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Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni de Michelis, Miroslav 

Mikolášik

Pakeitimas 254
64 straipsnio 1 dalis

1. Gryno pavidalo arba preparate ar 
gaminyje esančią medžiagą, kuriai pagal 
XVI priedą taikomas apribojimas, 
draudžiama gaminti, pateikti į rinką arba 
naudoti, jei ji neatitinka šio apribojimo 
sąlygų. Ši nuostata netaikoma, jei 
gaminamos, pateikiamos į rinką ar 
naudojamos mokslinių tyrimų ir plėtros 
arba gaminio ir gamybos proceso tyrimų bei 
plėtros tikslams medžiagos kiekis per metus

1. Gryno pavidalo arba preparate ar 
gaminyje esančią medžiagą, kuriai pagal 
XVI priedą taikomas apribojimas, 
draudžiama gaminti, pateikti į rinką arba 
naudoti, jei ji neatitinka šio apribojimo 
sąlygų. Ši nuostata netaikoma, jei 
gaminamos, pateikiamos į rinką ar 
naudojamos gaminio ir gamybos proceso 
tyrimų bei plėtros tikslams.
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neviršija 1 tonos.

Or. fr

Justification

Scientific research and development should be exempt as the scope of REACH should be 
restricted to substances manufactured or imported and marketed in the EU. Article 7 already 
limits the quantity for product and process orientated research and development. 
(Laperrouze)

Article 7 already imposes a limit on quantities for product and process orientated research 
and development. This amendment should be read in conjunction with the other amendments 
tabled to the articles contained in Title VIII: Restrictions on the manufacturing, marketing 
and use of certain dangerous substances and preparations. (Vernola and others)

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 255
64 straipsnio 1 ir 2 dalis

1. Gryno pavidalo arba preparate ar 
gaminyje esančią medžiagą, kuriai pagal 
XVI priedą taikomas apribojimas, 
draudžiama gaminti, pateikti į rinką arba 
naudoti, jei ji neatitinka šio apribojimo 
sąlygų. Ši nuostata netaikoma, jei 
gaminamos, pateikiamos į rinką ar 
naudojamos mokslinių tyrimų ir plėtros arba 
gaminio ir gamybos proceso tyrimų bei 
plėtros tikslams medžiagos kiekis per metus 
neviršija 1 tonos.

1. Gryno pavidalo arba preparate ar 
gaminyje esančią medžiagą, kuriai pagal 
XVI priedą taikomas apribojimas, 
draudžiama gaminti, pateikti į rinką arba 
naudoti, jei ji neatitinka šio apribojimo 
sąlygų. Ši nuostata netaikoma, jei 
gaminamos, pateikiamos į rinką ar 
naudojamos mokslinių tyrimų ir plėtros arba 
gaminio ir gamybos proceso tyrimų bei 
plėtros tikslams didelį susirūpinimą, 
susirūpinimą arba nedidelį susirūpinimą 
keliančios medžiagos kiekis per metus 
neviršija 1 tonos.

2. Gryno pavidalo arba preparate ar 
gaminyje esančią medžiagą, kuriai pagal 
XVII priedą taikomas apribojimas, 
draudžiama gaminti, pateikti į rinką arba 
naudoti, jei ji neatitinka šio apribojimo 
sąlygų. Ši nuostata netaikoma, jei medžiaga 
gaminama, pateikiama į rinką arba 
naudojama laboratoriniams tyrimams arba 
kaip referencinis standartas.

2. Gryno pavidalo arba preparate ar 
gaminyje esančią medžiagą, kuriai pagal 
XVII priedą taikomas apribojimas, 
draudžiama gaminti, pateikti į rinką arba 
naudoti, jei ji neatitinka šio apribojimo 
sąlygų. Ši nuostata netaikoma, jei didelį 
susirūpinimą, susirūpinimą arba nedidelį 
susirūpinimą kelianti medžiaga gaminama, 
pateikiama į rinką arba naudojama 
laboratoriniams tyrimams arba kaip 
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referencinis standartas.

Or. nl

Justification

Substances of very high concern should not be excluded if less than 1 tonne is produced 
(Blokland priority package).

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Åsa Westlund ir Riitta Myller

Pakeitimas 256
65 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Jei gaminant, naudojant ar pateikiant į rinką 
medžiagas kyla nepriimtina rizika žmonių 
sveikatai arba aplinkai, kurią būtina valdyti 
visos Bendrijos mastu, 130 straipsnio 3 
dalyje nustatyta tvarka iš dalies keičiamas 
XVI priedas, pagal 66–70 straipsnių 
nuostatas priimant naujus apribojimus arba 
pakeičiant senuosius XVI priedo 
apribojimus, taikomus gryno pavidalo arba 
preparatuose ar gaminiuose esančių 
medžiagų gamybai, pateikimui į rinką arba 
naudojimui.

Jei gaminant, naudojant ar pateikiant į rinką 
medžiagas kyla nepriimtina rizika aplinkai 
arba žmonių, tarp jų jautrių gyventojų 
grupių, sveikatai, kurią būtina valdyti visos 
Bendrijos mastu, 130 straipsnio 3 dalyje 
nustatyta tvarka iš dalies keičiamas XVI 
priedas, pagal 66–70 straipsnių nuostatas 
priimant naujus apribojimus arba pakeičiant 
senuosius XVI priedo apribojimus, taikomus 
gryno pavidalo arba preparatuose ar 
gaminiuose esančių medžiagų gamybai, 
pateikimui į rinką arba naudojimui.

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.  However, if it is discovered that particular 
combinations of pollutants pose unacceptable risks then these combinations of exposure 
should be reduced or eliminated.

Pakeitimą pateikė Frédérique Ries ir Chris Davies

Pakeitimas 257
65 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
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Jei gaminant, naudojant ar pateikiant į rinką 
medžiagas kyla nepriimtina rizika žmonių 
sveikatai arba aplinkai, kurią būtina valdyti 
visos Bendrijos mastu, 130 straipsnio 3 
dalyje nustatyta tvarka iš dalies keičiamas 
XVI priedas, pagal 66–70 straipsnių 
nuostatas priimant naujus apribojimus arba 
pakeičiant senuosius XVI priedo 
apribojimus, taikomus gryno pavidalo arba 
preparatuose ar gaminiuose esančių 
medžiagų gamybai, pateikimui į rinką arba 
naudojimui.

Jei gaminant, naudojant ar pateikiant į rinką 
medžiagas kyla nepriimtina rizika aplinkai 
arba žmonių sveikatai, tarp jų jautrioms 
gyventojų grupėms ir tiems, kurie anksti 
arba nuolat patiria tiesioginį įvairių teršalų 
poveikį, kurią būtina valdyti visos Bendrijos 
mastu, 130 straipsnio 3 dalyje nustatyta 
tvarka iš dalies keičiamas XVI priedas, 
pagal 66–70 straipsnių nuostatas priimant 
naujus apribojimus arba pakeičiant 
senuosius XVI priedo apribojimus, taikomus 
gryno pavidalo arba preparatuose ar 
gaminiuose esančių medžiagų gamybai, 
pateikimui į rinką arba naudojimui.

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, the adoption of restrictions under REACH 
should explicitly include consideration of the risks both to vulnerable populations and to 
citizens exposed to hazardous combinations of pollutants.

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

Pakeitimas 258
65 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Jei gaminant, naudojant ar pateikiant į rinką 
medžiagas kyla nepriimtina rizika žmonių 
sveikatai arba aplinkai, kurią būtina valdyti 
visos Bendrijos mastu, 130 straipsnio 3 
dalyje nustatyta tvarka iš dalies keičiamas 
XVI priedas, pagal 66–70 straipsnių 
nuostatas priimant naujus apribojimus arba 
pakeičiant senuosius XVI priedo 
apribojimus, taikomus gryno pavidalo arba 
preparatuose ar gaminiuose esančių 
medžiagų gamybai, pateikimui į rinką arba 
naudojimui. 

Jei gaminant, naudojant ar pateikiant į rinką 
medžiagas kyla nepriimtina rizika žmonių 
sveikatai arba aplinkai, kurią būtina valdyti 
visos Bendrijos mastu, kurios neatsveria 
tokios medžiagos teikiama socialinė 
ekonominė nauda, 130 straipsnio 3 dalyje 
nustatyta tvarka iš dalies keičiamas XVI 
priedas, pagal 66–70 straipsnių nuostatas 
priimant naujus apribojimus arba pakeičiant 
senuosius XVI priedo apribojimus, taikomus 
gryno pavidalo arba preparatuose ar 
gaminiuose esančių medžiagų gamybai, 
pateikimui į rinką arba naudojimui.
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Or. it

Justification

Any unacceptable risk must be avoided. However, Article 57(3)(b) assumes that the socio-
economic benefits deriving from the use of certain substances may compensate for any risk. 
This socio-economic analysis is provided for and should therefore be referred to. This 
amendment should be read in conjunction with the other amendments tabled to the articles 
contained in Title VIII: Restrictions on the manufacturing, marketing and use of certain 
dangerous substances and preparations.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas ir Hiltrud Breyer

Pakeitimas 259
65 straipsnio 1 dalis

1. Jei gaminant, naudojant ar pateikiant į 
rinką medžiagas kyla nepriimtina rizika 
žmonių sveikatai arba aplinkai, kurią būtina 
valdyti visos Bendrijos mastu, 130 straipsnio 
3 dalyje nustatyta tvarka iš dalies keičiamas 
XVI priedas, pagal 66–70 straipsnių 
nuostatas priimant naujus apribojimus arba 
pakeičiant senuosius XVI priedo 
apribojimus, taikomus gryno pavidalo arba 
preparatuose ar gaminiuose esančių 
medžiagų gamybai, pateikimui į rinką arba 
naudojimui.

