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PAKEITIMAI 323−402, VII dalis, X−XIV antraštinės dalys 

Pranešimo projektas (PE 353.529v01-00)
Guido Sacconi
dėl cheminių medžiagų registravimo, vertinimo, leidimų suteikimo ir apribojimo (REACH), 
Europos cheminių medžiagų agentūros įsteigimo ir Direktyvos 1999/45/EB bei Reglamento 
(EB) (dėl patvarių organinių teršalų) dalinio pakeitimo

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

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

Pakeitimas 323
X antraštinės dalies antraštė  

KLASIFIKAVIMO IR ŽENKLINIMO
APRAŠAS

KLASIFIKAVIMO APRAŠAS

Or. it

Justification

The aim of this amendment is to ensure consistency with the amendments tabled to the text 
and avoid repetition. It should be taken in conjunction with the other amendments tabled to 
the articles of Title X, Classification and Labelling Inventory.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 324
109 straipsnis
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Šios antraštinės dalies nuostatos taikomos: Išbraukta.
a) medžiagoms, kurias gamintojas ar 
importuotojas privalo registruoti;
b) Direktyvos 67/548/EEB taikymo sričiai 
priklausančioms medžiagoms, kurios 
atitinka šios direktyvos pavojingųjų 
medžiagų kriterijus ir pateikiamos į rinką 
gryno pavidalo arba preparatuose, kuriuose 
jų koncentracija viršija Direktyvoje 
1999/45/EB nurodytas ribines vertes ir 
todėl preparatas laikomas pavojingu.

Or. de

Justification

It is unnecessary to draw up a separate classification and labelling inventory, as 
classification and labelling information is notified as part of the process of registration and 
provision of essential information. Such information will be available in a database 
established and maintained by the Agency pursuant to Article 73(2)(d).  Additional 
notification requirements for the purpose of establishing such an inventory would place an 
unnecessary burden on manufacturers and importers, without additional information being 
obtained.

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

Pakeitimas 325
109 dalies b punktas

b) Direktyvos 67/548/EEB taikymo sričiai 
priklausančioms medžiagoms, kurios 
atitinka šios direktyvos pavojingųjų 
medžiagų kriterijus ir pateikiamos į rinką 
gryno pavidalo arba preparatuose, kuriuose 
jų koncentracija viršija Direktyvoje 
1999/45/EB nurodytas ribines vertes ir todėl 
preparatas laikomas pavojingu.

b) Direktyvos 67/548/EEB taikymo sričiai 
priklausančioms medžiagoms, kurios 
atitinka šios direktyvos pavojingųjų 
medžiagų kriterijus ir pateikiamos į rinką 
gamintojui arba importuotojui per metus 
tenkančiu didesniu nei 100 kg kiekiu, gryno 
pavidalo arba preparatuose, kuriuose jų 
koncentracija viršija Direktyvoje 
1999/45/EB nurodytas ribines vertes ir todėl 
preparatas laikomas pavojingu.

Ši antraštinė dalis netaikoma 
neregistruojamoms medžiagoms.

Or. it
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Justification

A minimum quantity needs to be established, to avoid minute quantities being reported.
Directive 1999/45/EC does not lay down concentration thresholds for Phys-Chem effects.
This amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled to the 
articles of Title X, Classification and Labelling Inventory.

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

Pakeitimas 326
110 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

1. Kiekvienas importuotojas ar gamintojas, 
importuotojų ar gamintojų grupė, pateikianti 
į rinką 109 straipsnio nuostatas atitinkančią 
medžiagą, praneša Agentūrai toliau nurodytą 
informaciją, jei dar nepateikė registruojant, 
kad ji būtų įtraukta į 111 straipsnyje 
nurodytą aprašą pagal 11 straipsnį: 

1. Kiekvienas importuotojas ar gamintojas, 
importuotojų ar gamintojų grupė, pateikianti 
į rinką 109 straipsnio nuostatas atitinkančią 
medžiagą, praneša Agentūrai toliau nurodytą 
informaciją, jei nereikėjo jos pateikti 
registruojant, kad ji būtų įtraukta į 111 
straipsnyje nurodytą aprašą pagal 11 
straipsnį: 

Or. it

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

Pakeitimas 327
110 straipsnio 1 dalies b punktas

b) medžiagos (-ų), aprašytų IV priedo 2 
dalyje, pavadinimą;

b) medžiagos (-ų), aprašytų IV priedo 2 
dalyje, pavadinimą. 109 straipsnio b punkte 
aprašytoms medžiagoms pakanka pateikti 
IV priedo 2.1 dalyje nurodytą informaciją.

