisation procedure 
without specifying conditions and is open to abuse as a loophole for exemptions. the 
authorisation procedure should be the overarching framework applied to all substances 
fulfilling the criteria, to ensure case specific evaluation of the benefits or drawbacks of their 
use and of the availability of potential alternatives (Dorette Corbey).

It is essential to improve the control of substances of very high concern and where possible 
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substitute them with safer alternatives. Authorisation is the tool within REACH to achieve this 
aim. Exemptions of uses or categories of uses should only be considered in areas where a 
comparative level of health and the environment can be provided by another legislation 
(Jonas Sjöstedt).

Blanket exemptions from the authorisation procedure should not be allowed, since it means 
allowing authorisation without any case-specific evaluation of the benefits or drawbacks of 
such uses or of the availability of potential alternatives. This removes three vital elements that 
authorisation was intended to introduce: substitution when alternatives are available,
justification for continued use and transparency of decision-making (Dan Jørgensen & others 
+ Carl Schlyter & others).

.

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

Pakeitimas 656
55 straipsnio 2 dalies b punkto a papunktis (naujas)

ba) registracijos dokumentų rinkinyje 
išdėstytas konkrečias rizikos valdymo 
priemones, skirtas apsaugoti sveikatą 
ir(arba) aplinką.

Or. it

Justification

Exemptions should be granted for certain substances or uses that are already properly 
controlled (e.g. with exposure limits, used under closely controlled industrial conditions). 
This amendment is linked to the other amendments to the Articles under Title VII: 
Authorisation.

Pakeitimą pateikė Robert Sturdy, Mojca Drčar Murko

Pakeitimas 657
55 straipsnio 2 dalies b punkto a papunktis (naujas)

ba) pavojaus žmonių sveikatai ar aplinkai, 
susijusio su fiziniu pavidalu naudojimo 
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metu, pvz. metalų masyviu pavidalu, 
proporcingumą.

Or. en

Justification

The real risks to human health and the environment posed by metals and alloys depend on 
their form. For example aluminium powder may be explosive, but an aluminium can is not. To 
apply the same regulatory requirements to both forms is disproportionate to the potential risk 
(Robert Sturdy).

Most metals in the massive form "pose a limited risk because of their nature" stated the 
Commission in relation to the exemption of polymers from obligation to register. Unless there 
are indications of potential risks that justify more detailed evaluation of specific exposure 
scenarios, and in order to avoid the potential overwhelming of the authorisation process, a 
simplified procedure should therefore be applied for their assessment (Mojca Drčar Murko).

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

Pakeitimas 658
55 straipsnio 2 dalies nauja pastraipa

Tokios išimtys netaikomos 54 straipsnyje 
nustatytų medžiagų, kurios yra tabako 
produktų sudedamosios dalys, kaip 
apibrėžta Direktyvos 2001/37/EB dėl 
valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, 
taikomų tabako produktų gamybai, 
pateikimui ir pardavimui, derinimo 2 
straipsnio 1 ir 5 dalyse, nepaisant šios 
direktyvos 12 straipsnio nuostatų, 
naudojimo atvejams ar atvejų kategorijoms.

Or. en

Justification

As well the exposure scenario as the noxious effects resulting from tobacco additives do not 
justify any exemptions from the obligation to register these substances.
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Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 659
55 straipsnio 3 dalies a punktas

a) PBT arba vPvB medžiagoms; a) labai didelį susirūpinimą keliančioms 
medžiagoms;

Or. nl

Justification

PBT and vPvB substances are substances of very high concern.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 660
55 straipsnio 3 dalies b punktas

b) medžiagoms, kurios plačiai naudojamos; 
arba

tekstui lietuvių kalba šis pakeitimas neturi 
įtakos

Or. nl

Justification

PBT and vPvB substances are substances of very high concern.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 661
55 straipsnio 3 dalies c punktas

c) medžiagoms, kurių naudojami dideli 
kiekiai.

tekstui lietuvių kalba šis pakeitimas neturi 
įtakos

Or. nl

Justification

PBT and vPvB substances are substances of very high concern.
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Pakeitimą pateikė Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle, Françoise 
Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Anders Wijkman

Pakeitimas 662
55 straipsnio 3 dalies c punktas

c) medžiagoms, kurių naudojami dideli 
kiekiai.

c) medžiagoms, kurių naudojami dideli 
kiekiai; arba

Or. en

Justification

The exposure scenario and the noxious effects resulting from the tobacco additives necessitate 
their testing with priority. The data protection concern of tobacco manufacturers can not 
justify the abandonment of this rule. It can moreover not be expected that the 500 additives 
per cigarette exceed the capacity of the agency.

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, Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 663
55 straipsnio 3 dalies c punkto a papunktis (naujas)

ca) medžiagoms, kurios priskiriamos 1 ir 2 
kategorijos KMTR medžiagoms

Or. it

Justification

Category 1 and 2 CMRs should be entered on the list since they are substances that should be 
included in Annex XIII (see Article 54(a),(b) and (c). This amendment is linked to the other 
amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.

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

Pakeitimas 664
55 straipsnio 3 dalies c punkto a papunktis (naujas)

ca) medžiagoms, kurios yra tabako 
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produktų sudedamosios dalys, kaip 
apibrėžta Direktyvos 2001/37/EB dėl 
valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, 
taikomų tabako produktų gamybai, 
pateikimui ir pardavimui, derinimo 2 
straipsnio 1 ir 5 dalyse.

Or. en

Justification

The exposure scenario and the noxious effects resulting from the tobacco additives necessitate 
their testing with priority. The data protection concern of tobacco manufacturers can not 
justify the abandonment of this rule. It can moreover not be expected that the 500 additives 
per cigarette exceed the capacity of the agency.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 665
55 straipsnio 3 dalies paskutinė pastraipa

Į XIII priedą įtrauktų medžiagų skaičius ir 
pagal 1 dalies nuostatas nurodyti duomenys
priklauso nuo Agentūros gebėjimo 
išnagrinėti paraiškas per nustatytą laiką.

išbraukta

Or. en

Justification

The Agency's capacity must not be the limiting factor concerning action against  substances 
of very high concern.

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 666
55 straipsnio nauja pastraipa

Per šešis mėnesius nuo tam tikrų medžiagų, 
atitinkančių 54 straipsnyje nustatytus 
kriterijus, įregistravimo Agentūra 
išnagrinėja, ar be VIII antraštinėje dalyje 
nustatytų apribojimų yra būtina medžiagos 



Vertimas pagal sutartį
PE 357.823v01-00 42/85 Vertimas pagal sutartį

AM\565935LT.doc

LT

registruotojo nurodyto naudojimo atvejo ar 
atvejų arba poveikio kategorijų atžvilgiu 
nustatyti naujus apribojimus ar 
pakoreguoti esamus. Jei Agentūra 
nuspręstų, kad būtini nauji apribojimai, ji 
rekomenduoja vykdyti apribojimo 
procedūrą 66–70 straipsniuose nustatyta 
tvarka. Jei Agentūra manytų, kad 
registruotojo nurodytų naudojimo atvejų 
atžvilgiu reikia atlikti atitinkamus 
patikrinimus, ji rekomenduoja išimties 
tvarka netaikyti šių apribojimų atsižvelgiant 
į 55 straipsnio 2 dalyje nustatytus 
reikalavimus. Dėl tokių išimčių turi būti 
priimami sprendimai 130 straipsnio 3 
dalyje nustatyta tvarka.
Pirmas, antras ir trečias sakiniai 
netaikomi, jei Agentūra jau rekomendavo 
medžiagą pirmumo tvarka įtraukti pagal 55 
straipsnio 3 dalį.
Pirmas, antras ir trečias sakiniai 
netaikomi, jei Agentūra nustato, kad 
pateiktas šios medžiagos registravimo 
dokumentų rinkinys neduoda pakankamo 
pagrindo sprendimą priimti skubos tvarka.  
Apie sprendimą pranešama medžiagos 
registruotojams. Registruotojų prašoma per 
tris mėnesius pateikti pastabas. Agentūra 
peržiūri savo sprendimą atsižvelgdama į 
gautas pastabas.
Jei Agentūra per šešis mėnesius nebus 
priėmusi rekomendacijos dėl registruotojo 
nurodytų naudojimo atvejų pagal antrą ir 
trečią sakinį ar sprendimo pagal penktą 
sakinį, laikoma, kad joms buvo pritaikytos 
išimtys pagal 55 straipsnio 2 dalį. 

Or. de

Justification

Restrictions should take precedence over authorisation procedures: they enable a greater 
degree of environmental and consumer safety to be provided faster, more comprehensively 
and in a uniform fashion across the EU. The two-stage authorisation procedure is protracted 
and bureaucratic. Individual decisions under the authorisation procedure would be possible 
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only where a restrictions procedure could not provide a sufficient degree of safety.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Pakeitimas 667
55 straipsnio nauja pastraipa

Per šešis mėnesius nuo tam tikrų medžiagų, 
atitinkančių 54 straipsnyje nustatytus 
kriterijus, įregistravimo Agentūra 
išnagrinėja, ar registruotojo nurodyto 
naudojimo atvejo ar atvejų arba  poveikio 
kategorijų atžvilgiu būtina nustatyti naujus 
apribojimus ar pakoreguoti esamus VIII 
antraštinėje dalyje nustatytus apribojimus. 
Jei Agentūra nuspręstų, kad būtini nauji 
apribojimai, ji rekomenduoja vykdyti 
apribojimo procedūrą 66–70 straipsniuose 
nustatyta tvarka.

Or. de

Justification

Restrictions should take precedence over authorisation procedures: they enable a greater 
degree of environmental and consumer safety to be provided faster, more comprehensively 
and in a uniform fashion across the EU. The two-stage authorisation procedure is protracted 
and bureaucratic. Individual decisions under the authorisation procedure would be possible 
only where a restrictions procedure could not provide a sufficient degree of safety.

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

Pakeitimas 668
55 straipsnio 4 dalies a punktas

a) 54 straipsnio d, e ir f punktuose pateiktų 
kriterijų laikymąsi;

a) 54 straipsnio d ir e punktuose pateiktų 
kriterijų laikymąsi;

Or. it
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Justification

No criteria exist for the definition of endocrine disrupting properties. Criteria supplementary 
to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the basis of scientific 
evidence so as not to give rise to arbitrary decisions. This amendment is linked to the other 
amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 669
55 straipsnio 4 dalies b punktas

b) naudojimo atvejus, kuriems neprivaloma 
gauti leidimą. 

išbraukta

Or. en

Justification

This ensures consistency with amendment 15 (the deletion of article 55 paragraph 2) to avoid 
exemption for particular uses and ensure that the authorisation procedure is the overarching 
framework for all chemicals of high concern fulfilling the criteria for authorisation )Dorette 
Corbey).

Blanket exemptions from the authorisation procedure should not be allowed, since it means 
allowing authorisation without any case-specific evaluation of the benefits or drawbacks of
such uses or of the availability of potential alternatives. This removes three vital elements that 
authorisation was intended to introduce: substitution when alternatives are available, 
justification for continued use and transparency of decision-making (Carl Schlyter & others).