1. Jei gaminant, naudojant ar pateikiant į 
rinką medžiagas kyla nepriimtina rizika 
aplinkai arba žmonių, tarp jų jautrių 
gyventojų grupių, sveikatai, kurią būtina 
valdyti visos Bendrijos mastu, 130 straipsnio 
3 dalyje nustatyta tvarka iš dalies keičiamas 
XVI priedas, pagal 66–70 straipsnių 
nuostatas priimant naujus apribojimus arba 
pakeičiant senuosius XVI priedo 
apribojimus, taikomus gryno pavidalo arba 
preparatuose ar gaminiuose esančių 
medžiagų gamybai, pateikimui į rinką arba 
naudojimui.

Pirmoji pastraipa netaikoma, jei medžiaga 
naudojama kaip gamybos vietoje izoliuotas 
tarpinis produktas, išskyrus 3 dalyje 
nurodytus atvejus.

išbraukta

Or. en

Justification

The adoption of restrictions under REACH should explicitly include consideration of the risk 
to vulnerable populations.
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On-site isolated intermediates may pose a serious risk to workers, and occupational exposure 
to them should be minimised. It is therefore not justified to exempt on-site isolated 
intermediates from restrictions.

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

Pakeitimas 260
65 straipsnio 2 dalis

2. Dėl medžiagų, kurios atitinka 1 ir 2 
kategorijų kancerogeninių, mutageninių arba 
toksiškų reprodukcijai medžiagų kriterijus ir 
kurių naudojimą Komisija pasiūlė apriboti, 
130 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka iš 
dalies keičiamas XVI priedas. 66–70 
straipsniai netaikomi.

2. Dėl medžiagų, kurios pagal klasifikaciją
yra 1 ir 2 kategorijų kancerogeninės, 
mutageninės arba toksiškos reprodukcijai ir 
kurių naudojimą Komisija pasiūlė apriboti, 
130 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka iš 
dalies keičiamas XVI priedas. 

Or. it

Justification

This amendment seeks to harmonise the proposed changes to Article 54 (a), (b) and (c). This 
amendment should be read in conjunction with the other amendments tabled to the articles 
contained in Title VIII: Restrictions on the manufacturing, marketing and use of certain 
dangerous substances and preparations.  (Vernola and others)

Non-application of Articles 66 to 68 is unacceptable. (Laperrouze)

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 261
65 straipsnio 3 dalis

3. Nepažeidžiant 55 straipsnio 5 dalies 
nuostatų, ne vėliau kaip prieš įtraukiant 
medžiagą į Stokholmo konvenciją arba 
UNECE protokolą dėl patvariųjų organinių 
teršalų, Komisija pateikia projektą dėl šios 
medžiagos įrašymo į XVII priedą. 
Atitinkamų priemonių projektu turi būti 
siekiama vykdyti bent tuos įsipareigojimus, 
kurie tenka Bendrijai pagal šiuos 

3. Nepažeidžiant 55 straipsnio 5 dalies 
nuostatų, ne vėliau kaip prieš įtraukiant 
medžiagą į Stokholmo konvenciją arba 
UNECE protokolą dėl patvariųjų organinių 
teršalų, Komisija pateikia projektą dėl šios 
medžiagos įrašymo į XVII priedą. 
Atitinkamų priemonių projektu turi būti 
siekiama vykdyti tuos įsipareigojimus, kurie 
tenka Bendrijai pagal šiuos tarptautinius 
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tarptautinius susitarimus. XVII priedas iš 
dalies keičiamas 130 straipsnio 3 dalyje 
nustatyta tvarka. 66–70 straipsniai 
netaikomi.

susitarimus. XVII priedas iš dalies keičiamas 
130 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. 66–
70 straipsniai netaikomi.

Or. fr

Justification

Implementing international obligations cannot be quantified 'as minimum'.

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

Pakeitimas 262
66 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Jei Komisija mano, kad gryno pavidalo 
arba preparatuose ar gaminiuose esančios 
medžiagos gamyba, pateikimas į rinką ar 
naudojimas kelia riziką žmonių sveikatai 
arba aplinkai, kuri nėra deramai 
kontroliuojama ir turi būti valdoma 
Bendrijos lygiu, ji prašo Agentūros parengti
dokumentų rinkinį, atitinkantį XIV priedo 
reikalavimus. Jei šiuo dokumentų rinkiniu 
įrodoma, kad be dabar vykdomų priemonių 
būtina imtis veiksmų visos Bendrijos lygiu, 
Agentūra siūlo taikyti apribojimus ir 
inicijuoja apribojimų procedūrą.

1. Jei Komisija mano, kad gryno pavidalo 
arba preparatuose ar gaminiuose esančios 
medžiagos gamyba, pateikimas į rinką ar 
naudojimas kelia nepriimtiną riziką žmonių 
sveikatai arba aplinkai, kuri nėra deramai 
kontroliuojama ir turi būti valdoma 
Bendrijos lygiu, ji prašo Agentūros parengti 
dokumentų rinkinį, atitinkantį XIV priedo 
reikalavimus. Jei šiuo dokumentų rinkiniu 
įrodoma, kad be dabar vykdomų priemonių 
būtina imtis veiksmų visos Bendrijos lygiu, 
Agentūra siūlo taikyti apribojimus ir 
inicijuoja apribojimų procedūrą.

Or. en

Justification

Substances selected should be selected strictly on the basis of agreed scientific criteria and 
restrictions should only be triggered in the case of 'unacceptable' risk and not just 'a' risk.
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Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, 
Bogusław Sonik, Renate Sommer ir Erna Hennicot-Schoepges

Pakeitimas 263
66 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

2. Jei Komisija mano, kad gryno pavidalo 
arba preparatuose ar gaminiuose esančios 
medžiagos gamyba, pateikimas į rinką ar 
naudojimas kelia riziką žmonių sveikatai 
arba aplinkai, kuri nėra deramai 
kontroliuojama ir turi būti valdoma 
Bendrijos lygiu, ji prašo Agentūros parengti 
dokumentų rinkinį, atitinkantį XIV priedo 
reikalavimus. Jei šiuo dokumentų rinkiniu 
įrodoma, kad be dabar vykdomų priemonių 
būtina imtis veiksmų visos Bendrijos lygiu, 
Agentūra siūlo taikyti apribojimus ir 
inicijuoja apribojimų procedūrą.

2. Jei Komisija mano, kad medžiagos Jei 
Komisija mano, kad gryno pavidalo arba 
preparatuose ar gaminiuose esančios 
medžiagos gamyba, pateikimas į rinką ar 
naudojimas kelia nepriimtiną riziką žmonių 
sveikatai arba aplinkai, kuri nėra deramai 
kontroliuojama ir turi būti valdoma 
Bendrijos lygiu, ji prašo Agentūros parengti 
dokumentų rinkinį, atitinkantį XIV priedo 
reikalavimus. Jei šiuo dokumentų rinkiniu 
įrodoma, kad be dabar vykdomų priemonių 
būtina imtis veiksmų visos Bendrijos lygiu, 
Agentūra siūlo taikyti apribojimus ir 
inicijuoja apribojimų procedūrą.

Or. en

Justification

Substances selected should be selected strictly on the basis of agreed scientific criteria and 
restrictions should only be triggered in the case of an ‘unacceptable’ risk and not just ‘a’ 
risk.

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Erna Hennicot-Schoepges + Werner 
Langen + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 

Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni de Michelis ir Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 264
66 straipsnio 2 dalies 2a pastraipa (nauja)

Agentūra iš karto/nedelsdama Agentūros 
tinklalapyje informuoja/skelbia, kad 
valstybė narė arba Komisija ketina pradėti 
apribojimų procedūrą ir informuoja apie 
tai visus, kurie registravosi dėl tos 
medžiagos vartojimo.

Or. en
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Justification

Restrictions may apply without tonnage limit i.e. below 1t/y. There is a right to know from the 
companies which have registered but also from those which either are not subject to 
registration (below 1t/y) or are not yet subject to due the different deadlines applied to the 
tonnage level.