Or. it

Justification

Duplication of labour should be avoided: for (b), the full list of requisites of part 2 of Annex 
IV is excessive and would involve disproportionate costs for small amounts of substances.
This amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled to the 
articles of Title X, Classification and Labelling Inventory.
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Pakeitimą pateikė Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis ir Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 328
110 straipsnio 1 dalies d punktas

d) medžiagai skirtą pavojingumo etiketę, 
taikant Direktyvos 67/548/EEB 23, 24 ir 25 
straipsnius;

Išbraukta.

Or. it

Justification

Duplication of labour should be avoided: for (d), the inventory should provide the 
classification of the inventory, not labelling. This amendment should be taken in conjunction 
with the other amendments tabled to the articles of Title X, Classification and Labelling 
Inventory.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland ir Chris Davies

Pakeitimas 329
110 straipsnio 3 dalis

3. Jei dėl 1 dalyje nurodytos pareigos apraše 
atsiranda keli skirtingi įrašai apie tą pačią 
medžiagą, pranešimo teikėjai ir 
registruotojai turi stengtis susitarti dėl vieno 
įrašo apraše. 

3. Jei dėl 1 dalyje nurodytos pareigos apraše 
atsirastų keli skirtingi įrašai apie tą pačią 
medžiagą, pranešimo teikėjai pateikia
aprašui vieną bendrą įrašą. 

Jei keleto pranešimo teikėjų ir registruotojų 
nuomonės nesutampa, Agentūra, pasitarusi 
su visomis suinteresuotomis šalimis, 
parenka vieną įrašą.   

Or. nl

Justification

A substance should only be classified in one way (Johannes Blokland).

It is essential that the classification of the same substance produced by different suppliers is 
the same (Chris Davies).
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Pakeitimą pateikė Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis ir Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 330
111 straipsnio antraštinė dalis

Klasifikavimo ir ženklinimo aprašas Klasifikavimo aprašas

Or. it

Justification

The text proposed is repetitive insofar as the matter is already regulated by Articles 109 and 
20. The aim of this amendment is to ensure consistency with the amendments tabled to the text 
and avoid repetition. This amendment should be taken in conjunction with the other 
amendments tabled to the articles of Title X, Classification and Labelling Inventory.

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

Pakeitimas 331
111 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Agentūra kaip duomenų bazę sukuria bei 
tvarko klasifikavimo ir ženklinimo aprašą, 
kuriame pateikiama 110 straipsnio 1 dalyje 
nurodyta informacija, pranešta pagal 110 
straipsnio 1 dalį arba pateikta registruojant. 
Nekonfidenciali šios duomenų bazės
informacija, nurodyta 116 straipsnio 1 
dalyje, yra viešai pasiekiama. Agentūra 
suteikia teisę susipažinti su kita informacija 
apie kiekvieną aprašo medžiagą pranešimo 
teikėjams ir registruotojams, pateikusiems 
informaciją apie šią medžiagą. 

Agentūra kaip duomenų bazę sukuria bei 
tvarko klasifikavimo aprašą, kuriame 
pateikiama 110 straipsnio 1 dalyje nurodyta 
informacija, pranešta pagal 110 straipsnio 1 
dalį arba pateikta registruojant. 
Nekonfidenciali šios duomenų bazės 
informacija, nurodyta 116 straipsnio 1 
dalyje, yra viešai pasiekiama. Agentūra 
suteikia teisę susipažinti su kita informacija 
apie kiekvieną aprašo medžiagą pranešimo 
teikėjams ir registruotojams, pateikusiems 
informaciją apie šią medžiagą.  

Or. it

Justification

The text proposed is repetitive insofar as the matter is already regulated by Articles 109 and 
20. The aim of this amendment is to ensure consistency with the amendments tabled to the text 
and avoid repetition. This amendment should be taken in conjunction with the other 
amendments tabled to the articles of Title X, Classification and Labelling Inventory.
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Pakeitimą pateikė Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis ir Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 332
111 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Agentūra atnaujina aprašą, gavusi naujesnės 
informacijos pagal 110 straipsnio 4 dalies 
nuostatas. 

Agentūra atnaujina aprašą, gavusi naujesnės 
informacijos pagal 20 straipsnio 1 dalies ga 
punkto arba 110 straipsnio 4 dalies 
nuostatas. 