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Jonas Sjöstedt +Dorette 
Corbey + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 670
55 straipsnio 5 dalis

5. Įtrauktai į XIII priedą medžiagai 
netaikomi nauji apribojimai pagal VIII 
antraštinėje dalyje aprašytą procedūrą, 
susijusią su medžiagos naudojimo keliama 
rizika žmonių sveikatai ir aplinkai dėl XIII 
priede išvardytų būdingųjų medžiagos 
savybių.

išbraukta
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Or. en

Justification

The authorisation procedure should not exclude further restrictions if necessary, especially 
when new scientific information on very high concern chemicals emerge and quick action is 
needed. Otherwise, neither authorisation, nor restrictions, can be used for listed substances to 
control uses that have been exempted from authorisation. This would imply a step backward 
from the present situation in that the restrictions provisions could not function as a safety net. 
So far, restrictions (Directive 76/769) have been found necessary for the control of substances 
(e.g. SCCPs and NPEs) – that have been used to a high degree at IPPC installations and 
point sources covered by the Water Framework Directive. There may also be cases (other 
than POPs) where a quick decision using the restrictions procedure may be necessary rather 
than authorisation (Dan Jørgensen & others).

Allows restrictions even if the substance is included in Annex III (Jonas Sjöstedt).

The authorisation procedure should not exclude further Community wide restrictions if 
necessary, especially when new scientific information on very high concern chemicals 
emerges and quick action is needed. In addition the rights of individual member states under 
Article 95 should not be removed by such provisions (Dorette Corbey).

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 671
55 straipsnio 5 dalis

Įtrauktai į XIII priedą medžiagai netaikomi 
nauji apribojimai pagal VIII antraštinėje 
dalyje aprašytą procedūrą, susijusią su 
medžiagos naudojimo keliama rizika žmonių 
sveikatai ir aplinkai dėl XIII priede išvardytų 
būdingųjų medžiagos savybių.

Įtrauktai į XIII priedą medžiagai netaikomi 
nauji apribojimai pagal VIII antraštinėje 
dalyje aprašytą procedūrą, susijusią su 
medžiagos naudojimo keliama rizika žmonių 
sveikatai ir aplinkai dėl XIII priede išvardytų 
būdingųjų medžiagos savybių, išskyrus 
atvejus, kai Agentūrai pateikiama 
mokslinės informacijos, patvirtinančios 
būtinybę nedelsiant imtis priemonių 
griežčiau apriboti medžiagos naudojimą.

Or. en

Justification

A mechanism is needed to control those uses of listed substances which have been exempted 
from authorisation - the Commission text would remove any possibility of control by ‘other’ 
restrictions. Amendments 1-13 are part of a pack of amendments all aiming towards 
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strengthening substitution and duty of care.

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 672
55 straipsnio 5 dalis

Įtrauktai į XIII priedą medžiagai netaikomi 
nauji apribojimai pagal VIII antraštinėje 
dalyje aprašytą procedūrą, susijusią su 
medžiagos naudojimo keliama rizika žmonių 
sveikatai ir aplinkai dėl XIII priede išvardytų 
būdingųjų medžiagos savybių.

Įtrauktai į XIII priedą medžiagai netaikomi 
nauji apribojimai pagal VIII antraštinėje 
dalyje aprašytą procedūrą, susijusią su 
medžiagos naudojimo keliama rizika žmonių 
sveikatai ir aplinkai dėl XIII priede išvardytų 
būdingųjų medžiagos savybių.

Išskyrus ypatingomis aplinkybėmis, kai 
Agentūra mano, kad nauja mokslinė 
informacija be jokių pagrįstų abejonių 
patvirtina būtinybę nedelsiant imtis 
priemonių prieš didelę žalą žmogaus 
sveikatai ir aplinkai. 

Or. en

Justification

The authorisation procedure should not exclude further restrictions if necessary, especially 
when new scientific information on very high concern chemicals emerges and quick action is 
needed.

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

Pakeitimas 673
55 straipsnio 6 dalis

6. Medžiagos, kurių visi naudojimo atvejai 
buvo uždrausti pagal VIII antraštinės dalies 
nuostatas arba kitus Bendrijos teisės aktus, 
neįtraukiamos į XIII priedą arba 
neišbraukiamos iš jo..

6. Medžiagos, kurių visi naudojimo atvejai 
buvo uždrausti arba kitaip apriboti pagal 
VIII antraštinės dalies nuostatas arba kitus 
Bendrijos teisės aktus arba kurioms buvo 
pritaikytos išimtys pagal 55 straipsnio 2 dalį 
arba pagal 55 straipsnio 3 dalies a punktą, 
neįtraukiamos į XIII priedą arba 
išbraukiamos 130 straipsnio 3 dalyje 
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nustatyta tvarka.
Medžiagos, kurių klasifikavimas pagal 
Direktyvą 67/548/EEB pasikeitė ir kurios 
dėl to nebeatitinka 54 straipsnyje nustatytų 
kriterijų, turi būti išbraukiamos iš XIII 
priedo 130 straipsnio 3 dalyje numatyta 
tvarka. Ši nuostata taikoma ir tais atvejais, 
kai dėl naujų mokslinių duomenų 
medžiaga nebeatitinka XII priede nustatytų 
kriterijų. 

Or. it

Justification

Other reasons for removing substances from Annex XIII should be considered, besides those 
set out in Article 55(6) of the Commission proposal. These include, for example:

- taking into consideration restrictions on uses under Title VIII, rather than just prohibitions 
on use.

- taking into consideration exemptions on uses or categories of uses in accordance with 
Articles 55(2) or 55(3a); there is no point listing substances in Annex XIII or leaving them in 
that list if all their uses are prohibited, restricted or exempted.

- it may be that the classification of a substance - e.g. of a category 1, 2 or 3 CMR substance -
is modified, or that a substance no longer meets the criteria set out in Annex XII owing to new 
scientific data. In such cases, the substance in question should be removed from Annex XIII. 

This amendment is linked to the other amendments to the Articles under Title VII: 
Authorisation.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Pakeitimas 674
55 straipsnio 6 dalis

6. Medžiagos, kurių visi naudojimo atvejai 
buvo uždrausti pagal VIII antraštinės dalies 
nuostatas arba kitus Bendrijos teisės aktus, 
neįtraukiamos į XIII priedą arba 
neišbraukiamos iš jo.

6. Medžiagos, kurių visi naudojimo atvejai 
buvo uždrausti arba kitaip apriboti pagal 
VIII antraštinės dalies nuostatas arba kitus 
Bendrijos teisės aktus, neįtraukiamos į XIII 
priedą arba išbraukiamos iš jo.

Medžiagos, kurių klasifikavimas pasikeitė 
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pagal Direktyvą 67/548/EEB ir kurios dėl 
to nebeatitinka 54 straipsnyje nustatytų 
kriterijų, išbraukiamos iš XIII priedo. 

Or. de

Justification

There are other grounds for not including substances in Annex XIII or for removing them 
from it. Account must be taken not only of prohibitions, but also restrictions under Title VIII.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 675
56 straipsnis

1. Norint identifikuoti 54 straipsnio d, e ir f 
punktuose minimas medžiagas, šio 
straipsnio 2–7 dalyse aprašyta procedūra 
taikoma, prieš pateikiant 55 straipsnio 3 
dalyje nurodytas rekomendacijas.

Medžiagos, kurioms turi būti gautas 
leidimas:

2. Komisija gali paprašyti Agentūros pagal 
XIV priedo reikalavimus parengti 
dokumentų rinkinį apie medžiagas, kurios, 
jos manymu, atitinka 54 straipsnio d, e ir f 
punktų kriterijus. Agentūra išplatina šį 
dokumentų rinkinį valstybėms narėms. 

a) 1 arba 2 kategorijos kancerogeninių 
medžiagų klasifikavimo kriterijus 
atitinkančios medžiagos pagal Direktyvos 
67/548/EEB nuostatas;

3. Kiekviena valstybė narė gali pagal XIV 
priedo reikalavimus parengti Agentūrai 
dokumentų rinkinį apie medžiagas, kurios, 
jos manymu, atitinka 54 straipsnio d, e ir f 
punktų kriterijus. Agentūra išplatina šį 
dokumentų rinkinį valstybėms narėms. 

b) 1 arba 2 kategorijos mutageninių 
medžiagų klasifikavimo kriterijus 
atitinkančios medžiagos pagal Direktyvos 
67/548/EEB nuostatas;

4. Per 30 dienų nuo dokumentų rinkinio 
išplatinimo kitos valstybės narės arba 
Agentūra gali pareikšti pastabas dėl 
medžiagos identifikavimo Agentūrai 
pateiktame dokumentų rinkinyje.

c) 1 arba 2 kategorijos toksiškų 
reprodukcijai medžiagų klasifikavimo 
kriterijus atitinkančios medžiagos pagal 
Direktyvos 67/548/EEB nuostatas;

5. Jei Agentūra negauna jokių pastabų, ji 
gali įtraukti šią medžiagą į savo 
rekomendacijas, nurodytas 55 straipsnio 3 
dalyje. 

d) medžiagos, kurios yra patvarios, 
galinčios bioakumuliuotis ir toksiškos 
pagal XII priedo kriterijus;
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6. Gavusi kitos valstybės pastabas arba savo 
iniciatyva Agentūra per 15 dienų nuo 1 
dalyje minimo 30 dienų laikotarpio 
pabaigos perduoda šį dokumentų rinkinį 
valstybių narių komitetui. 

(e medžiagos, kurios yra didelio patvarumo 
ir didelės bioakumuliacijos pagal XII 
priedo kriterijus;

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

f)medžiagos, ardančios endokrininę sistemą 
arba turinčios patvarumo, 
bioakumuliacijos ar toksiškų savybių arba 
didelio patvarumo ir didelės 
bioakumuliacijos savybių, neatitinkančios d 
ir e punktų kriterijų, ir kurios, kaip buvo 
nustatyta atskirais atvejais pagal 56 
straipsnį, sukelia žmonėms bei aplinkai 
rimtą ir negrįžtamą poveikį, kuris prilygsta 
a–e punktuose išvardytų medžiagų 
poveikiui.

g)1 arba 2 kategorijos labai toksiškų ar 
toksiškų medžiagų klasifikavimo kriterijus
atitinkančios medžiagos pagal Direktyvos 
67/548/EEB nuostatas;
h) 1 arba 2 kategorijos jautrinančių 
medžiagų klasifikavimo kriterijus 
atitinkančios medžiagos pagal Direktyvos 
67/548/EEB nuostatas; 

Or. de

Justification

There should be blanket mandatory authorisation for certain particularly hazardous 
substances (including very toxic, toxic and sensitising substances). In line with the polluter-
pays principle, registrants must establish that the substances concerned can be used safely 
and that there are no alternatives.

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

Pakeitimas 676
56 straipsnio antraštė

54 straipsnio d, e ir f punktuose minimų 
medžiagų identifikavimas

54 straipsnyje minimų medžiagų 
identifikavimas ir įtraukimas į XIII priedo 
a dalį 

Or. en
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Justification

Completes amendment 52 by the rapporteur by providing a procedure for inclusion in Annex 
XIIIa (Guido Sacconi).