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

Werner Langen ir Françoise Grossetête

Pakeitimas 265
66 straipsnio 3 dalies įžanga

3. Agentūra nedelsdama paskelbia savo 
tinklalapyje visus dokumentų rinkinius, 
atitinkančius XIV priedo reikalavimus, bei 
pagal 1 ir 2 dalių nuostatas siūlomus 
apribojimus, aiškiai nurodydama paskelbimo 
dieną. Agentūra pakviečia suinteresuotąsias 
šalis per 3 mėnesius nuo paskelbimo dienos 
atskirai arba drauge pateikti:

3. Agentūra nedelsdama paskelbia savo 
tinklalapyje visus reikalavimus atitinkančių 
dokumentų rinkinių santraukas bei pagal 1 
ir 2 dalių nuostatas siūlomus apribojimus, 
aiškiai nurodydama paskelbimo dieną. 
Agentūra pakviečia suinteresuotąsias šalis 
per 6 mėnesius nuo paskelbimo datos 
atskirai arba kartu pateikti:

Or. en

Justification

The dossiers may contain confidential information or proprietary know-how. Where no final 
decision has been on the content, it might be misinterpreted or misused before a final decision 
is taken. (Langen + Grossetête)
3 months is too short for providing comments on a complex exercise especially in the case of 
SMEs. (Langen + Grossetête + Oomen-Ruijten and others)

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

Grossetête

Pakeitimas 266
68 straipsnio 1 dalis

1. Per 12 mėnesių nuo 66 straipsnio 3 dalyje 1. Per 12 mėnesių nuo 66 straipsnio 3 dalyje 
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nurodytos paskelbimo dienos socialinės-
ekonominės analizės komitetas, apsvarstęs 
tam tikras dokumentų rinkinio dalis, 
parengia nuomonę apie siūlomus 
apribojimus ir jų socialines-ekonomines 
pasekmes. Nuomonės apie siūlomus 
apribojimus ir jų socialines-ekonomines 
pasekmes projektas rengiamas, atsižvelgiant 
į turimą analizę arba informaciją, nurodytą 
66 straipsnio 3 dalies b punkte, jei tokia yra. 
Agentūra nedelsdama paskelbia nuomonės 
projektą savo tinklalapyje. Agentūra 
paragina suinteresuotąsias šalis pateikti 
savo pastabas apie nuomonės projektą iki 
Agentūros numatyto termino pabaigos.

nurodytos paskelbimo dienos Socialinės-
ekonominės analizės komitetas, apsvarstęs 
tam tikras dokumentų rinkinio dalis, 
parengia nuomonę apie siūlomus 
apribojimus ir jų socialines-ekonomines 
pasekmes. Nuomonės apie siūlomus 
apribojimus ir jų socialines-ekonomines 
pasekmes projektas rengiamas, atsižvelgiant 
į turimą analizę arba informaciją, nurodytą 
66 straipsnio 3 dalies b punkte, jei tokia yra. 
Agentūra nedelsdama paskelbia nuomonės 
projektą savo tinklalapyje. Agentūra 
perduoda nuomonės projektą 
suinteresuotosioms šalims ir paragina jas 
teikti savo pastabas iki Agentūros numatyto 
termino pabaigos.

Or. it

Justification

Forwarding the draft to interested parties does not prevent the Committee from taking the final 
decision. Interested parties, or at least those that have registered, should be able to present 
observations. This amendment should be read in conjunction with the other amendments tabled 
to the articles contained in Title VIII: Restrictions on the manufacturing, marketing and use 
of certain dangerous substances and preparations.  (Vernola and others)

It seems logical that interested parties should be able to submit their observations before the 
draft opinion is published. (Grossetête)

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 267
69 straipsnio 2 dalis

2. Agentūra nedelsdama savo tinklapyje 
skelbia abiejų Komitetų nuomones.

2. Tinkamai atsižvelgdama į 
konfidencialumo reikalavimus, kurie yra 
apibrėžti 116 straipsnyje, Agentūra 
nedelsdama savo tinklalapyje skelbia abiejų 
Komitetų nuomones.

Or. de
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Justification

Article 116 also applies in this context.

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

Renate Sommer ir Erna Hennicot-Schoepges

Pakeitimas 268
69 straipsnio 2 dalis

2. Agentūra nedelsdama savo tinklapyje 
skelbia abiejų Komitetų nuomones.

2. Agentūra nedelsdama savo tinklalapyje
skelbia abiejų Komitetų nuomones. 
Nuomonėse neskelbiama jautri verslo 
informacija.

Or. en

Justification

Transparency cannot be achieved at the cost of loss of protection of sensitive business 
information. 

Linked to amendment to Article 61.

Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 269
70 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Tuo atveju, jei medžiaga yra 
reguliuojama pagal XVI priedą ir jei ji 
atitinka 65 straipsnio reikalavimus, per 3 
mėnesius po to, kai buvo gauta Socialinės-
ekonominės analizės komiteto nuomonė 
arba, jei komitetas nesuformuluoja 
nuomonės, ne vėliau kaip iki 68 straipsnyje 
numatytos galutinės datos, Komisija 
parengia XVI priedo pataisų projektą.
Jei pataisų projektas skiriasi nuo 
Agentūros nuomonės, Komisija pateikia 
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papildomą paaiškinimą apie skirtumų 
priežastis.
Jei medžiagai nėra taikomi apribojimai 
pagal XVI priedą, Komisija per numatytą 
laikotarpį pateikia pasiūlymą Europos 
Parlamentui ir Tarybai pakeisti XVI priedą.

Or. en

Justification

In the current Directive 76/769/EEC the European Parliament and the Council have a role in 
decisions on certain restrictions of chemicals such as prohibiting the use of phthalates in 
certain toys. This amendment aims to keep this procedure and not further increase the role of 
the Commission. 

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 270
71 straipsnis

Steigiama Europos cheminių medžiagų 
Agentūra. 

Steigiama Europos cheminių medžiagų 
agentūra. Agentūra yra atsakinga už visos 
REACH procedūros vykdymą ir priežiūrą.

Or. de

Justification

Centralised organisation creates synergy effects.

Pakeitimą pateikė Riitta Myller

Pakeitimas 271
71 straipsnis

Steigiama Europos cheminių medžiagų 
Agentūra.

Steigiama Europos cheminių medžiagų 
agentūra, kurios būstinė yra Helsinkyje.

Or. fi



AM\565936LT.doc 13/1 PE 357.824v01-00

LT

Justification

Pursuant to Article 289 of the EC Treaty, the governments of the Member States have decided 
that the Chemicals Agency should have its seat in Helsinki. The decision concerning its seat 
should therefore be mentioned in the Commission proposal.

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

Sommer ir Erna Hennicot-Schoepges

Pakeitimas 272
71a straipsnis (naujas)

71a straipsnis
Agentūros misija

Agentūra yra atsakinga už visą REACH 
procedūros valdymą.

Or. en

Justification

Entrusting the Agency with the full management of the REACH process will ensure an 
improved workability of REACH and facilitate a harmonised implementation in an 
independent, transparent process.

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

Françoise Grossetête

Pakeitimas 273
72 straipsnio 1 dalies c punktas

c) rizikos vertinimo komitetas, atsakingas už 
Agentūros nuomonės parengimą apie 
paraiškas leidimui gauti, siūlomus 
apribojimus ir kitus klausimus, kurie kyla 
taikant šį reglamentą ir susiję su rizika 
žmonių sveikatai arba aplinkai;

c) Rizikos vertinimo komitetas, atsakingas už 
Agentūros nuomonės parengimą apie 
atliekamus vertinimus, paraiškas leidimui 
gauti, siūlomus apribojimus ir kitus 
klausimus, kurie kyla taikant šį reglamentą ir 
susiję su rizika žmonių sveikatai arba 
aplinkai;
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Or. en

Justification

Updates the responsibilities of the Agency following its strengthened role in the evaluation 
(see amendments by the same authors on Title VI).(Sacconi and others)

Consistency with earlier amendments. Under a harmonised procedure, and to avoid 
disparities, the evaluation of testing proposals and dossiers should be carried out by the 
Agency, which will be able to enlist the support of a European network of evaluation agencies 
and institutes. (Grossetête)

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 274
72 straipsnio 1 dalies d punktas

d) socialinės-ekonominės analizės komitetas, 
atsakingas už Agentūros nuomonės 
parengimą apie paraiškas leidimui gauti, 
siūlomus apribojimus ir kitus klausimus, 
kurie kyla taikant šį reglamentą, įskaitant 
galimų teisės aktų dėl cheminių medžiagų 
socialinę-ekonominę poveikio analizę;

d) Rizikos vertinimo komitetas, atsakingas 
už Agentūros nuomonės parengimą apie 
atliekamus vertinimus, paraiškas leidimui 
gauti, siūlomus apribojimus ir kitus 
klausimus, kurie kyla taikant šį reglamentą ir 
susiję su rizika žmonių sveikatai arba 
aplinkai;

Or. fr

Justification

Consistency with earlier amendments. Under a harmonised procedure, and to avoid 
disparities, the evaluation of testing proposals and dossiers should be carried out by the 
Agency, which will be able to enlist the support of a European network of evaluation agencies 
and institutes.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Carl Schlyter ir Hiltrud Breyer

Pakeitimas 275
72 straipsnio 1 dalies da punktas (naujas)

(da) Bandymų ne su gyvūnais komitetas, 
kuris yra atsakingas už strategijos, kuria 
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siekiama bandymus su gyvūnais pakeisti 
alternatyvaus pobūdžio bandymais, kūrimą 
ir priima sprendimus dėl per mokėjimus 
gaunamų lėšų panaudojimo alternatyviems 
bandymams plėtoti ir įteisinti;

Or. en

Justification

Linked to the amendments of Recital 34a and Article 95 by the same authors. A committee in 
its own right is needed to ensure strategic planning with a view to accelerating the 
development, validation and regulatory acceptance of non-animal alternative test methods. 
This committee should also be able to decide on the allocation of funds to implement the 
strategic plan.