Or. it

Justification

The text proposed is repetitive insofar as the matter is already regulated by Articles 109 and 
20. The aim of this amendment is to ensure consistency with the amendments tabled to the text 
and avoid repetition. This amendment should be taken in conjunction with the other 
amendments tabled to the articles of Title X, Classification and Labelling Inventory.

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

Pakeitimas 333
111 straipsnio 2 dalies a punktas

a) ar šiuo įrašu medžiaga darniai 
klasifikuojama ir ženklinama Bendrijos 
lygiu, įtraukus ją į Direktyvos 67/548/EEB I 
priedą;

a) ar šiuo įrašu medžiaga darniai 
klasifikuojama Bendrijos lygiu, įtraukus ją į 
Direktyvos 67/548/EEB I priedą;

Or. it

Justification

The aim of this amendment is to ensure consistency with the amendments tabled to the text 
and avoid repetition. It should be taken in conjunction with the other amendments tabled to 
the articles of Title X, Classification and Labelling Inventory.

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

Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 334
112 straipsnio antraštinė dalis
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Klasifikavimo ir ženklinimo derinimas Klasifikavimo derinimas

Or. it

Justification

The aim of this amendment is to ensure consistency with the amendments tabled to the text 
and avoid repetition. It should be taken in conjunction with the other amendments tabled to 
the articles of Title X, Classification and Labelling Inventory.

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

Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 335
112 straipsnio 1 dalis

1. Įsigaliojus šiam reglamentui, darnusis 
klasifikavimas ir ženklinimas Bendrijos 
lygiu įtraukiamas tik į Direktyvos 
67/548/EEB I priedą ir yra skirtas 1, 2 ir 3 
kategorijos kancerogeninėms, mutageninėms 
arba toksiškoms reprodukcijai medžiagoms 
bei kvėpavimo sistemą jautrinančioms 
medžiagoms klasifikuoti. Šiam tikslui 
valstybės narės kompetentingosios 
institucijos gali pateikti Agentūrai 
pasiūlymus dėl darnaus klasifikavimo ir 
ženklinimo pagal XIV priedo reikalavimus. 

1. 1. Įsigaliojus šiam reglamentui, darnusis 
klasifikavimas Bendrijos lygiu įtraukiamas 
tik į Direktyvos 67/548/EEB I priedą ir yra 
skirtas 1, 2 ir 3 kategorijos 
kancerogeninėms, mutageninėms arba 
toksiškoms reprodukcijai medžiagoms bei 
kvėpavimo sistemą jautrinančioms 
medžiagoms klasifikuoti. Šiam tikslui 
valstybės narės kompetentingosios 
institucijos gali pateikti Agentūrai 
pasiūlymus dėl darnaus klasifikavimo ir 
ženklinimo pagal XIV priedo reikalavimus. 

Or. it

Justification

The aim of this amendment is to ensure consistency with the amendments tabled to the text 
and avoid repetition. It should be taken in conjunction with the other amendments tabled to 
the articles of Title X, Classification and Labelling Inventory.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas ir Hiltrud Breyer

Pakeitimas 336
112 straipsnio 1 dalis

1. 1. Įsigaliojus šiam reglamentui, darnusis 
klasifikavimas ir ženklinimas Bendrijos 
lygiu įtraukiamas tik į Direktyvos 
67/548/EEB I priedą ir yra skirtas 1, 2 ir 3 

1. Įsigaliojus šiam reglamentui, darnusis 
klasifikavimas ir ženklinimas Bendrijos 
lygiu taip pat gali būti įtrauktas į 
Direktyvos 67/548/EEB I priedą ir į 
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kategorijos kancerogeninėms, 
mutageninėms arba toksiškoms 
reprodukcijai medžiagoms bei kvėpavimo 
sistemą jautrinančioms medžiagoms 
klasifikuoti. Šiam tikslui valstybės narės 
kompetentingosios institucijos gali pateikti 
Agentūrai pasiūlymus dėl darnaus 
klasifikavimo ir ženklinimo pagal XIV 
priedo reikalavimus. 

Direktyvą 1999/45/EB. Šiam tikslui 
valstybės narės kompetentingosios 
institucijos gali pateikti Agentūrai 
pasiūlymus dėl darnaus klasifikavimo ir 
ženklinimo pagal XIV priedo reikalavimus. 