Linked to the amendment of Article 54 by the same authors. 
In order to increase transparency, stimulate voluntary measures by downstream users and 
innovation towards safer alternatives, all substances that meet the criteria of very high 
concern should be added immediately to a candidate list for authorisation (=Annex XIII (a)). 
Those that are known already to meet the criteria shall be included directly. For those that 
are yet to be identified, a procedure for adding them needs to be introduced (Carl Schlyter & 
others).

Substances already identified as hazardous (meeting the respective scientific criteria) within 
other conventions or regulations Water Framework directive should be included in the 
candidate list for authorisation. The proposal as it stands does not provide any timeline for 
identifying and bringing chemicals meeting the criteria for authorisation under the 
procedure, therefore a 3 month period is proposed (Chris Davies).

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

Pakeitimas 677
56 straipsnio antraštė

54 straipsnio d, e ir f punktuose minimų 
medžiagų identifikavimas

54 straipsnio d ir e (išbraukta) punktuose 
minimų medžiagų identifikavimas

Or. it

Justification

No criteria exist for the definition of endocrine disrupting properties. Criteria supplementary 
to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the basis of scientific 
evidence so as not to give rise to arbitrary decisions. This amendment is linked to the other 
amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi + Chris Davies

Pakeitimas 678
56 straipsnio -1 dalis (nauja)
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-1 (nauja). 54 straipsnio a, b ir c punktuose 
minimos medžiagos įtraukiamos į XIII 
priedo a dalį.

Or. en

Justification

See justification above.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 679
56 straipsnio -1 dalis (nauja)

-1. 54 straipsnio a, b, c, ca ir cb punktuose 
minimos medžiagos įtraukiamos į XIII 
priedo a dalį.

Or. en

Justification

Linked to the amendment of Article 54 by the same authors. 
In order to increase transparency, stimulate voluntary measures by downstream users and 
innovation towards safer alternatives, all substances that meet the criteria of very high 
concern should be added immediately to a candidate list for authorisation (=Annex XIII (a)). 
Those that are known already to meet the criteria shall be included directly. For those that 
are yet to be identified, a procedure for adding them needs to be introduced.

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

Pakeitimas 680
56 straipsnio 1 dalis

1. Norint identifikuoti 54 straipsnio d, e ir f
punktuose minimas medžiagas, šio 
straipsnio 2–7 dalyse aprašyta procedūra 
taikoma, prieš pateikiant 55 straipsnio 3 
dalyje nurodytas rekomendacijas.

Norint identifikuoti 54 straipsnio d ir e 
(išbraukta) punktuose minimas medžiagas,
šio straipsnio 2–7 dalyse aprašyta procedūra 
taikoma, prieš pateikiant 55 straipsnio 3 
dalyje nurodytas rekomendacijas.

Or. it
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Justification

No criteria exist for the definition of endocrine disrupting properties. Criteria supplementary 
to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the basis of scientific 
evidence so as not to give rise to arbitrary decisions. This amendment is linked to the other 
amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.

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

Pakeitimas 681
56 straipsnio 2 dalis

2. Komisija gali paprašyti Agentūros pagal 
XIV priedo reikalavimus parengti 
dokumentų rinkinį apie medžiagas, kurios, 
jos manymu, atitinka 54 straipsnio d, e ir f
punktų kriterijus.  Agentūra išplatina šį 
dokumentų rinkinį valstybėms narėms. 

2. Komisija gali paprašyti Agentūros pagal 
XIV priedo reikalavimus parengti 
dokumentų rinkinį apie medžiagas, kurios, 
jos manymu, atitinka 54 straipsnio d ir e 
(išbraukta) punktų kriterijus.  Agentūra 
išplatina šį dokumentų rinkinį valstybėms 
narėms. 

Or. it

Justification

See justification to amendment above.

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

Pakeitimas 682
56 straipsnio 3 dalis

3. Kiekviena valstybė narė gali pagal XIV 
priedo reikalavimus parengti Agentūrai 
dokumentų rinkinį apie medžiagas, kurios, 
jos manymu, atitinka 54 straipsnio d, e ir f
punktų kriterijus.  Agentūra išplatina šį 
dokumentų rinkinį valstybėms narėms. 

Kiekviena valstybė narė gali pagal XIV 
priedo reikalavimus parengti Agentūrai 
dokumentų rinkinį apie medžiagas, kurios, 
jos manymu, atitinka 54 straipsnio d ir e 
(išbraukta) punktų kriterijus. Agentūra 
išplatina šį dokumentų rinkinį valstybėms 
narėms. 

Or. it
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Justification

See justification above.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 683
56 straipsnio 3 dalies a punktas (naujas)

3a. Per šešis mėnesius nuo konkrečios 
medžiagos, atitinkančios 54 straipsnyje 
nustatytus kriterijus, įregistravimo 
Agentūra priima sprendimą, ar 
registruotojo nurodytų naudojimo atvejų 
atžvilgiu būtina nustatyti naujus 
apribojimus ar pakoreguoti esamus VIII 
antraštinėje dalyje nustatytus apribojimus. 
Jei Agentūra nuspręstų, kad tokie 
apribojimai būtini, ji rekomenduoja vykdyti 
apribojimo procedūrą 66–70 straipsniuose 
nustatyta tvarka. Jei Agentūra nusprendžia, 
kad registruotojo identifikuoti naudojimo 
atvejai yra teisingai kontroliuojami, ji 
rekomenduoja išimties tvarka netaikyti šių 
apribojimų, taikydama 55 straipsnio 2 
dalyje nustatytus reikalavimus.  Dėl tokių 
išimčių turi būti priimami sprendimai 130 
straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.
1–3 sakiniai netaikomi, jei Agentūra jau 
rekomendavo medžiagą įtraukti pirmumo 
tvarka  pagal 55 straipsnio 3 dalį. 1–3 
sakiniai netaikomi, jei Agentūra 
nusprendžia, kad šios medžiagos 
registravimo dokumentų rinkinyje pateikta 
nepakankamai informacijos, kad būtų
galima priimti sprendimą skubos tvarka. 
Apie sprendimą pranešama medžiagos 
registruotojas, kurių prašoma per tris 
mėnesius pateikti pastabas. Agentūra 
priima sprendimą deramai atsižvelgusi į 
gautas pastabas. 
Jei Agentūra per šešis mėnesius nebus 
priėmusi rekomendacijos dėl registruotojo 
nurodytų naudojimo atvejų pagal 2 ar 3 
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sakinį ar sprendimo pagal 5 sakinį, 
laikoma, kad joms pritaikytos išimtys pagal 
55 straipsnio 2 dalį.

Or. fr

Justification

In order to rectify the lack of legal certainty among producers, importers and users of 
substances meeting the criteria set out in Article 54, it is proposed that a specific procedure 
be introduced prior to the Agency recommending inclusion of the substance concerned in 
Annex XIII (Article 55(3)) as a priority substance. That procedure should be based on 
registration aimed at identifying 'the registrant's identified uses' (Article 9a)(iii)).

This 'accelerated procedure' can only operate if the registration dossier provides sufficient 
information to enable such a decision to be taken. If the registration dossier meets all the 
criteria set out in Article 9, the Agency should be able to take the decision required under the 
proposed Article 55(3a). Should this not be the case - e.g. if the evaluation process is not yet 
complete - the appropriate instrument might be the procedure for inclusion in Annex XIII.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 684
56 straipsnio 6 dalis

6. Medžiagos, kurių visi naudojimo atvejai 
buvo uždrausti pagal VIII antraštinės dalies 
nuostatas arba kitus Bendrijos teisės aktus, 
neįtraukiamos į XIII priedą arba 
neišbraukiamos iš jo.

6. Medžiagos, kurių visi naudojimo atvejai 
buvo uždrausti arba apriboti pagal VIII 
antraštinės dalies nuostatas arba kitus 
Bendrijos teisės aktus, ir(arba) kurioms buvo 
pritaikytos išimtys pagal 55 straipsnio 2 dalį 
arba pagal 55 straipsnio 3 dalies a punktą, 
neįtraukiamos į XIII priedą arba 
išbraukiamos iš jo 130 straipsnio 3 dalyje 
nustatyta tvarka.
Medžiagos, kurių klasifikavimas pagal 
Direktyvą 67/548/EEB pasikeitė ir kurios 
dėl to nebeatitinka 54 straipsnyje nustatytų 
kriterijų, turi būti išbraukiamos iš XIII 
priedo 130 straipsnio 3 dalyje nustatyta 
tvarka.  Ši nuostata taikoma ir tais atvejais, 
kai dėl naujų mokslinių duomenų 
medžiaga nebeatitinka XII priede nustatytų 
kriterijų. 
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Or. fr

Justification

The following possibilities should be taken into account:

- restrictions on use under Title VIII should also be included, rather than simply prohibitions 
on use.

- exemptions on use or categories of uses in accordance with Articles 55(2) or 55(3a) should 
also be taken into account: there is no point including substances in Annex XIII if all their 
uses are prohibited, restricted or exempted.

- it may be that the classification of a substance - e.g. of a category 1, 2 or 3 CMR substance -
is modified, or that a substance no longer meets the criteria set out in Annex XII owing to new 
scientific data. In such cases, the substance in question should be removed from Annex XIII.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 685
56 straipsnio 7 dalis

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

7. Jei per 30 dienų nuo dokumentų rinkinio 
perdavimo valstybių narių komitetas 
kvalifikuota balsų dauguma susitaria dėl 
medžiagos identifikavimo, Agentūra gali 
įtraukti šią medžiagą į savo rekomendacijas, 
nurodytas 55 straipsnio 3 dalyje. Jei 
valstybių narių komitetui nepavyksta 
susitarti kvalifikuota balsų dauguma, jis 
privalo priimti nuomonę per 30 dienų nuo 
dokumentų rinkinio perdavimo. Agentūra 
per 15 darbo dienų šią nuomonę perduoda 
Komisijai kartu su informacija apie komiteto 
mažumų požiūrį.

Or. en

Justification

Decision by qualified majority is more appropriate
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Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 686
56 straipsnio 7 dalis

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

7. Jei per 30 dienų nuo dokumentų rinkinio 
perdavimo valstybių narių komitetas 
kvalifikuota balsų dauguma sutaria, kad 
medžiaga atitinka kriterijus, kad būtų 
suteiktas leidimas, ir kad ji turėtų būti 
įtraukta į XII priedo b dalį, Agentūra per 15 
darbo dienų rekomenduoja Komisijai 
įtraukti šią medžiagą į XIII priedo b dalį, 
kaip numatyta 55 straipsnio 3 dalyje. Jei 
valstybių narių komitetui nepavyksta 
susitarti kvalifikuota balsų dauguma, jis 
privalo priimti nuomonę per 30 dienų nuo 
dokumentų rinkinio perdavimo. Agentūra 
per 15 darbo dienų šią nuomonę perduoda 
Komisijai kartu su informacija apie komiteto 
mažumų požiūrį, kad Komisija priimtų 
sprendimą. 