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

Pakeitimas 276
72 straipsnio 1 dalies e punktas

e) valstybių narių komitetas, atsakingas už 
skirtingų nuomonių derinimą, valstybėms 
narėms siūlant sprendimų projektus pagal 
VI antraštinę dalį, ir už Agentūros nuomonės 
rengimą apie didelį susirūpinimą keliančių 
medžiagų, kurioms taikoma VII antraštinės 
dalies leidimų procedūra, klasifikavimą ir 
ženklinimą pagal X antraštinės dalies 
nuostatas;

e) valstybių narių komitetas, atsakingas už 
potencialiai skirtingų nuomonių derinimą 
tarp valstybių narių Agentūrai siūlant 
sprendimų projektus pagal VI antraštinę dalį, 
ir už Agentūros nuomonės rengimą apie 
didelį susirūpinimą keliančių medžiagų, 
kurioms taikoma VII antraštinės dalies 
leidimų procedūra, klasifikavimą ir 
ženklinimą pagal X antraštinės dalies 
nuostatas;

Or. en

Justification

Updates the responsibilities of the Agency following its strengthened role in the evaluation 
(see amendments by the same authors on Title VI). (Sacconi & others)

Consistency with earlier amendments. Under a harmonised procedure, and to avoid 
disparities, the evaluation of testing proposals and dossiers should be carried out by the 
Agency, which will be able to enlist the support of a European network of evaluation agencies 
and institutes. (Grossetête)
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Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 277
72 straipsnio 1 dalies e punktas

e) valstybių narių komitetas, atsakingas už 
skirtingų nuomonių derinimą, valstybėms 
narėms siūlant sprendimų projektus pagal 
VI antraštinę dalį, ir už Agentūros nuomonės 
rengimą apie didelį susirūpinimą keliančių 
medžiagų, kurioms taikoma VII antraštinės 
dalies leidimų procedūra, klasifikavimą ir 
ženklinimą pagal X antraštinės dalies 
nuostatas;

e) valstybių narių komitetas, atsakingas už 
skirtingų nuomonių derinimą Agentūrai
siūlant sprendimų projektus pagal VI 
antraštinę dalį, ir už Agentūros nuomonės 
rengimą apie didelį susirūpinimą keliančių 
medžiagų, kurioms taikoma VII antraštinės 
dalies leidimų procedūra, klasifikavimą ir 
ženklinimą pagal X antraštinės dalies 
nuostatas;

Or. de

Justification

Brings into line with amendments to Title VI.

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

Pakeitimas 278
72 straipsnio 1 dalies g punktas

g) sekretoriatas, teikiantis techninę, 
mokslinę ir administracinę paramą 
komitetams bei forumui ir užtikrinantis 
deramą jų koordinavimą. Jis taip pat atlieka 
Agentūros darbus, susijusius su išankstinio 
registravimo, registravimo ir abipusio 
įvertinimo pripažinimo procedūromis, 
rengia nurodymus, tvarko duomenų bazę ir 
teikia informaciją;

g) sekretoriatas, teikiantis techninę, 
mokslinę ir administracinę paramą 
komitetams bei forumui ir užtikrinantis 
deramą jų koordinavimą. Jis taip pat atlieka 
Agentūros darbus, susijusius su išankstinio 
registravimo, registravimo ir vertinimo 
procedūromis, rengia nurodymus, tvarko 
duomenų bazę ir teikia informaciją;

Or. en
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Justification

Updates the responsibilities of the Agency following its strengthened role in the evaluation 
(see amendments by the same authors on Title VI). (Sacconi & others)

Consistency with earlier amendments. Under a harmonised procedure, and to avoid 
disparities, the evaluation of testing proposals and dossiers should be carried out by the 
Agency, which will be able to enlist the support of a European network of evaluation agencies 
and institutes. (Grossetête)

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 279
72 straipsnio 1 dalies ha punktas (naujas)

(ha) Alternatyvaus pobūdžio bandymų 
komitetas, kuris yra atsakingas už 
kompleksinę bandymų, kurie atliekami ne 
su gyvūnais, plėtros, įteisinimo ir teisinio 
pagrindimo spartinimo strategiją ir jų 
naudojimo rizikos vertinimo procese 
užtikrinimą pagal šio reglamento 
reikalavimus. Komitetas yra atsakingas už 
lėšų, kurios yra gaunamos per registravimo 
mokesčius, skyrimą alternatyvaus pobūdžio 
bandymams. Komitetą sudaro ekspertai iš 
Europos alternatyvių bandymų vertinimo 
centro, gyvūnų apsaugos organizacijų bei 
kitų suinteresuotųjų šalių atstovai.
Kiekvienais metais Komitetas rengia 
pranešimą, kurį Agentūra pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai, apie alternatyvaus 
pobūdžio bandymų plėtros, įteisinimo ir 
teisinio pagrindimo naudojimo rizikos 
vertinimo procese pažangą, vadovaujantis 
šio reglamento reikalavimais, ir apie 
alternatyvaus pobūdžio bandymams 
skiriamų lėšų kiekį ir jų paskirstymą.

Or. en
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Justification

Linked to Amendments of Recitals 73 and 77a, and Article 95. The objective of this 
Regulation to promote non-animal testing should be included in the mandate and work of the 
Agency to ensure its effective implementation. The development, validation, legal acceptance 
and use of alternative test methods is often hampered by a lack of strategic planning and 
coordination. Therefore the Agency should have a Committee consisting of experts in the field 
of alternative test methods with the mandate to develop and implement such strategic 
planning and to ensure that alternative test methods are used in intelligent, flexible risk 
assessment wherever possible to prevent animal testing and save costs. The Committee should 
also allocate funding for alternative test methods and produce a yearly report on the progress 
made to ensure transparency.

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Pakeitimas 280
72 straipsnio 1 dalies ha punktas (naujas)

(ha) Alternatyvaus pobūdžio bandymų 
komitetas, kuris yra atsakingas už 
kompleksinę bandymų, kurie atliekami ne 
su gyvūnais, plėtros, įteisinimo ir teisinio
pagrindimo strategiją ir priima sprendimus 
dėl per mokesčius gaunamų lėšų jiems 
skyrimo. Komitetą sudaro ekspertai iš 
Europos alternatyvių bandymų vertinimo 
centro, gyvūnų apsaugos organizacijų bei 
kitų suinteresuotųjų šalių atstovai. 
Komitetas privalo atlikti savo užduotis, 
laikydamasis šiame reglamente numatytų 
terminų.

Or. de

Justification

The development, validation and acceptance of alternative test methods is often hampered by 
a lack of strategic planning and coordination. The Committee should consist of experts in the 
field of alternative test methods with a mandate to develop such strategic planning, improve 
coordination and allocate funding for alternative test methods. The Committee must comply 
with the time limits laid down in the Regulation.
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Pakeitimą pateikė Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni de Michelis, Miroslav Mikolášik ir Werner Langen

Pakeitimas 281
73 straipsnio 1 dalis

1. Agentūra teikia valstybėms narėms ir 
Bendrijos institucijoms kuo aukštesnės 
kokybės mokslines ir technines konsultacijas 
visais klausimais, susijusiais su cheminėmis 
medžiagomis, kurios priklauso jos 
kompetencijos sričiai ir buvo jai priskirtos 
pagal šio reglamento nuostatas.

1. Agentūra teikia valstybėms narėms ir 
Bendrijos institucijoms kuo aukštesnės 
kokybės mokslines ir technines konsultacijas 
visais klausimais, susijusiais su cheminėmis 
medžiagomis, kurios priklauso jos 
kompetencijos sričiai ir buvo jai priskirtos 
pagal šio reglamento nuostatas. Tokiais 
atvejais Agentūros sprendimai yra teisiškai 
privalomi.

Or. it

Justification

This change seeks to clarify the Agency's role as a regulatory body that takes decisions as set 
out in the Commission Communication on the operating framework for the European 
regulatory agencies, COM(2002) 718. (Langen + Vernola and others)

This amendment should be read in conjunction with the other amendments tabled to the 
articles contained in Title IX: The Agency (Vernola and others) 

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi + Françoise Grossetête

Pakeitimas 282
73 straipsnio 2 dalies c punktas

c) vykdo užduotis, paskirtas jam pagal VI 
antraštinės dalies nuostatas;

Šis pakeitimas lietuvių k. variantui įtakos 
neturi

Or. fr

Justification

Does not affect the English version. (Sacconi)
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Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas ir Hiltrud Breyer

Pakeitimas 283
73 straipsnio 2 dalies d punktas

d) kuria ir tvarko duomenų bazę (-es), 
kurioje saugoma informacija apie visas 
registruotas chemines medžiagas, jų 
klasifikavimo ir ženklinimo aprašas bei 
darnusis klasifikavimo ir ženklinimo 
registras, internete skelbia 116 straipsnio 1 
dalyje nurodytą nekonfidencialią duomenų 
bazės informaciją bei pareikalavus leidžia 
susipažinti su kita nekonfidencialia
duomenų bazės informacija;

d) kuria ir tvarko duomenų bazę (-es), 
kurioje saugoma informacija apie visas 
registruotas chemines medžiagas, jų 
klasifikavimo ir ženklinimo aprašas bei 
darnusis klasifikavimo ir ženklinimo 
registras, per 15 darbo dienų internete 
skelbia 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
nekonfidencialią duomenų bazės informaciją 
bei pareikalavus leidžia susipažinti su kita 
duomenų bazės informacija, vadovaujantis 
115 straipsnio 2 dalies reikalavimais;

Or. en

Justification

A time line for entry of (public) information into the database(s) is necessary to ensure 
clarity. It should be set at 15 working days in line with the standard response time under 
Regulation 1049/2001. A clear reference should be made for the procedure for requests to 
information on non-confidential information that is not listed in Article 116(1) and not ruled 
confidential via Article 116(2).

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

Pakeitimas 284
73 straipsnio 2 dalies d punktas

d) kuria ir tvarko duomenų bazę (-es), 
kurioje saugoma informacija apie visas 
registruotas chemines medžiagas, jų 
klasifikavimo ir ženklinimo aprašas bei 
darnusis klasifikavimo ir ženklinimo 
registras, internete skelbia 116 straipsnio 1 
dalyje nurodytą nekonfidencialią duomenų 
bazės informaciją bei pareikalavus leidžia 
susipažinti su kita nekonfidencialia
duomenų bazės informacija;

d) kuria ir tvarko duomenų bazę (-es), 
kurioje saugoma informacija apie visas 
registruotas chemines medžiagas, jų 
klasifikavimo ir ženklinimo aprašas bei 
darnusis klasifikavimo ir ženklinimo 
registras, per 15 darbo dienų internete 
skelbia 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
duomenų bazės informaciją bei pareikalavus 
leidžia susipažinti su kita duomenų bazės 
informacija, vadovaujantis 115 straipsnio 2 
dalies reikalavimais;
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Or. en

Justification

A time line for entry of (public) information into the database(s) is necessary otherwise the 
Agency could almost indefinitely postpone this task, particularly if resources are low. This 
would not be efficient in any case, because there is nothing to stop a citizen requesting the 
information directly before it is entered onto the database. We propose 15 working days on 
the basis that if one requested the information then Regulation 1049/2001 sets this as the 
standard response time.

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 285
73 straipsnio 2 dalies d punktas

d) kuria ir tvarko duomenų bazę (-es), 
kurioje saugoma informacija apie visas 
registruotas chemines medžiagas, jų 
klasifikavimo ir ženklinimo aprašas bei 
darnusis klasifikavimo ir ženklinimo 
registras, internete skelbia 116 straipsnio 1 
dalyje nurodytą nekonfidencialią duomenų 
bazės informaciją bei pareikalavus leidžia 
susipažinti su kita nekonfidencialia duomenų 
bazės informacija;

d) kuria ir palaiko duomenų bazę (-es), 
kurioje (-se) yra informacija apie visas 
registruotas medžiagas, jų klasifikavimą ir 
žymėjimą bei suderintas klasifikavimo ir 
žymėjimo registras, kiek galima greičiau ir 
ne vėliau kaip per 30 dienų po gavimo 
internete skelbia 116 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą nekonfidencialią duomenų bazės 
informaciją bei pareikalavus leidžia 
susipažinti su kita nekonfidencialia duomenų 
bazės informacija;

Or. el

Justification

Setting of a deadline to ensure information is available.

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

Pakeitimas 286
73 straipsnio 2 dalies e punktas

e) pagal 116 straipsnio 1 dalies nuostatas e) pagal 116 straipsnio 1 dalies nuostatas 
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pateikia turimą informaciją apie tai, kokios 
medžiagos vertinamos šiuo metu arba buvo 
vertinamos per 90 dienų nuo informacijos 
gavimo Agentūroje;

pateikia turimą informaciją apie tai, kokios 
medžiagos vertinamos šiuo metu arba buvo 
vertinamos per 15darbo dienų nuo 
informacijos gavimo Agentūroje;

Or. en

Justification

Article 73(2)(e) establishes the Agency’s duty to make publicly available information on 
evaluation of substances within 90 days.  This is not in accord with the benchmark set in the 
Aarhus Convention and Regulation 1049/2001 for responding to requests. If one asked the 
Agency for a document then they would normally have to respond within 15 working days 
under Regulation 1049/2001.

Pakeitimą pateikė Chris Davies, Frédérique Ries ir Mary Honeyball

Pakeitimas 287
73 straipsnio 2 dalies ia punktas (naujas)

(ia) dirba su pramonės sektoriais ir kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis, klasifikuojant 
produktuose esančias medžiagas ir 
nustatant cheminių medžiagų, kurios 
atitinka REACH dokumento 54 straipsnio 
a-e punktų kriterijus arba yra 
identifikuojamos pagal 54 straipsnio f 
punktą, naudojimą; rengia rekomendacines 
pastabas dėl 6 straipsnyje numatytų 
pareigų;

Or. en

Justification

It is necessary that the Agency takes the lead in developing sector specific guidance and that 
such work is based on a stakeholder approach. There is currently a number of good industry 
and individual company based practices, which can provide a basis for the debate and 
development of the sector specific guidance. The guidance notes should ideally identify how 
authorised chemicals are used in the product category, give an overview of best practise in 
supply chain management, explain how to notify the authorised chemicals and look at 
characteristics for the consumer use and disposal.
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Pakeitimą pateikė Chris Davies, Frédérique Ries ir Mary Honeyball

Pakeitimas 288
73 straipsnio 2 dalies ib punktas (naujas)

(ib) teikia REACH duomenų bazėje esančią 
informaciją apie leidžiamas naudoti 
preparatuose ar gaminiuose esančias 
medžiagas;

Or. en

Justification

The Agency should provide structured information on the use of authorised substances in 
articles available, which will serve as a comprehensible source of information and as a 
complementary to the information managed in the sector specific guidance notes.

Pakeitimą pateikė Chris Davies, Frédérique Ries ir Mary Honeyball

Pakeitimas 289
73 straipsnio 2 dalies ic punktas (naujas)

(i c) paskelbia tinklapyje medžiagų, kurios 
atitinka 54 straipsnio kriterijus, sąrašą per
1 metus nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos. Šis sąrašas yra periodiškai 
atnaujinamas;

Or. en

Justification

The Agency will be the central point for information on authorised chemicals and to ensure 
legal certainty it is important that lists of substances fulfilling the criteria referred to in 
Article 54 are made publicly available and updated on a periodically basis.
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Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 290
73 straipsnio 2 dalies ia punktas (naujas)

(ia) duomenų bazėje teikia sutvarkytą 
informaciją iš REACH duomenų bazės apie 
pavojingas preparatuose ar gaminiuose 
esančias medžiagas ir turimas alternatyvias 
medžiagas;

Or. en

Justification

Guidance and information support can facilitate Industry’s implementation of REACH 
legislation. This data base could increase the possibilities for small- and medium sized 
enterprises in particular to benefit from the new chemical legislation by making information 
on alternatives easily available to them. This is also in line with the requirements of the 
Aarhus Convention to promote public access to environmental information held by 
authorities.

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

Hennicot-Schoepges

Pakeitimas 291
73 straipsnio 2 dalies ia punktas (naujas)

(ia) sukuria ir palaiko Rizikos informacijos 
ryšių kokybės centrą. Teikia centralizuotą 
ir koordinuotą informaciją apie saugų 
cheminių medžiagų ir preparatų 
naudojimą. Įpareigoja keistis geriausios 
praktikos patirtimi rizikos informacijos 
srityje;

Or. en

Justification

The development of an appropriate and consistent communication system based on risk will 
provide consumers with the necessary information and advice to enable them to use 
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substances and preparations containing chemicals safely and effectively.

Linked to amendments to recitals 41a (new), 69 and 70.

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

Pakeitimas 292
73 straipsnio 4 dalies f punktas

f) kuria elektroninių informacijos mainų 
procedūrą;

f) prireikus rengia techninius ir mokslinius 
nurodymus bei pagalbines priemones šiam 
reglamentui vykdyti, ypač padeda pramonės 
įmonėms bei mažoms ir vidutinėms 
įmonėms (MVĮ) rengti cheminės saugos 
ataskaitas;

Or. en

Justification

Replaces the relevant part of amendment 74 of the draft report. Specific measures to assist 
SMEs should be put in place.