Or. it

Justification

Supplements Amendment 57 by the rapporteur, making it clear that in the event of the 
Committee not reaching an agreement the final decision will rest with the Commission.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi 

Pakeitimas 687
56 straipsnio 7 dalies a punktas (naujas)

7a.  Medžiagos, kurios yra naujai 
priskiriamos prie 54 straipsnio a, b ir c 
punktuose nustatytus kriterijus atitinkančių 
medžiagų, ir medžiagos, kurios 
identifikuojamos kaip 54 straipsnio d, e ir f 
punktuose nustatytus kriterijus 
atitinkančios medžiagos, per tris mėnesius 
įtraukiamos į XIII priedo a dalį.
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Or. en

Justification

Completes amendment 52 by the rapporteur by providing a procedure for inclusion in Annex 
XIIIa.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 688
56 straipsnio 7 dalies a punktas (naujas)

7a. Medžiagos, kurios yra naujai 
priskiriamos prie 54 straipsnio a, b, c, ca ir 
cb punktuose nustatytus kriterijus 
atitinkančių medžiagų, ir medžiagos, kurios 
identifikuojamos kaip 54 straipsnio d, e ir f 
punktuose nustatytus kriterijus 
atitinkančios medžiagos, per vieną mėnesį 
įtraukiamos į XIII priedo a dalį.

Or. en

Justification

Linked to the amendment of Article 54 by the same authors. 
In order to increase transparency, stimulate voluntary measures by downstream users and 
innovation towards safer alternatives, all substances that meet the criteria of very high 
concern should be added immediately to a candidate list for authorisation (=Annex XIII (a)). 
Those that are known already to meet the criteria shall be included directly. For those that 
are yet to be identified, a procedure for adding them needs to be introduced.

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 689
57 straipsnio 1 dalis

1. Komisija atsako už sprendimų priėmimą 
dėl paraiškų leidimui gauti pagal šios 
antraštinės dalies nuostatas.

1. Komisija atsako už sprendimų priėmimą 
dėl paraiškų leidimui gauti pagal šios 
antraštinės dalies nuostatas. Priimant šiuos 
sprendimus, vadovaujamasi atsargumo 
principu. 
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Or. en

Justification

See justification to amendment to Article 1(3).

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Carl Schlyter, Caroline 
Lucas, Hiltrud Breyer + Jonas Sjöstedt + Anders Wijkman

Pakeitimas 690
57 straipsnio 2 dalis

2. Leidimas suteikiamas tuo atveju, kai 
rizika žmonių sveikatai ir aplinkai, kuri 
naudojant medžiagą kyla dėl XIII priede 
nurodytų būdingųjų medžiagos savybių, yra 
deramai kontroliuojama pagal I priedo 6 
skirsnio nuostatas ir kaip nurodyta 
pareiškėjo pateiktoje cheminės saugos 
ataskaitoje.

išbraukta

Komisija neatsižvelgia į:

a) riziką žmonių sveikatai ir aplinkai, 
kylančią dėl medžiagos išmetimo iš 
įrenginio, kuriam buvo išduotas leidimas 
pagal Tarybos direktyvą 96/61/EB;

b) riziką vandens aplinkai ir per vandens 
aplinką dėl medžiagos išmetimo iš 
sutelktojo taršos šaltinio, kuriam taikomas 
ankstesnio reguliavimo reikalavimas pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2000/60/EB 11 straipsnio 3 nuostatas ir kiti 
teisės aktai, priimti pagal šios direktyvos 16 
straipsnio nuostatas;

c) riziką žmonių sveikatai, kylančią 
naudojant medžiagą medicinos 
prietaisuose, kuriuos reglamentuoja 
Tarybos direktyva 90/385/EEB, Tarybos 
direktyva 93/42/EEB arba Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 98/79/EB.

Or. en
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Justification

The authorisation requirement will only be capable of providing the high level of protection 
required if it is aiming at replacing substances of very high concern with suitable 
alternative substances or technologies wherever this is possible.  To retain the alternative 
aim of “adequate control” of risks is to endorse continued use and release of substances of 
very high concern to the environment, irrespective of the socio-economic benefits or 
otherwise from such uses and irrespective of whether safer alternatives are available.
The exemption (Article 57.2.a and 59.6.a) for uses at IPPC installations constitutes a serious 
problem that could undermine the authorisation procedure by excluding important areas of 
use of a substance in favour of a permit procedure that cannot be compared to REACH. 
Regulation by emission limit values is not a suitable means for dealing with chemicals of very 
high concern (particularly PBT and vPvB) and cannot ensure a high degree of protection of 
human health and the environment. The use of such substances in medical devices may have 
indirect human health (and environmental) effects not considered in the specified Directives. 
(Jørgensen & others)

It is common sense that prevention is better than cure. Therefore substitution should take 
precedence over "adequate control" in line with existing legislation on workers' safety, 
biocides and certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.  Apart 
from general doubts about the feasibility of "adequate control", this concept is clearly non-
applicable to substances that are persistent, bioaccumulative or non-threshold genotoxins.
The legislative instruments listed here do not consider the availability of substitutes and can 
therefore not be considered to be equal to REACH. (Schlyter & others)

By deleting this text a significant improvement is made. It is a major flaw to allow substances 
to be authorised so long as they are "adequately controlled". This threatens to compromise 
the effectiveness, and thereby destroy the credibility, of authorisation as a progressive 
legislative tool.  It is also unacceptable that the Commission should be forbidden to take into 
consideration a number of risks to the aquatic environment and to human health. (Sjoestedt)

Once it is clear that authorisations always consider the socio-economic justification and the 
availability of safer alternatives, the granting of such authorisations can become mandatory. 
Authorisations should only be granted when there is no safer alternative, a clear societal 
need for the use of the substance, and when measures to minimise exposure and losses to the 
environment are in place (Anders Wijkman). 

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 691
57 straipsnio 2 dalis

2. Leidimas suteikiamas tuo atveju, kai 
rizika žmonių sveikatai ir aplinkai, kuri 
naudojant medžiagą kyla dėl XIII priede 

2. Leidimas suteikiamas tuo atveju, kai 
rizika žmonių sveikatai ir aplinkai, kuri 
naudojant medžiagą kyla dėl XIII priede 
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nurodytų būdingųjų medžiagos savybių, yra 
deramai kontroliuojama pagal I priedo 6 
skirsnio nuostatas ir kaip nurodyta 
pareiškėjo pateiktoje cheminės saugos 
ataskaitoje.

nurodytų būdingųjų medžiagos savybių, yra 
deramai kontroliuojama pagal I priedo 6 
skirsnio nuostatas ir kaip nurodyta 
pareiškėjo pateiktoje cheminės saugos 
ataskaitoje ir jei nėra saugesnių 
alternatyvų.

Komisija neatsižvelgia į:

a) riziką žmonių sveikatai ir aplinkai, 
kylančią dėl medžiagos išmetimo iš 
įrenginio, kuriam buvo išduotas leidimas 
pagal Tarybos direktyvą 96/61/EB;

b) riziką vandens aplinkai ir per vandens 
aplinką dėl medžiagos išmetimo iš 
sutelktojo taršos šaltinio, kuriam taikomas 
ankstesnio reguliavimo reikalavimas pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2000/60/EB 11 straipsnio 3 nuostatas ir kiti 
teisės aktai, priimti pagal šios direktyvos 16 
straipsnio nuostatas;

c) riziką žmonių sveikatai, kylančią 
naudojant medžiagą medicinos 
prietaisuose, kuriuos reglamentuoja 
Tarybos direktyva 90/385/EEB, Tarybos 
direktyva 93/42/EEB arba Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 98/79/EB.

Or. en

Justification

The authorisation requirement will only be capable of providing the high level of protection 
required if it is aiming at replacing substances of very high concern with suitable alternative 
substances or technologies wherever this is possible. To retain the alternative aim of 
"adequate control" of risks is to endorse continued use and release of substances of very high 
concern to the environment, irrespective of the socio-economic benefits or otherwise from 
such uses and irrespective of whether safer alternatives are available.

Pakeitimą pateikė Liam Aylward

Pakeitimas 692
57 straipsnio 2 dalis
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2. Leidimas suteikiamas tuo atveju, kai 
rizika žmonių sveikatai ir aplinkai, kuri 
naudojant medžiagą kyla dėl XIII priede 
nurodytų būdingųjų medžiagos savybių, yra 
deramai kontroliuojama pagal I priedo 6 
skirsnio nuostatas ir kaip nurodyta 
pareiškėjo pateiktoje cheminės saugos 
ataskaitoje.

2. Leidimas suteikiamas tuo atveju, kai 
rizika žmonių sveikatai ir aplinkai, kuri 
naudojant medžiagą kyla dėl XIII priede 
nurodytų būdingųjų medžiagos savybių, yra 
deramai kontroliuojama pagal I priedo 6 
skirsnio nuostatas ir kaip nurodyta 
pareiškėjo pateiktoje cheminės saugos 
ataskaitoje. Pagal šį skirsnį deramą 
kontrolę pagal I priedo 6 skirsnį turėtų 
reikšti “mažos rizikos/mažo poveikio 
naudojimas pramonės reikmėms”, kurio 
nereikia kaip kitaip dokumentuoti. „Mažos 
rizikos/mažo poveikio naudojimas 
pramonės reikmėms“ yra toks medžiagos 
naudojimas pramonės reikmėms, kai 
valstybės narės, kurios teritorijoje medžiaga 
naudojama pramonės reikmėms, 
kompetentingai institucijai įrodoma, kad 
medžiagos poveikis darbininkams ir 
medžiagos išmetimas, tarša ar kitokio 
pobūdžio išsiskyrimas į aplinką bus 
sumažintas tiek, kiek tik įmanoma 
techniškai.

Or. en

Justification

At a minimum, if the categories of article 54(e) and (f) are not deleted, the Regulation needs 
to be amended to clearly set forth the process of adding Substances of Very High Concern to 
authorisation and to clearly set for the criteria and tests for vPvB, endocrine disrupters and 
“other substances of equivalent concern”).

Article 57 defines in detail how the Commission shall grant or refuse authorisations. This 
article should be amended to allow for the authorisation of substances in low risk/low 
exposure industrial uses, in accordance with Annex I Section 6.

This article should be amended to allow for the authorisation of substances in low risk/low 
exposure industrial uses, in accordance with Annex I Section 6.

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 693
57 straipsnio 2 dalies a punktas
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a) riziką žmonių sveikatai ir aplinkai, 
kylančią dėl medžiagos išmetimo iš 
įrenginio, kuriam buvo išduotas leidimas 
pagal Tarybos direktyvą 96/61/EB;

išbraukta

Or. fr

Justification

Conformity with the provisions of the IPPC Directive (Directive 96/61/EC) cannot serve as 
evidence of an automatic exclusion of risks to human health and the environment in the 
context of the REACH authorisation procedure. Conformity with the IPPC Directive is no 
guarantee of conformity with REACH. Applications for exemption should be considered on a 
case by case basis.

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 694
57 straipsnio 2 dalies b punktas (naujas)

b) riziką vandens aplinkai ir per vandens 
aplinką dėl medžiagos išmetimo iš 
sutelktojo taršos šaltinio, kuriam taikomas 
ankstesnio reguliavimo reikalavimas pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2000/60/EB 11 straipsnio 3 nuostatas ir kiti 
teisės aktai, priimti pagal šios direktyvos 16 
straipsnio nuostatas;

išbraukta

Or. fr

Justification

Conformity with the provisions of the Water Framework Directive cannot serve as evidence of 
an automatic exclusion of risks to human health and the environment in the context of the 
REACH authorisation procedure. Conformity with the Water Framework Directive is no 
guarantee of conformity with REACH. Applications for exemption should be considered on a 
case by case basis.

Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 695
57 straipsnio 3 dalies įvadinė dalis
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3. Jei leidimo negalima suteikti pagal 2 
dalies nuostatas, jis gali būti suteikiamas, 
įrodžius, kad socialiniai ir ekonominiai 
pranašumai nusveria riziką žmonių sveikatai 
ir aplinkai, kylančią naudojant šią medžiagą, 
ir kad nėra tinkamų alternatyvių medžiagų 
ar technologijų. Toks sprendimas 
priimamas, apsvarsčius:

3. Leidimas gali būti suteikiamas, jei nėra 
tinkamų alternatyvių medžiagų ar 
technologijų ir įrodžius, kad socialiniai ir 
ekonominiai pranašumai nusveria riziką 
žmonių sveikatai ir aplinkai, kylančią 
naudojant šią medžiagą, ir jei 
įgyvendinamos jų poveikį minimizuojančios 
priemonės. Toks sprendimas priimamas, 
apsvarsčius:

Or. en

Justification

The authorisation process is intended for substances of very high concern. Authorities will 
have to give  specific permission before such a substance can be used. The principle of 
substitution needs to be included in these provisions. In order for a substance to be authorised 
it must first be established that other alternatives are not available.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 696
57 straipsnio 3 dalies įvadinė dalis

3. Jei leidimo negalima suteikti pagal 2 
dalies nuostatas, jis gali būti suteikiamas, 
įrodžius, kad socialiniai ir ekonominiai 
pranašumai nusveria riziką žmonių sveikatai 
ir aplinkai, kylančią naudojant šią medžiagą, 
ir kad nėra tinkamų alternatyvių medžiagų ar 
technologijų.  Toks sprendimas priimamas, 
apsvarsčius:

3. Leidimas suteikiamas, įrodžius, kad 
socialiniai ir ekonominiai pranašumai labai 
nusveria riziką žmonių, įskaitant 
darbininkų ir pažeidžiamų gyventojų 
grupių, sveikatai ir aplinkai, kylančią 
naudojant šią medžiagą, ir kad nėra tinkamų 
alternatyvių medžiagų ar technologijų ir jei 
įgyvendinamos jų poveikį ir išmetimą, 
aplinkos taršą ir nuostolius aplinkai 
minimizuojančios priemonės. Toks 
sprendimas priimamas, apsvarsčius:

Or. en

Justification

Linked to the deletion of Article 57(2) by the same authors. 
Once it is clear that authorisations always consider the socio-economic justification and the 
availability of safer alternatives, the granting of such authorisations can become mandatory. 
Authorisations should only be granted when there is no safer alternative, a clear societal 
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need for the use of the substance, and when measures to minimise exposure and losses to the 
environment are in place.

Pakeitimą pateikė Frédérique Ries, Chris Davies

Pakeitimas 697
57 straipsnio 3 dalies įvadinė dalis

3. Jei leidimo negalima suteikti pagal 2 
dalies nuostatas, jis gali būti suteikiamas, 
įrodžius, kad socialiniai ir ekonominiai 
pranašumai nusveria riziką žmonių sveikatai 
ir aplinkai, kylančią naudojant šią medžiagą, 
ir kad nėra tinkamų alternatyvių medžiagų ar 
technologijų.  Toks sprendimas priimamas, 
apsvarsčius:

3. Jei leidimo negalima suteikti pagal 2 
dalies nuostatas, jis gali būti suteikiamas, 
įrodžius, kad socialiniai ir ekonominiai 
pranašumai nusveria riziką žmonių, ypač 
pažeidžiamų gyventojų grupių, sveikatai ir 
aplinkai, kylančią naudojant šią medžiagą, ir 
kad nėra tinkamų alternatyvių medžiagų ar 
technologijų ir jei įgyvendinamos jų poveikį 
ir aplinkos taršą minimizuojančios 
priemonės. Toks sprendimas priimamas, 
apsvarsčius:

Or. en

Justification

Citizens in the European Union understand that what they are exposed to in reality are many 
different mixtures of pollutants. There will always be great disparities between actual 
exposure and what is tested in a laboratory. So authorisations should only be granted when 
there is no safer alternative or technologies but also a strong will to reduce or eliminate 
hazardous combinations of pollutant.

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 698
57 straipsnio 3 dalies įvadinė dalis

3. Jei leidimo negalima suteikti pagal 2 
dalies nuostatas, jis gali būti suteikiamas, 
įrodžius, kad socialiniai ir ekonominiai 
pranašumai nusveria riziką žmonių sveikatai 
ir aplinkai, kylančią naudojant šią medžiagą, 
ir kad nėra tinkamų alternatyvių medžiagų ar 
technologijų.  Toks sprendimas priimamas, 
apsvarsčius:

3. Leidimas suteikiamas, įrodžius, kad 
socialiniai ir ekonominiai pranašumai 
nusveria riziką žmonių sveikatai ir aplinkai, 
kylančią naudojant šią medžiagą, ir kad nėra 
tinkamų alternatyvių medžiagų ar 
technologijų ir jei įgyvendinamos jų poveikį 
ir išmetimą, aplinkos taršą ir nuostolius 
aplinkai minimizuojančios priemonės. Toks 
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sprendimas priimamas, apsvarsčius:

Or. en

Justification

Once it is clear that authorisations always consider the socio-economic justification and the 
availability of safer alternatives, the granting of such authorisations can become mandatory. 
Authorisations should only be granted when there is no safer alternative, a clear societal 
need for the use of the substance, and when measures to minimise exposure and losses to the 
environment are in place. 

Pakeitimą pateikė John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 699
57 straipsnio 3 dalies b punktas

b) socialinius ir ekonominius pranašumus, 
atsirandančius naudojant medžiagą, ir 
pareiškėjo bei kitų suinteresuotųjų šalių 
nurodytas socialines ir ekonomines 
pasekmes, galinčias atsirasti atsisakius 
išduoti leidimą;

b) socialinius ir ekonominius pranašumus, 
atsirandančius naudojant medžiagą, ir 
pareiškėjo bei kitų suinteresuotųjų šalių 
nurodytas socialines ir ekonomines ir kitas 
su tvarumu susijusias pasekmes, galinčias 
atsirasti atsisakius išduoti leidimą;

Or. en

Justification

The term “socio-economic” does not necessarily cover the full assessment of implications 
that needs to be considered. Sustainability-related implications could include an assessment 
of such factors as efficiency of resource use, energy efficiency, greenhouse gas efficiency, 
waste minimisation and recycling.

Pakeitimą pateikė John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 700
57 straipsnio 3 dalies d punktas

d) turimą informaciją apie riziką sveikatai 
ir(arba) aplinkai, kylančią dėl alternatyvių 
medžiagų ar technologijų.

d) turimą informaciją apie riziką sveikatai ir 
aplinkai ir socialines–ekonomines ir kitas 
su tvarumu susijusias pasekmes, kylančią 
dėl alternatyvių medžiagų ar technologijų 
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naudojimo. 

Or. en

Justification

For consistency information should also be required on the socio-economic and 
sustainability-related implications of alternative substances or technologies.

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

Pakeitimas 701
57 straipsnio 4 dalis

4. Tam tikram naudojimo atvejui leidimas 
neišduodamas, jei jis sušvelnintų XVI 
priede nustatytą apribojimą. 

išbraukta

Or. it

Justification

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

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Pakeitimas 702
57 straipsnio 6 dalis

6. Leidimas gali būti išduodamas, iškeliant 
tam tikras sąlygas, įskaitant peržiūros 
laikotarpius ir (arba) stebėjimą.  Pagal 3 

6. Leidimai išduodami nustatant peržiūros 
laikotarpius ir galiojimo trukmę. 
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dalies nuostatas išduodami leidimai 
paprastai yra ribotos galiojimo trukmės. 

Or. fr

Justification

Without regular reviews, there will no longer be any stimulus for innovation in seeking safer 
alternatives.

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

Pakeitimas 703
57 straipsnio 6 dalis

6. Leidimas gali būti išduodamas, iškeliant 
tam tikras sąlygas, įskaitant peržiūros 
laikotarpius ir (arba) stebėjimą.  Pagal 3 
dalies nuostatas išduodami leidimai 
paprastai yra ribotos galiojimo trukmės.  

6. Leidimas gali būti išduodamas, iškeliant 
tam tikras sąlygas, įskaitant peržiūros 
laikotarpius ir (arba) stebėjimą.   

Or. it

Justification

There is no need for a time-limit, in that decisions on the granting of authorisation can 
already be reviewed at any time, and modified or even annulled. A time-limit would simply 
impose an additional burden on enterprises and the authorities. This amendment is linked to 
the other amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 704
57 straipsnio 6 dalis

6. Leidimas gali būti išduodamas, iškeliant 
tam tikras sąlygas, įskaitant peržiūros 
laikotarpius ir (arba) stebėjimą. Pagal 3 
dalies nuostatas išduodami leidimai 
paprastai yra ribotos galiojimo trukmės. 

6. Leidimai išduodami nustatant peržiūros 
laikotarpius ir pateikus pakeitimo planus, 
gali būti iškeltos ir kitos sąlygos, įskaitant 
stebėjimą. Leidimai yra ribotos galiojimo 
trukmės – ne ilgesnės nei 7 metų.
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Or. en

Justification

Modification of amendment 61.

Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 705
57 straipsnio 6 dalis

6. Leidimas gali būti išduodamas, iškeliant 
tam tikras sąlygas, įskaitant peržiūros 
laikotarpius ir (arba) stebėjimą.  Pagal 3 
dalies nuostatas išduodami leidimai 
paprastai yra ribotos galiojimo trukmės. 

6. Leidimai išduodami nustatant peržiūros 
laikotarpius ir pateikus pakeitimo planus, 
gali būti iškeltos ir kitos sąlygos, įskaitant 
stebėjimą. Leidimai yra ribotos galiojimo 
trukmės – ne ilgesnės nei 5 metų.

Or. en

Justification

Identical to Sacconi's am. 61. It is necessary to establish a time limit for authorisations. 
Similar provisions are found in legislation for biocides and for genetically modified 
organisms. This will also provide incentive for innovation and the development of safer 
alternatives.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Pakeitimas 706
57 straipsnio 6 dalis

Leidimas gali būti išduodamas, iškeliant tam 
tikras sąlygas, įskaitant peržiūros 
laikotarpius ir (arba) stebėjimą. Pagal 3 
dalies nuostatas išduodami leidimai 
paprastai yra ribotos galiojimo trukmės. 
Leidimams nustatomi peržiūros laikotarpiai.