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

Pakeitimas 293
73 straipsnio 4 dalies ga punktas (naujas))

(ga) bendradarbiaudamas su Komisija, 
skatina ES ir trečiųjų šalių bandymų 
rezultatų, atitinkančių šio reglamento 
reikalavimus, tarpusavio pripažinimą;

Or. en

Justification

Addition to amendment 74 in the draft report. With a view to making use of all the 
information available on chemicals, including from third countries, and therefore avoid 
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unnecessary tests, mutual recognition of test results should be promoted.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 294
74 straipsnio 4 dalies d punktas

d) nustato Agentūros mokesčių struktūrą. d) nustato skaidrią, teisingą ir proporcingą 
Agentūros mokesčių struktūrą.

Or. fr

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

Cortines ir María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 295
74 straipsnio d punktas

d) nustato Agentūros mokesčių struktūrą. d) nustato skaidrią ir proporcingą 
Agentūros mokesčių struktūrą.

Or. it

Justification

The fee structure should be established on the basis of criteria designed to achieve a fair, 
transparent and above all proportionate allocation of costs, given that it is a key instrument 
in funding of REACH system. This amendment should be read in conjunction with the other 
amendments tabled to articles contained in Title IX: The Agency.

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

Françoise Grossetête

Pakeitimas 296
74 straipsnio 2 dalies da punktas (naujas)

(da) tvirtina daugiametę medžiagų 
vertinimo programą.
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Or. en

Justification

Updates the responsibilities of the Agency following its strengthened role in the evaluation 
(see amendments by the same authors on Title VI). (Sacconi and others)

The rolling plan should list the responsibilities of the Agency.

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

Pakeitimas 297
75 straipsnio 1 punktas

1. Valdančiąją tarybą sudaro šeši jos paskirti 
valstybių narių atstovai, šeši Komisijos 
įvardyti atstovai ir trys balso teisės 
neturintys suinteresuotųjų šalių atstovai, 
kuriuos skiria Komisija.

Valdančiąją tarybą sudaro keturi Komisijos 
paskirti atstovai ir dešimt narių, kuriuos 
skiria Taryba po konsultacijų su Europos 
Parlamentu; iš jų keturi yra pasirenkami, 
atsižvelgiant į būtiną patirtį vartotojams, 
pramonei ir MVĮ atstovaujančių asociacijų 
veikloje.

Or. it

Justification

The composition of the Management Board should be carefully balanced. This is required by 
recital 74 of the REACH proposal. It is essential to guarantee the involvement of all the 
institutions, hence consultation of the European Parliament, and at the same time to ensure 
the permanent presence of members chosen equally from among associations representing 
consumers, industry (large firms) and SMEs, i.e. all stakeholders in the chemical sector. This 
amendment should be read in conjunction with the other amendments tabled to articles 
contained in Title IX: The Agency .

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 298
75 straipsnio 1 dalis

1. Valdančiąją tarybą sudaro šeši jos paskirti 1. Valdančiąją tarybą sudaro šeši Tarybos 
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valstybių narių atstovai, šeši Komisijos
įvardyti atstovai ir trys balso teisės 
neturintys suinteresuotųjų šalių atstovai, 
kuriuos skiria Komisija.

paskirti valstybių narių atstovai, trys 
Komisijos įvardyti atstovai ir keturi 
suinteresuotųjų šalių atstovai, kuriuos skiria 
Komisija; tarp jų bent po vieną pramonei, 
profesinėms sąjungoms ir mokslo 
organizacijoms atstovaujantį asmenį.

Or. de

Justification

The composition of the Management Board must be carefully balanced. The number of 
representatives nominated by the Commission must not be higher than the number of 
representatives nominated by other parties.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 299
75 straipsnio 1 dalis

1. Valdančiąją tarybą sudaro šeši jos paskirti 
valstybių narių atstovai, šeši Komisijos 
įvardyti atstovai ir trys balso teisės 
neturintys suinteresuotųjų šalių atstovai, 
kuriuos skiria Komisija.

1. Valdančiąją tarybą sudaro šeši jos paskirti 
valstybių narių atstovai, keturi Komisijos 
įvardyti atstovai ir du atstovai, kuriuos 
skiria Europos Parlamentas, ir trys balso 
teisės neturintys suinteresuotųjų šalių 
atstovai, kuriuos skiria Komisija.

Or. en

Justification

Parliament should also have two representatives on the Management Board of the ECA, just 
as it does in the EMEA for instance.

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 300
81 straipsnio 1 dalis

1. Kiekviena valstybė narė gali įvardyti 
kandidatus į rizikos vertinimo komiteto 

1. Kiekviena valstybė narė PRIVALO skirti 
vieną arba daugiau narių į Rizikos 
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narius. Vykdomasis direktorius sudaro 
kandidatų sąrašą, kuris skelbiamas 
Agentūros tinklalapyje. Valdančioji taryba 
skiria komiteto narius pagal šį sąrašą, 
įtraukdama bent po vieną narį iš kiekvienos 
valstybės narės, kuri įvardijo kandidatus.
Nariai skiriami atsižvelgiant į jų vaidmenį ir 
patirtį reguliuojant chemines medžiagas ir 
(arba) jų techninę bei mokslinę 
kompetenciją peržiūrint cheminių medžiagų 
rizikos vertinimus. 

vertinimo komitetą. Nariai skiriami 
atsižvelgiant į jų vaidmenį ir patirtį 
reguliuojant chemines medžiagas ir (arba) jų 
techninę bei mokslinę kompetenciją 
peržiūrint cheminių medžiagų rizikos 
vertinimus.

Or. el

Justification

Ensures that all Member States participate in the Agency.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas ir Hiltrud Breyer

Pakeitimas 301
81 straipsnio 1 dalis

1. Kiekviena valstybė narė Vykdomasis 
direktorius sudaro kandidatų sąrašą, kuris 
skelbiamas Agentūros tinklalapyje. 
Valdančioji taryba skiria komiteto narius 
pagal šį sąrašą, įtraukdama bent po vieną 
narį iš kiekvienos valstybės narės, kuri 
įvardijo kandidatus. Nariai skiriami 
atsižvelgiant į jų vaidmenį ir patirtį 
reguliuojant chemines medžiagas ir (arba) jų 
techninę bei mokslinę kompetenciją 
peržiūrint cheminių medžiagų rizikos 
vertinimus.

1. Kiekviena valstybė narė skiria po vieną 
Rizikos ir alternatyvų vertinimo komiteto 
narį. Nariai skiriami atsižvelgiant į jų 
vaidmenį ir patirtį reguliuojant chemines 
medžiagas ir (arba) jų techninę bei mokslinę 
kompetenciją peržiūrint cheminių medžiagų 
rizikos vertinimus.

Or. en

Justification

It is not appropriate to nominate a fixed member in the committee, as the expertise required 
may change with the issues that are on the agenda. It should be left to Member States to 
decide who is the most appropriate expert. All Member States should be present in the 
committee.



PE 357.824v01-00 30/1 AM\565936LT.doc

LT

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas ir Hiltrud Breyer

Pakeitimas 302
81 straipsnio 2 dalis

2. Kiekviena valstybė narė gali įvardyti 
kandidatus į Socialinės ekonominės analizės 
komiteto narius. Vykdomasis direktorius 
sudaro kandidatų sąrašą, kuris yra 
skelbiamas Agentūros tinklapyje. Valdyba 
pagal šį sąrašą skiria komiteto narius, 
įtraukdama mažiausiai po vieną narį iš 
kiekvienos valstybės narės, kuri pateikė 
savo kandidatūras. Nariai skiriami 
atsižvelgiant į jų vaidmenį ir patirtį 
reguliuojant chemines medžiagas ir (arba) jų 
kompetenciją, atliekant socialinę-ekonominę 
analizę.

2. Kiekviena valstybė narė skiria po vieną 
Socialinės-ekonominės analizės komiteto 
narį. Nariai skiriami atsižvelgiant į jų 
vaidmenį ir patirtį reguliuojant chemines 
medžiagas ir (arba) jų kompetenciją, 
atliekant socialinę-ekonominę analizę.

Or. en

Justification

It is not appropriate to nominate a fixed member in the committee, as the expertise required 
may change with the issues that are on the agenda. It should be left to Member States to 
decide who is the most appropriate expert. All Member States should be present in the 
committee.

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

Pakeitimas 303
81 straipsnio 4 dalies 4 pastraipa

Vykdomasis direktorius arba jo atstovas ir 
Komisijos atstovai turi teisę dalyvauti 
visuose komitetų ir darbo grupių 
posėdžiuose, kurias rengia Agentūra ar jos 
komitetai. Komiteto nariams arba 
valdančiajai tarybai pareikalavus, 
suinteresuotieji asmenys taip pat gali būti 
kviečiami dalyvauti posėdžiuose kaip 

Vykdomasis direktorius arba jo atstovas ir 
Komisijos atstovai turi teisę dalyvauti 
visuose komitetų ir darbo grupių 
posėdžiuose, kurias rengia Agentūra ar jos 
komitetai. Suinteresuotosios šalys, tarp jų 
pramonės/MVĮ atstovai taip pat gali 
dalyvauti posėdžiuose kaip stebėtojai.
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stebėtojai.

Or. it

Justification

The presence of an industry representative at meetings of the committee should not be by
invitation only. There should be an observer position for representatives of industry and/or 
SMEs. This amendment should be read in conjunction with the other amendments tabled to 
articles contained in Title IX: The Agency.

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

Pakeitimas 304
82 straipsnio 1 dalis

Kiekviena valstybė narė skiria į forumą po 
vieną narį trejų metų laikotarpiui, kuris gali 
būti pratęstas. Nariai parenkami pagal jų 
vaidmenį ir patirtį, vykdant cheminių 
medžiagų teisės aktus, jie privalo palaikyti 
ryšius su valstybės narės 
kompetentingosiomis institucijomis.

Kiekviena valstybė narė skiria į forumą po 
vieną narį trejų metų laikotarpiui, kuris gali 
būti pratęstas. Nariai parenkami pagal jų 
vaidmenį ir patirtį, vykdant cheminių 
medžiagų teisės aktus, jie privalo palaikyti 
ryšius su valstybės narės 
kompetentingosiomis institucijomis.

Forumas turėtų siekti, kad tarp jo narių būtų 
įvairių sričių specialistų. Šiam tikslui 
forumas gali įtraukti į savo sudėtį ne daugiau 
kaip penkis papildomus narius, remdamasis 
jų profesine kompetencija. Šie nariai 
skiriami trejų metų laikotarpiui, kuris gali 
būti pratęstas.

Šis paketimas lietuvių k. variantui įtakos 
neturi

Forumo nariai gali turėti mokslinius ir 
techninius patarėjus.

Forumo nariai gali turėti mokslinius ir 
techninius patarėjus.

Agentūros vykdomasis direktorius arba jo 
atstovas ir Komisijos atstovai turi teisę 
dalyvauti visuose forumo ir darbo grupių 
posėdžiuose. Forumo nariams arba 
valdančiajai tarybai pareikalavus, 
suinteresuotieji asmenys taip pat gali būti 
kviečiami dalyvauti posėdžiuose kaip 
stebėtojai.

Agentūros vykdomasis direktorius arba jo 
atstovas ir Komisijos atstovai turi teisę 
dalyvauti visuose forumo ir darbo grupių 
posėdžiuose. Suinteresuotosios šalys, tarp 
jų pramonės/MVĮ atstovai, taip pat gali 
dalyvauti posėdžiuose kaip stebėtojai.
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Or. it

Justification

The presence of an industry representative at meetings of the committee should not be by 
invitation only. There should be an observer position for representatives of industry and/or 
SMEs. This amendment should be read in conjunction with the other amendments tabled to 
articles contained in Title IX: The Agency. 

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

Cortines ir María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 305
83 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

2. Valstybės narės praneša Agentūrai su 
komitetų darbo grupėmis galinčių 
bendradarbiauti tų ekspertų pavardes, kurie 
turi įrodomos patirties peržiūrint cheminės 
rizikos vertinimus ir (arba) socialines-
ekonomines analizes arba kitos mokslinės 
patirties, nurodydamos jų kvalifikaciją ir 
konkrečias kompetencijos sritis.

2. Valstybės narės praneša Agentūrai su 
komitetų darbo grupėmis galinčių 
bendradarbiauti tų nepriklausomų ekspertų 
pavardes, kurie turi įrodomos patirties 
peržiūrint cheminės rizikos vertinimus ir 
(arba) socialines-ekonomines analizes arba 
kitos mokslinės patirties, nurodydamos jų 
kvalifikaciją ir konkrečias kompetencijos 
sritis.

Or. it

Justification

The experts should be scientifically and politically independent. A procedure should be 
established for identifying independent experts. This amendment should be read in 
conjunction with the other amendments tabled to articles contained in Title IX: The Agency.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 306
83 straipsnio 2a dalis (nauja)

(2a) Pagal vykdomojo direktoriaus 
pasiūlymą Valdančioji taryba sudaro ir 
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skelbia valstybių narių paskirtų 
kompetentingų institucijų sąrašą, kurios 
pavieniui arba bendrame tinkle padės 
Agentūrai atlikti jos užduotis, ypač tas, 
kurios yra numatytos VI antraštinėje 
dalyje. Agentūra šioms institucijoms teikia 
atitinkamas užduotis, ypač atliekant 
pasiūlymų dėl bandymų, dokumentų 
rinkinių ir medžiagų vertinimą.

Or. fr

Justification

Creates a network of expertise in the Member States that is directly linked to the Agency.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 307
83 straipsnio 3 dalis

3. Komiteto nariai arba kiti ekspertai, 
dirbantys su komitetų ar forumo darbo 
grupėms, arba atliekantys kitas Agentūros 
užduotis, teikia paslaugas pagal sutartį, 
pasirašytą tarp Agentūros ir atitinkamo 
asmens, arba, kai kuriais atvejais, tarp 
Agentūros ir atitinkamo asmens darbdavio.

3. Institucijos, kurios yra įtrauktos į 2 a 
punkto sąrašą, Komiteto nariai arba kiti 
ekspertai, dirbantys su komitetų ar forumo 
darbo grupėms, arba atliekantys kitas 
Agentūros užduotis, teikia paslaugas pagal 
sutartį, pasirašytą tarp Agentūros ir 
atitinkamos institucijos, Agentūros ir 
atitinkamo asmens, arba, kai kuriais atvejais, 
tarp Agentūros ir atitinkamo asmens 
darbdavio. 

Atitinkamam asmeniui arba jo darbdaviui už 
paslaugas atlyginama pagal užmokesčio 
tarifus, kurie įtraukiami į valdančiosios 
tarybos priimtas finansines priemones. Jei 
toks asmuo nevykdo savo pareigų, 
vykdomasis direktorius turi teisę nutraukti 
arba sustabdyti sutartį arba nemokėti 
užmokesčio.

Institucijai arba atitinkamam asmeniui arba 
jo darbdaviui už paslaugas atlyginama pagal 
užmokesčio tarifus, kurie įtraukiami į 
Valdančiosios tarybos priimtas finansines 
priemones. Jei toks asmuo arba institucija
nevykdo savo pareigų, vykdomasis 
direktorius turi teisę nutraukti arba 
sustabdyti sutartį arba nemokėti užmokesčio.

Or. fr
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Justification

Creates a network of expertise in the Member States that is directly linked to the Agency.

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

Pakeitimas 308
84 straipsnio 2 dalis

2. Valdančiosios tarybos nariai, vykdomasis 
direktorius ir komitetų bei forumo nariai 
pateikia pasižadėjimą vykdyti savo pareigas 
ir deklaruoja interesus, kurie galėtų pakenkti 
jų nešališkumui. Šios deklaracijos pildomos 
kasmet raštu.

2. Valdančiosios tarybos nariai, vykdomasis 
direktorius ir komitetų bei forumo nariai, 
Apeliacinės tarybos nariai, ekspertai ir jų 
moksliniai ir techniniai patarėjai negali 
turėti ekonominių ar kitokių interesų 
chemijos sektoriuje, turinčių įtakos jų 
nešališkai pozicijai. Jie turėtų prisiimti 
įsipareigojimus veikti nepriklausomai, 
atstovauti visuomenės interesams ir 
kiekvienais metais pateikti finansinių 
interesų deklaraciją. Bet kokie 
netiesioginiai interesai chemijos pramonėje 
turi būti deklaruojami ir prieinami 
visuomenei specialiame Agentūros registre 
pagal prašymą kiekviename Agentūros 
skyriuje.

Valstybės narės turėtų susilaikyti teikti bet 
kokius nurodymus Rizikos vertinimo 
komitetui, Socialinės-ekonominės analizės 
komitetui, Forumui arba Apeliacinei 
tarybai, taip pat jų moksliniams ir 
techniniams patarėjams ir ekspertams, 
kurie būtų nesuderinami su šių asmenų 
vykdomomis užduotimis arba Agentūros 
uždaviniais, atsakomybe ir nepriklausoma 
pozicija.
Agentūros darbo kodeksas numato 
konkrečias priemones, susijusias su šio 
straipsnio taikymu.

Or. en
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Justification

Replaces paragraph 2 of amendment 84 of the draft report, by adding to it a provision 
relating to the independence of the Members of the Agency from the Member States.

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 309
85 straipsnio 1 dalis

1. Apeliacinę tarybą sudaro pirmininkas ir 
du nariai.

1. Apeliacinę tarybą sudaro pirmininkas, 
kuriuo skiriamas valstybės narės teisėjas, ir 
du nariai.

Or. de

Justification

In view of the tasks performed by the Board of Appeal, it must be chaired by a judge. 

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

Cortines ir María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 310
85 straipsnio 1 dalis

1. Apeliacinę tarybą sudaro pirmininkas ir 
du nariai.

1. Apeliacinę tarybą sudaro pirmininkas, 
kuris yra teisėjas, ir du nariai.

Or. it

Justification

In view of the tasks of the Board of Appeal, the position of chairman should be filled by a 
judge. This amendment should be read in conjunction with the other amendments tabled to 
articles contained in Title IX: The Agency.