6. Leidimai išduodami nustatant peržiūros 
laikotarpius ir reikalavimus dėl pakeitimo 
plano, gali būti nustatytos ir kitos sąlygos, 
įskaitant reikalavimus dėl stebėjimo.
Leidimai yra ribotos galiojimo trukmės – ne 
ilgesnės nei 5 metų.

Or. en

Justification

It is reasonable that all authorisations issued be temporary, because periodic review will 
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allow (and encourage) adaptation to technical progress (e.g. consideration of new 
information on hazards, exposure, socio-economic benefits and availability of alternatives). 
All authorisations should be time-limited, and subject to review at most every 5 years 
depending on the state of development of safer alternatives or technologies. Without regular 
review periods, the momentum for the innovation of safer alternatives will be lost.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 707
57 straipsnio 6 dalis

6. Leidimas gali būti išduodamas, iškeliant 
tam tikras sąlygas, įskaitant peržiūros 
laikotarpius ir (arba) stebėjimą.  Pagal 3 
dalies nuostatas išduodami leidimai 
paprastai yra ribotos galiojimo trukmės.  

6. Leidimai išduodami nustatant peržiūros 
laikotarpius ir pateikus pakeitimo planus, 
gali būti iškeltos ir kitos sąlygos, įskaitant 
stebėjimą. Leidimai yra ribotos galiojimo 
trukmės – ne ilgesnės nei 3 metų.

Or. en

Justification

Strengthens the rapporteur´s approach in amendment 61. Authorisations must be subject to a 
time limit to give an incentive for innovation.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 708
57 straipsnio 6 dalis

6. Leidimas gali būti išduodamas, iškeliant 
tam tikras sąlygas, įskaitant peržiūros 
laikotarpius ir (arba) stebėjimą. Pagal 3 
dalies nuostatas išduodami leidimai 
paprastai yra ribotos galiojimo trukmės. 

6. Leidimas gali būti išduodamas, iškeliant 
tam tikras sąlygas, įskaitant peržiūros 
laikotarpius ir (arba) stebėjimą. Pagal 3 
dalies nuostatas išduodami leidimai yra 
ribotos galiojimo trukmės. 

Or. nl

Justification

Authorisations are always subject to a time-limit.
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Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 709
57 straipsnio 7 dalies c punkto a papunktis (naujas)

ca) laikotarpis, kuriam leidimas 
suteikiamas;

Or. en

Justification

All authorisations should be time-limited, because periodic review will allow (and encourage) 
adaptation to technical progress (e.g. consideration of new information on hazards, exposure, 
socio-economic benefits and availability of alternatives). Without regular review periods, the 
momentum for the innovation of safer alternatives will be lost. A substitution plan should be 
part of every authorisation.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 710
57 straipsnio 7 dalies d punktas

d) leidimo suteikimo sąlygos; tekstui lietuvių kalba šis pakeitimas neturi 
įtakos

Or. en

Justification

See justification above.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Marie-Noëlle Lienemann, 
Anne Ferreira + Mary Honeyball + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Pakeitimas 711
57 straipsnio 7 dalies e punktas

e) peržiūros laikotarpis; tekstui lietuvių kalba šis pakeitimas neturi 
įtakos

Or. en
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Justification

All authorisations should be time-limited, because periodic review will allow (and encourage) 
adaptation to technical progress (e.g. consideration of new information on hazards, exposure, 
socio-economic benefits and availability of alternatives). Without regular review periods, the 
momentum for the innovation of safer alternatives will be lost. A substitution plan should be 
part of every authorisation (Schlyter & others).

Amendment designed to ensure consistency with the amendment to Article 57(6) (Ferreira).

It is reasonable that all authorisations issued be temporary, because periodic review will 
allow (and encourage) adaptation to technical progress (e.g. consideration of new 
information on hazards, exposure, socio-economic benefits and availability of alternatives). 
All authorisations should be time-limited, and subject to review at most every 5 years 
depending on the state of development of safer alternatives or technologies. Without regular 
review periods, the momentum for the innovation of safer alternatives will be lost 
(Honeyball).

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 712
57 straipsnio 7 dalies f punktas

f) stebėjimo priemonė. tekstui lietuvių kalba šis pakeitimas neturi 
įtakos

Or. en

Justification

All authorisations should be time-limited, because periodic review will allow (and encourage) 
adaptation to technical progress (e.g. consideration of new information on hazards, exposure, 
socio-economic benefits and availability of alternatives). Without regular review periods, the 
momentum for the innovation of safer alternatives will be lost. A substitution plan should be 
part of every authorisation.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund, Riitta Myller + Mary Honeyball

Pakeitimas 713
57 straipsnio 7 dalies f punkto a papunktis (naujas)

fa) pakeitimo planas.
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Or. en

Justification

All authorisations should be time-limited, because periodic review will allow (and encourage) 
adaptation to technical progress (e.g. consideration of new information on hazards, exposure, 
socio-economic benefits and availability of alternatives). Without regular review periods, the 
momentum for the innovation of safer alternatives will be lost. A substitution plan should be 
part of every authorisation (Schlyter & others).

It is reasonable that all authorisations issued be temporary, because periodic review will 
allow (and encourage) adaptation to technical progress (e.g. consideration of new 
information on hazards, exposure, socio-economic benefits and availability of alternatives). 
All authorisations should be time-limited, and subject to review at most every 5 years 
depending on the state of development of safer alternatives or technologies. Without regular 
review periods, the momentum for the innovation of safer alternatives will be lost (Jørgensen 
& others + Mary Honeyball).

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 714
57 straipsnio 8 dalis

8. Nepaisant leidimo suteikimo sąlygų, 
leidimo turėtojas užtikrina, kad medžiagos 
poveikio laipsnis būtų kuo mažesnis, 
atsižvelgiant į technines galimybes. 

išbraukta

Or. fr

Justification

Paragraph 8 is incompatible with the evaluation of risks and should be deleted. Authorisation 
will be granted if the risk evaluation shows that the risk to human health and/or the 
environment arising from exposure is adequately controlled. It follows that the obligation to 
reduce exposure to a minimum level will result in legal and financial vagueness.
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Pakeitimą pateikė Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-

Cortines, María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 715
57 straipsnio 8 dalis

8. Nepaisant leidimo suteikimo sąlygų, 
leidimo turėtojas užtikrina, kad medžiagos 
poveikio laipsnis būtų kuo mažesnis, 
atsižvelgiant į technines galimybes.  

8. Nepaisant leidimo suteikimo sąlygų, 
leidimo turėtojas užtikrina, kad medžiagos 
poveikio laipsnis būtų kuo mažesnis, 
atsižvelgiant į technines galimybes ir 
ekonominį tvarumą. 

Or. it

Justification

The action that needs to be taken to reduce levels of exposure should also take economic 
potentials into account. This amendment is linked to the other amendments to the Articles 
under Title VII: Authorisation.

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

Pakeitimas 716
58 straipsnio 1 dalis

1. Leidimai, suteikti pagal 57 straipsnio 3 
dalies nuostatas, yra ribotos galiojimo 
trukmės ir galioja tol, kol Komisija priima 
sprendimą dėl naujos paraiškos, jei leidimo 
turėtojas naują paraišką pateikia likus ne 
mažiau kaip 18 mėnesių iki galiojimo 
pabaigos. Užuot pakartotinai pateikęs visus 
paraiškos dėl dabartinio leidimo 
dokumentus, pareiškėjas gali nurodyti tik 
dabartinio leidimo numerį, išskyrus 
antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje 
pastraipose nurodytais atvejais.
Jei jis negali įrodyti, kad rizika deramai 
kontroliuojama, jis pateikia atnaujintą 
socialinę-ekonominę analizę, alternatyvų 
analizę ir pakeitimo planą, kurie jau buvo 

išbraukta
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pateikti su pirmine paraiška.
Jei dabar jis gali įrodyti, kad rizika deramai 
kontroliuojama, jis pateikia atnaujintą 
cheminės saugos ataskaitą.
Pasikeitus kitiems pirminės paraiškos 
duomenims, jis pateikia juos atnaujintus.

Or. it

Justification

In line with the amendment to Article 57(6), the time-limit and the procedure described are 
unnecessary. Decisions on authorisation can already be reviewed at any time, and modified 
or even annulled. A time-limit would simply impose an additional burden on enterprises and 
the authorities. This amendment is linked to the other amendments to the Articles under Title 
VII: Authorisation.

Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 717
58 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Leidimai, suteikti pagal 57 straipsnio 3 
dalies nuostatas, yra ribotos galiojimo 
trukmės ir galioja tol, kol Komisija priima 
sprendimą dėl naujos paraiškos, jei leidimo 
turėtojas naują paraišką pateikia likus ne 
mažiau kaip 18 mėnesių iki galiojimo 
pabaigos.  Užuot pakartotinai pateikęs visus 
paraiškos dėl dabartinio leidimo 
dokumentus, pareiškėjas gali nurodyti tik 
dabartinio leidimo numerį, išskyrus 
antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje 
pastraipose nurodytais atvejais. Jei jis negali 
įrodyti, kad rizika deramai kontroliuojama, 
jis pateikia atnaujintą socialinę-ekonominę 
analizę, alternatyvų analizę ir pakeitimo 
planą, kurie jau buvo pateikti su pirmine 
paraiška. Jei dabar jis gali įrodyti, kad 
rizika deramai kontroliuojama, jis pateikia 
atnaujintą cheminės saugos ataskaitą. 
Pasikeitus kitiems pirminės paraiškos 
duomenims, jis pateikia juos atnaujintus.

1. Leidimai galioja tol, kol Komisija priima 
sprendimą dėl naujos paraiškos, jei leidimo 
turėtojas naują paraišką pateikia likus ne 
mažiau kaip 18 mėnesių iki galiojimo 
pabaigos.  Užuot pakartotinai pateikęs visus 
paraiškos dėl dabartinio leidimo 
dokumentus, pareiškėjas gali nurodyti tik 
dabartinio leidimo numerį, išskyrus 
antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje 
pastraipose nurodytais atvejais. 
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Or. en

Justification

All authorisations should be time-limited. Therefore also this article needs to be amended. In 
the Commission proposal there are two routes for authorisation. The system will be more 
clear if there is only one route.

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 718
58 straipsnio 1 dalis

1. Leidimai, suteikti pagal 57 straipsnio 3 
dalies nuostatas, yra ribotos galiojimo 
trukmės ir galioja tol, kol Komisija priima 
sprendimą dėl naujos paraiškos, jei leidimo 
turėtojas naują paraišką pateikia likus ne 
mažiau kaip 18 mėnesių iki galiojimo 
pabaigos.  Užuot pakartotinai pateikęs visus 
paraiškos dėl dabartinio leidimo 
dokumentus, pareiškėjas gali nurodyti tik 
dabartinio leidimo numerį, išskyrus 
antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje 
pastraipose nurodytais atvejais. 

1. Leidimai galioja tol, kol Komisija priima 
sprendimą dėl naujos paraiškos, jei leidimo 
turėtojas naują paraišką pateikia likus ne 
mažiau kaip 18 mėnesių iki galiojimo 
pabaigos.  Užuot pakartotinai pateikęs visus 
paraiškos dėl dabartinio leidimo 
dokumentus, pareiškėjas gali nurodyti tik 
dabartinio leidimo numerį, išskyrus 
antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje 
pastraipose nurodytais atvejais. 

Jei jis negali įrodyti, kad rizika deramai 
kontroliuojama, jis pateikia atnaujintą 
socialinę-ekonominę analizę, alternatyvų 
analizę ir pakeitimo planą, kurie jau buvo 
pateikti su pirmine paraiška.

Ji ar jis pateikia atnaujintą socialinę-
ekonominę analizę, alternatyvų analizę ir 
pakeitimo planą, kurie jau buvo pateikti su 
pirmine paraiška. 

Jei tuo metu jis gali įrodyti, kad pavojus yra 
tinkamai kontroliuojamas, jis pateikia 
atnaujintą cheminės saugos ataskaitą. 
Pasikeitus kitiems pirminės paraiškos 
duomenims, jis pateikia juos atnaujintus.

Pasikeitus kitiems pirminės paraiškos 
duomenims, jis ar ji pateikia juos 
atnaujintus.

Or. en

Justification

Pack of amendments all aiming towards strengthening substitution and duty of care.
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Pakeitimą pateikė Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 719
58 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Tais atvejais, kai kyla rimtas ir tiesioginis
pavojus žmonių sveikatai arba aplinkai, 
Komisija, laikydamasi proporcingumo 
principo, gali sustabdyti leidimo galiojimą, 
kol vyks peržiūra. 

Tais atvejais, kai kyla (išbraukta) pavojus 
žmonių sveikatai arba aplinkai, Komisija, 
laikydamasi proporcingumo principo, gali 
sustabdyti leidimo galiojimą, kol vyks 
peržiūra. 

Or. it

Justification

No criteria exist for the definition of a 'serious and immediate' risk. It is therefore up to the 
Commission to decide, on the basis of criteria, whether or not to suspend authorisation 
during the review. This amendment is linked to the other amendments to the Articles under 
Title VII: Authorisation.  

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 720
58 straipsnio 4 dalis

4. Nesilaikant Direktyvoje 96/61/EB 
nurodyto aplinkosaugos kokybės standarto, 
leidimai naudoti atitinkamą medžiagą gali 
būti peržiūrėti.

išbraukta

Or. en

Justification

Linked to the deletion of Article 57(2) by the same authors. 
If environmental quality standards under Directive 96/61/EC or environmental objectives of 
Directive 2000/60/EC are removed as exemptions from the authorisation requirements, then 
there is no need to insert this review clause.
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Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 721
58 straipsnio 5 dalis

5. Nevykdant Direktyvos 2000/60/EB 4 
straipsnio 1 dalyje nurodytų aplinkosaugos 
tikslų, leidimai naudoti atitinkamą 
medžiagą tam tikros upės baseine gali būti 
peržiūrėti.

išbraukta

Or. en

Justification

See justification above.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 722
59 straipsnio 4 dalies d punkto a papunktis

da) alternatyvų analizė, atsižvelgiant į jų 
riziką ir techninį bei ekonominį pakeitimo 
įgyvendinamumą, kartu su pakeitimo 
planu, taip pat tyrimais ir plėtra bei 
pareiškėjo siūlomu veiksmų grafiku

Or. en

Justification

It is reasonable that all authorisation applications should automatically include a plan for 
substitution, so that momentum for the innovation of safer alternatives will be maintained.

Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 723
59 straipsnio 5 dalis

5. Su paraiška gali būti pateikiama: 
a) socialinė-ekonominė analizė, atlikta pagal da) socialinė-ekonominė analizė, atlikta 
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XV priedo nuostatas; pagal XV priedo nuostatas;
b) alternatyvų analizė, atsižvelgiant į jų 
riziką ir techninį bei ekonominį pakeitimo 
įgyvendinamumą, jei tinka, kartu su 
pakeitimo planu, taip pat tyrimais ir plėtra 
bei pareiškėjo siūlomu veiksmų grafiku. 

db) alternatyvų analizė, atsižvelgiant į jų 
riziką ir techninį bei ekonominį pakeitimo 
įgyvendinamumą, jei tinka, kartu su 
pakeitimo planu, taip pat tyrimais ir plėtra 
bei pareiškėjo siūlomu veiksmų grafiku.

Or. en

Justification

Identical to Sacconi's amendment 66.  In the Commission proposal there are two routes for 
authorisation. The system will be more clear if there is only one route. This amendment 
merges the two routes.

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

Elisabeth Jeggle

Pakeitimas 724
59 straipsnio 5 dalies b punktas

b) alternatyvų analizė, atsižvelgiant į jų 
riziką ir techninį bei ekonominį pakeitimo 
įgyvendinamumą, jei tinka, kartu su 
pakeitimo planu, taip pat tyrimais ir plėtra 
bei pareiškėjo siūlomu veiksmų grafiku.

išbraukta

Or. en

Justification

Implementation is impracticable. Requesting manufacturers to provide information and data 
on a competitor's products would be of no use because, in some cases, the information on 
possible alternatives might not even be available to those manufacturers. This amendment is 
linked to the other amendments to the Articles under Title VII: Authorisation. (Vernola & 
others)

The implementation is not practicable. Manufacturers should not be requested to submit 
information and data on products of a competitor as they do not necessarily have the 
information available on possible, substitutes which in certain cases is not even produced by 
the concerned manufacturers (Ulmer & others).
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Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Carl Schlyter, Caroline 
Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 725
59 straipsnio 6 dalis

6. Paraiškoje nenurodoma: išbraukta
a) rizika žmonių sveikatai ir aplinkai, 
kylanti dėl medžiagos išmetimo iš įrenginio, 
kuriam buvo suteiktas leidimas pagal 
Direktyvos 96/61/EEB nuostatas;
b) rizika vandens aplinkai ir per vandens 
aplinką dėl medžiagos išmetimo iš 
sutelktojo taršos šaltinio, kuriam taikomas 
ankstesniojo reguliavimo reikalavimas, 
minimas Direktyvos 2000/60/EB 11 
straipsnio 3 dalyje, ir teisės aktai, kurie 
buvo priimti pagal šios direktyvos 16 
straipsnio nuostatas;
c) rizika žmonių sveikatai, kylanti dėl 
medžiagos naudojimo medicinos 
prietaisuose, kuriuos reglamentuoja 
Direktyvos 90/385/EEB, 93/42/EEB arba 
98/79/EB.

Or. en

Justification

It is important that authorisation applications consider in full the risks to human health and 
the environment. Regulation by emission limit values is not a suitable means for dealing with 
chemicals of very high concern (particularly PBT and vPvB) and cannot ensure a high degree 
of protection of human health and the environment. The use of such substances in medical 
devices may have indirect human health (and environmental) effects not considered in the 
specified Directives (Jørgensen & others).

The legislative instruments listed here do not consider the availability of substitutes.  
Therefore, the measures to reduce the risks posed by substances that fall under these 
directives are  not adequately addressed and not in line with the suggested strengthening of 
authorisation. The exemption for installations for which a permit has been granted in 
accordance with Directive 96/61/EC is particularly problematic, as this Directive does not 
consider the particular problem of substances that are persistent and bioaccumulative 
(Schlyter & others).
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Pakeitimą pateikė Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 726
59 straipsnio 6 dalies a punktas

a) rizika žmonių sveikatai ir aplinkai, 
kylanti dėl medžiagos išmetimo iš įrenginio, 
kuriam buvo suteiktas leidimas pagal 
Direktyvos 96/61/EEB nuostatas;

išbraukta

Or. fr

Justification

Consistency with the amendment to Article 57(2)( a)

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 727
59 straipsnio 6 dalies b punktas

b) rizika vandens aplinkai ir per vandens 
aplinką dėl medžiagos išmetimo iš 
sutelktojo taršos šaltinio, kuriam taikomas 
ankstesniojo reguliavimo reikalavimas, 
minimas Direktyvos 2000/60/EB 11 
straipsnio 3 dalyje, ir teisės aktai, kurie 
buvo priimti pagal šios direktyvos 16 
straipsnio nuostatas;

išbraukta

Or. fr

Justification

Consistency with the amendment to Article 57 (2)(b)

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

Pakeitimas 728
61 straipsnio 2 dalis
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2. Agentūra, laikydamasi konfidencialumo 
principo, pagal 116 straipsnį skelbia savo 
tinklapyje pagrindinę informaciją apie 
medžiagos naudojimą, kuriam buvo gauta 
paraiška, nurodydama terminą, iki kurio 
pabaigos suinteresuotosios trečiosios šalys 
gali pateikti informaciją apie alternatyvias 
medžiagas arba technologijas. 

2. Agentūra, laikydamasi konfidencialumo 
principo, pagal 116 straipsnį skelbia savo 
tinklalapyje pagrindinę informaciją apie 
medžiagos naudojimą, kuriam buvo gauta 
paraiška.

Or. en

Justification

There should be no call to third parties to submit information on alternative substances or 
technologies, because the development and implementation should be left to the market.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 729
61 straipsnio 3 dalis

3. Rengdami nuomones, visi 1 dalyje minimi 
komitetai iš pradžių patikrina, ar paraiškoje 
nurodyta visa 59 straipsnyje minima 
informacija, susijusi su jų kompetencijos 
sritimi. Jei būtina, komitetas pareikalauja iš 
pareiškėjo papildomos informacijos, kad 
paraiška atitiktų 59 straipsnio reikalavimus. 
Kiekvienas komitetas taip pat atsižvelgia į 
trečiųjų šalių pateiktą informaciją.

3. Rengdami nuomones, visi 1 dalyje minimi 
komitetai iš pradžių patikrina, ar paraiškoje 
nurodyta visa 59 straipsnyje minima 
informacija, susijusi su jų kompetencijos 
sritimi. Jei būtina, komitetas pareikalauja iš 
pareiškėjo papildomos informacijos, kad 
paraiška atitiktų 59 straipsnio reikalavimus. 
Kiekvienas komitetas taip pat atsižvelgia į 
trečiųjų šalių pateiktą informaciją ir, jei 
reikia, gali paprašyti šių trečiųjų asmenų 
pateikti daugiau informacijos.
Jei kuris nors ar abu komitetai 
nusprendžia, kad būtina gauti daugiau 
informacijos apie alternatyvias medžiagas 
ar technologijas, jie gali užsakyti esamų 
alternatyvų tyrimą.  Šis tyrimas 
finansuojamas iš Agentūros nustatyto 
mokesčio už leidimų suteikimą.

Or. en
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Justification

Agency committees need more flexibility to gather information and should be able to 
commission independent reports on potential substitutes. This additional information would 
then be available to the committees when they decide on the merit of an application for 
authorisation. Under the existing legislation, national experts already have to decide on the 
availability of safer alternatives. As the Agency committees have 10 months to draft their 
decisions, it should be possible to complete a study on alternatives within this period.