Pakeitimą pateikė Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
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Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni de Michelis, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer ir 
Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 311
87 straipsnio 1 dalis

1. Apskųsti leidžiama tuos Agentūros 
sprendimus, kurie buvo priimti pagal 7 
straipsnio, 18 straipsnio, 25 straipsnio 4 
dalies trečiosios pastraipos, 28 straipsnio 2 
dalies pirmosios pastraipos, 49 straipsnio, 
115 straipsnio 4 dalies arba 116 straipsnio 
nuostatas.

1. Apskųsti leidžiama tuos Agentūros 
sprendimus ir nuomones, kurie buvo priimti 
vykdant šį reglamentą.

Or. it

Justification

Appeals should not be restricted to a questionable series of decisions but should be possible 
against any decision under this Regulation. This amendment should be read in conjunction 
with the other amendments tabled to articles contained in Title IX: The Agency. (Vernola and 
others)

There must be a right of appeal in principle against any decision taken by the Agency. In 
addition, it should be possible to lodge an appeal against opinions of the Agency as such 
opinions constitute independent acts concluding evaluations, which it must be possible to 
correct. (Krahmer and Chatzimarkakis)

Pakeitimą pateikė Liam Aylward

Pakeitimas 312
87 straipsnio 1 dalis

1. Apskųsti leidžiama tuos Agentūros 
sprendimus, kurie buvo priimti pagal 7 
straipsnio, 18 straipsnio, 25 straipsnio 4 
dalies trečiosios pastraipos, 28 straipsnio 2 
dalies pirmosios pastraipos, 49 straipsnio, 
115 straipsnio 4 dalies arba 116 straipsnio 
nuostatas.

1. Agentūros sprendimus leidžiama apskųsti.

Or. en
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Justification

There are very limited rights for an applicant or stakeholder to obtain the opportunity for 
independent review of decisions made in the REACH process. Given the significant impact 
this legislation may have on the European economy and its competitiveness, we believe it is 
absolutely critical to provide a full and fair hearing before an impartial tribunal at a 
meaningful time and in a meaningful manner.

All decisions should be well explained and well reasoned so that there can be effective 
administrative review of decisions, and there must be effective judicial review at important 
stages of the process to ensure that critical rights and economic interests are protected 
throughout the process. In addition, the appeal should be opened against all decisions of the 
Agency and not against limited enumerated decisions (as is the case in the current Article 87).

Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pakeitimas 313
87 straipsnio 1 dalis

1. Apskųsti leidžiama tuos Agentūros 
sprendimus, kurie buvo priimti pagal 7 
straipsnio, 18 straipsnio, 25 straipsnio 4 
dalies trečiosios pastraipos, 28 straipsnio 2 
dalies pirmosios pastraipos, 49 straipsnio, 
115 straipsnio 4 dalies arba 116 straipsnio 
nuostatas.

1. Apskųsti leidžiama tuos Agentūros 
sprendimus, kurie buvo priimti pagal 7 
straipsnio, 18 straipsnio, 25 straipsnio 4 
dalies trečiosios pastraipos, 26 straipsnio 12 
dalies b punkto, 28 straipsnio 2 dalies 
pirmosios pastraipos, 49 straipsnio, 115 
straipsnio 4 dalies arba 116 straipsnio 
nuostatas.

Or. de

Justification

The assignment of a priority level pursuant to Article 26b(1) should be included among the 
decisions against which an appeal may be brought.

Pakeitimą pateikė John Bowis ir Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 314
87 straipsnio 1 dalis

1. Apskųsti leidžiama tuos Agentūros 
sprendimus, kurie buvo priimti pagal 7 

1. Apskųsti leidžiama tuos Agentūros 
sprendimus, kurie buvo priimti pagal 7 
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straipsnio, 18 straipsnio, 25 straipsnio 4 
dalies trečiosios pastraipos, 28 straipsnio 2 
dalies pirmosios pastraipos, 49 straipsnio, 
115 straipsnio 4 dalies arba 116 straipsnio 
nuostatas.

straipsnio, 18 straipsnio, 25 straipsnio 4 
dalies trečiosios pastraipos, 28 straipsnio 2 
dalies pirmosios pastraipos, 49, 57
straipsnių, 115 straipsnio 4 dalies arba 116 
straipsnio nuostatas.

Or. en

Justification

For consistency authorisation decisions should also be subject to the Appeal process.

Pakeitimą pateikė Liam Aylward

Pakeitimas 315
87 straipsnio 2 dalis

2. Pagal 1 dalies reikalavimus pateiktas 
skundas yra stabdomojo poveikio.

išbraukta

Or. en

Justification

See justification to amendment on Article 87, paragraph 1.

Pakeitimą pateikė Liam Aylward

Pakeitimas 316
87 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Gamintojams, importuotojams ir 
žemiau tiekimo grandinėje esantiems 
vartotojams, kurių interesams gali būti 
padaryta žala, Agentūrai priėmus vienokį 
ar kitokį sprendimą, suteikiama teisė būti 
išklausytiems visos priėmimo procedūros 
metu ir kiekviena proga, kol priemonė dar 
nėra įsigaliojusi.

Or. en
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Justification

See justification to amendment on Article 87, paragraph 1.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 317
93 straipsnio 2 dalis

2. Agentūros išlaidoms priskiriamos 
personalo, administracinės, infrastruktūros ir 
veiklos sąnaudos.

2. Agentūros išlaidoms priskiriamos 
personalo, administracinės, infrastruktūros ir 
veiklos sąnaudos, ypač sutarčių su 
trečiosiomis šalimis, tarp jų ir su Agentūra 
susijusio tinklo nariais, vertinimams pagal 
VI antraštinę dalį apmokėti.

Or. fr

Justification

Creates a network of expertise in the Member States that is directly linked to the Agency. The 
Agency conducts the evaluation of testing proposals and dossiers under a harmonised 
procedure, designed to avoid disparities.

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

Pakeitimas 318
95 straipsnis

93 straipsnio 1 dalies b punkte minimų 
mokesčių struktūrą ir dydį nustato ir skelbia 
valdančioji taryba.

93 straipsnio 1 dalies b punkte minimų 
mokesčių struktūrą ir dydį nustato ir skelbia 
Valdančioji taryba.

Dalis mokesčio yra skiriama bandymams, 
kurie atliekami ne su gyvūnais, skatinti.

Or. en
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Justification

Linked to Amendment of Recital 73. In order to achieve the objective of this Regulation to 
promote non-animal testing, it is necessary to make available more resources for the 
development of non-animal test methods that can be used to meet the information 
requirements under this Regulation. (Davies)

Linked to the amendment on recital 34(a). Increased financial resources should be made 
available to achieve the objective of promotion of the use of non-animal test methods. 
(Schlyter, Lucas, Breyer)

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

Pakeitimas 319
95 straipsnis

93 straipsnio 1 dalies b punkte minimų 
mokesčių struktūrą ir dydį nustato ir skelbia 
valdančioji taryba.

93 straipsnio 1 dalies b punkte minimų 
mokesčių struktūrą ir dydį nustato ir skelbia 
Valdančioji taryba. Mokesčiai negali būti 
didesni už faktines registravimo išlaidos.

Or. sv

Justification

The fees should be reasonable and correspond to the actual costs of registration. They should 
not be a tool for financing the exercise of public authority.

Pakeitimą pateikė Riitta Myller

Pakeitimas 320
98 straipsnio 3 dalis

3. Agentūra yra įsikūrusi Ispra mieste, 
Italijoje.

išbraukta

Or. en
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Justification

Based on the Decision taken by Common Agreement between the Representatives of the 
Member States, Meeting at Head of State or Government Level, of 13 December 2003 (OJ 
L29/15, 3.2.2004), the European Chemical Agency shall have its seat in Helsinki.

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 321
98 straipsnio 3 dalis

3. Agentūra yra įsikūrusi Ispra mieste, 
Italijoje.

3. Agentūra yra įsikūrusi Briuselyje, 
Belgijoje.

Or. de

Justification

Brussels has a central position within the European Union.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Carl Schlyter ir Hiltrud Breyer

Pakeitimas 322
105 straipsnis

Valdančioji taryba, susitarusi su Komisija, 
palaiko atitinkamus ryšius tarp Agentūros ir 
pramonės, vartotojų apsaugos, darbuotojų 
apsaugos ar aplinkos apsaugos 
organizacijomis. Šie ryšiai gali apimti 
stebėtojų dalyvavimą tam tikrose Agentūros 
darbo srityse valdančiosios tarybos iš anksto 
nustatytomis sąlygomis ir susitarus su 
Komisija.

Valdančioji taryba, susitarusi su Komisija, 
palaiko atitinkamus ryšius tarp Agentūros ir 
pramonės, vartotojų apsaugos, darbuotojų 
apsaugos, aplinkos arba gyvūnų apsaugos 
organizacijų. Šie ryšiai gali apimti stebėtojų 
dalyvavimą tam tikrose Agentūros darbo 
srityse Valdančiosios tarybos iš anksto 
nustatytomis sąlygomis ir susitarus su 
Komisija.

Or. en

Justification

Animal protection organisations are key stakeholders in the context of this Regulation, given 
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its impact on animal testing. Therefore these organisations should be included in the list of 
organisations, with which appropriate contacts are to be developed.