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 730
61 straipsnio 3 dalis

3. Rengdami nuomones, visi 1 dalyje minimi 
komitetai iš pradžių patikrina, ar paraiškoje 
nurodyta visa 59 straipsnyje minima 
informacija, susijusi su jų kompetencijos 
sritimi. Jei būtina, komitetas pareikalauja iš 
pareiškėjo papildomos informacijos, kad 
paraiška atitiktų 59 straipsnio reikalavimus. 
Kiekvienas komitetas taip pat atsižvelgia į 
trečiųjų šalių pateiktą informaciją.

3. Rengdami nuomones, visi 1 dalyje minimi 
komitetai iš pradžių patikrina, ar paraiškoje 
nurodyta visa 59 straipsnyje minima 
informacija, susijusi su jų kompetencijos 
sritimi. Jei būtina, komitetas pareikalauja iš 
pareiškėjo papildomos informacijos, kad 
paraiška atitiktų 59 straipsnio reikalavimus. 
Kiekvienas komitetas taip pat atsižvelgia į 
trečiųjų šalių pateiktą informaciją ir, jei 
reikia, gali gauti informacijos iš kitų 
šaltinių ar nepriklausomų tyrimų. Tokią 
informaciją, ypač informaciją apie 
pakaitalus ir naujas technologijas, parengti 
per trumpą laiką galima pavesti išoriniam 
šaltiniui ar valstybių narių pripažintai 
mokslo institucijai. Išlaidas gali padengti 
Agentūra ir tam gali būti numatyti 
atitinkami asignavimai (59 straipsnio 7 
dalis).

Or. el

Justification

This amendment is considered to be useful since an examination in greater depth of possible 
alternative substances (during the authorisation process) will assist SMEs. Decisions will be 
taken on the basis of optimum information and if independent studies are carried out by 
independent consultants, the information can be passed on to small producers (in this case 
chemical SMEs).
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Pakeitimą pateikė Mary Honeyball + Anders Wijkman

Pakeitimas 731
61 straipsnio 3 dalis

3. Rengdami nuomones, visi 1 dalyje minimi 
komitetai iš pradžių patikrina, ar paraiškoje 
nurodyta visa 59 straipsnyje minima 
informacija, susijusi su jų kompetencijos 
sritimi. Jei būtina, komitetas pareikalauja iš 
pareiškėjo papildomos informacijos, kad 
paraiška atitiktų 59 straipsnio reikalavimus. 
Kiekvienas komitetas taip pat atsižvelgia į 
trečiųjų šalių pateiktą informaciją.

3. Rengdami nuomones, visi 1 dalyje minimi 
komitetai iš pradžių patikrina, ar paraiškoje 
nurodyta visa 59 straipsnyje minima 
informacija, susijusi su jų kompetencijos 
sritimi. Jei būtina, komitetas pareikalauja iš 
pareiškėjo papildomos informacijos, kad 
paraiška atitiktų 59 straipsnio reikalavimus. 
Kiekvienas komitetas taip pat atsižvelgia į 
trečiųjų šalių pateiktą informaciją ir, jei 
reikia, gali paprašyti šių trečiųjų asmenų 
pateikti daugiau informacijos.
Jei kuris nors ar abu komitetai 
nusprendžia, kad būtina gauti daugiau 
informacijos apie alternatyvias medžiagas 
ar technologijas, jie gali pasamdyti 
konsultantą ar pavesti kuriai nors valstybės 
narės institucijai per tam tikrą laiką atlikti 
esamų alternatyvų tyrimą.  Šie tyrimai 
finansuojami iš Agentūros nustatyto 
mokesčio už leidimų suteikimą (59 
straipsnio 7 dalis).

Or. en

Justification

Agency committees need more flexibility to gather information and should be able to 
commission independent consultants and national experts to report on potential substitutes. 
This additional information would then be available to the committees when they decide on 
the merit of an application for authorisation. Under the existing legislation, national experts 
already have to decide on the availability of safer alternatives. The Agency committees have 
10 months to draft their decisions, so that it should be possible to complete a study on 
alternatives within this period.

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

Pakeitimas 732
61 straipsnio 5 dalies 3 pastraipa
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Jei pareiškėjas pageidauja išsakyti pastabas, 
jis per 2 mėnesius nuo nuomonės projekto 
gavimo išsiunčia Agentūrai raštu išdėstytus 
argumentus. Komitetai apsvarsto pastabas ir 
priima galutines nuomones per 2 mėnesius 
nuo raštiškų argumentų gavimo dienos, 
prireikus į juos atsižvelgdama. Per kitas 15 
dienų Agentūra perduoda šias nuomones 
kartu su raštiškais argumentais Komisijai, 
valstybėms narėms ir pareiškėjui.

Jei pareiškėjas pageidauja išsakyti pastabas, 
jis per 2 mėnesius nuo nuomonės projekto 
gavimo išsiunčia Agentūrai raštu išdėstytus 
argumentus. Komitetai apsvarsto pastabas ir 
priima galutines nuomones per 2 mėnesius 
nuo raštiškų argumentų gavimo dienos, į 
juos atsižvelgdami. Per kitas 15 dienų 
Agentūra perduoda šias nuomones kartu su 
raštiškais argumentais Komisijai, valstybėms 
narėms ir pareiškėjui.

Or. en

Justification

The comments of the applicant should be taken into account in either case, not only when 
appropriate.

The attachments may contain sensitive business information, that should not be published in 
order to protect business information.

Linked to amendment to article 69.

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

Pakeitimas 733
61 straipsnio 6 dalis

6. Agentūra pagal 116 straipsnio nuostatas 
skelbia savo tinklalapyje nekonfidencialią 
nuomonių ir jų priedų dalį.

6. Agentūra pagal 116 straipsnio nuostatas 
skelbia savo tinklalapyje nekonfidencialią 
nuomonių dalį.

Or. en

Justification

See justification above.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 734
61 straipsnio 6 dalis
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6. Agentūra pagal 116 straipsnio nuostatas 
skelbia savo tinklalapyje nekonfidencialią 
nuomonių ir jų priedų dalį.

6. Agentūra pagal 116 straipsnio nuostatas 
skelbia savo tinklalapyje nekonfidencialią 
nuomonių ir jų priedų dalį tuo pat metu, kai 
siunčia juos pareiškėjui.

Or. it

Justification

Under the procedure proposed by the Commission, only the applicant for authorisation is 
informed whether or not authorisation is to be granted. There will therefore be a risk of the 
manufacturer using the period during which he alone knows that authorisation has been 
refused to supply the prohibited substance or articles containing it to dealers, with the intent 
of avoiding his own responsibilities before the prohibition enters into effect.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 735
62 straipsnis

Leidimų turėtojų pareiga Pareiga informuoti apie medžiagas, 
kurioms būtini leidimai

Leidimo turėtojai privalo nurodyti leidimo 
numerį medžiagos etiketėje, prieš 
pateikdami ją į rinką leidime numatytam 
naudojimui.

Visos atkirai, preparatuose ar gaminiuose 
naudojamos medžiagos, atitinkančios 54 
straipsnyje nustatytas sąlygas, turi būti 
ženklinamos ir visuomet pateikiamos kartu 
su saugos duomenų lapu. Etiketėje 
nurodoma:
a) medžiagos pavadinimas;
b) patvirtinimas, kad medžiaga įtraukta į 
XIII priedą, ir
c) kiekviena konkreti naudojimo paskirtis, 
dėl kurios medžiagai suteiktas leidimas.

Or. it

Justification

Clarifies Amendment 69 by the rapporteur, to the effect that it is only the substances which 
are subject to authorisation.
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Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 736
62 straipsnis

Leidimų turėtojų pareiga Pareiga pateikti informaciją apie 
medžiagas, kurioms būtini leidimai

Leidimo turėtojai privalo nurodyti leidimo 
numerį medžiagos etiketėje, prieš 
pateikdami ją į rinką leidime numatytam 
naudojimui.

1. Visų medžiagų, kurioms gali būti 
taikomas reikalavimas gauti leidimą pagal 
54 straipsnį, ir preparatų etiketėse ir saugos 
duomenų lapuose nurodoma ir per visą 
tiekimo grandinę perduodama 3 dalyje 
nustatyta informacija. 
2. Jei tokią medžiagą paskesnysis 
naudotojas įveda į gaminį arba ji įvedama į 
importuotą gaminį, 3 dalyje nustatyta 
informacija perduodama per visą to 
gaminio tiekimo grandinę.  Ši informacija 
gali būti nurodoma etiketėje arba kartu su 
kita informacija, kuri paprastai pateikiama 
gaminių paskesniesiems naudotojams arba, 
atitinkamais atvejais, vartotojams.
3. Į informaciją, minimą 1 ir 2 dalyse, 
įeina: a) medžiagos pavadinimas, ir b) ar 
medžiaga tik tenkina 54 straipsnyje 
nustatytus kriterijus dėl medžiagos 
įtraukimo į XIII priedą, ar ji jau įtraukta į 
XIII priedą, arba ar buvo suteiktas leidimas 
ją naudoti pagal konkrečią paskirtį. 
Pastaruoju atveju nurodoma naudojimo 
paskirtis, kuriai suteiktas leidimas, ir 
leidimo numeris.

Or. en

Justification

The proposed obligations of holders of authorisations are not sufficient. It is essential that the 
many users of chemicals as well as those managing waste have the possibility to take 
necessary measures to avoid damage to human health or to the environment.
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Pakeitimą pateikė Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 737
63 straipsnis</Article>

63 straipsnis šis straipsnis išbraukiamas

Or. it

Justification

In order to avoid placing additional and untenable burdens on SMEs, it would be appropriate 
to dispense with the communication procedure for downstream users of authorised 
substances. Alongside the comprehensive information and the presentation requirements 
relating to the registration procedure (Articles 32-34), this would place a further and 
untenable burden on SMEs. This amendment is linked to the other amendments to the Articles 
under Title VII: Authorisation.

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 738
63 straipsnio 1 dalis

1. Paskesni naudotojai, naudojantys 
medžiagą pagal 53 straipsnio 2 dalies 
nuostatas, per 3 mėnesius praneša 
Agentūrai apie pirmąjį medžiagos tiekimą. 
Tam jie naudoja tik Agentūros pagal 108 
straipsnį nustatytą šabloną. 

išbraukta

Or. fr

Justification

A notification procedure de notification is established for downstream users that use 
authorised substances. On top of the obligations on information and reporting in connection 
with the registration procedure (Articles 32-34), this constitutes an additional workload 
inapplicable to SMEs.
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Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 739
63 straipsnio 2 dalies a punktas (naujas)

2a. Gaminių, kurių sudėtyje yra kriterijus 
dėl reikalavimo gauti leidimą atitinkančių 
medžiagų, gamintojai ir importuotojai 
užtikrina, kad šis faktas būtų aiškiai 
nurodytas šių medžiagų etiketėse, 
pateikiant ir leidimo numerį(-ius), kai 
reikia.

Or. en

Justification

It is a priority that consumers be able to make informed decisions when they buy articles. It is 
therefore essential that articles containing substances meeting authorisation criteria be 
clearly labelled.