Or. en

Justification

The restriction of harmonised classification to just some adverse effects is not acceptable.
There are many more highly relevant impacts on human health and the environment.
Classification has proven to be very controversial, too controversial to be left to industry 
alone. Harmonised classification allows to solve conflicts without recourse to courts, and 
therefore saves resources. Moreover, the classification of preparations determines whether a 
chemical safety assessment must be made (Art. 29), so it is important to have harmonised 
classification to avoid uncertainties and conflicts.

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

Pakeitimas 337
112 straipsnio 1 dalis

1. 1. Įsigaliojus šiam reglamentui, darnusis 
klasifikavimas ir ženklinimas Bendrijos 
lygiu įtraukiamas tik į Direktyvos 
67/548/EEB I priedą ir yra skirtas 1, 2 ir 3 
kategorijos kancerogeninėms, mutageninėms 
arba toksiškoms reprodukcijai medžiagoms 
bei kvėpavimo sistemą jautrinančioms 
medžiagoms klasifikuoti. Šiam tikslui 
valstybės narės kompetentingosios 
institucijos gali pateikti Agentūrai 
pasiūlymus dėl darnaus klasifikavimo ir 
ženklinimo pagal XIV priedo reikalavimus. 

1. 1. Įsigaliojus šiam reglamentui, darnusis 
klasifikavimas ir ženklinimas Bendrijos 
lygiu įtraukiamas tik į Direktyvos 
67/548/EEB I priedą ir yra skirtas 1, 2 ir 3 
kategorijos kancerogeninėms, mutageninėms 
arba toksiškoms reprodukcijai medžiagoms 
bei kvėpavimo sistemą jautrinančioms 
medžiagoms klasifikuoti. Šiam tikslui:

a) valstybės narės kompetentingosios 
institucijos gali pateikti Agentūrai 
pasiūlymus dėl darnaus klasifikavimo ir 
ženklinimo pagal XIV priedo reikalavimus,
b) Agentūra gali parengti pasiūlymus dėl 
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darnaus klasifikavimo ir ženklinimo pagal 
XIV priedo reikalavimus.

Or. en

Justification

Follows from amendments on Title VI (evaluation).

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

Pakeitimas 338
113 straipsnis

110 straipsnyje nurodytos pareigos įsigalioja 
pasibaigus 21 straipsnio 1 dalyje nurodytam 
terminui. 

110 straipsnyje nurodytos pareigos įsigalioja 
pasibaigus 21 straipsnyje nurodytam 
terminui. 

Or. it

Justification

If the inventory is to be compiled on the basis of the pre-registration procedure, the time 
periods should be the same. This amendment should be taken in conjunction with the other 
amendments tabled to the articles of Title X, Classification and Labelling Inventory.

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

Pakeitimas 339
114 straipsnis

1. Kas dešimt metų valstybės narės 108 
straipsnyje nustatyta forma pateikia 
Komisijai ataskaitą apie šio reglamento 
veikimą jų teritorijoje, įtraukdamos į ją 
skyrius apie vertinimą ir įgyvendinimą. 

1. Kas dvejus metus valstybės narės 108 
straipsnyje nustatyta forma pateikia 
Komisijai ataskaitą apie šio reglamento 
veikimą jų teritorijoje, įtraukdamos į ją 
skyrius apie vertinimą ir įgyvendinimą. 

Tačiau pirmoji ataskaita pateikiama praėjus 
penkeriems metams nuo šio reglamento 
įsigaliojimo. 

Tačiau pirmoji ataskaita pateikiama praėjus 
vieneriems metams nuo šio reglamento 
įsigaliojimo. 

2. Kas dešimt metų Agentūra pateikia 
Komisijai ataskaitą apie šio reglamento 

2. Kas dvejus metus Agentūra pateikia 
Komisijai ataskaitą apie šio reglamento 
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veikimą.
Tačiau pirmoji ataskaita pateikiama praėjus 
penkeriems metams nuo pranešimo, 
nurodyto 131 straipsnio 2 dalyje.

veikimą.
Tačiau pirmoji ataskaita pateikiama praėjus 
dvejiems metams nuo pranešimo, nurodyto 
131 straipsnio 2 dalyje.

3. Kas dešimt metų Komisija skelbia 
bendrąją ataskaitą apie patirtį, įgytą vykdant 
šį reglamentą, taip pat ir 1 ir 2 dalyse 
nurodytą informaciją.

Tačiau pirmoji ataskaita pateikiama praėjus 
šešeriems metams nuo pranešimo, nurodyto 
131 straipsnio 2 dalyje.

3. Kas dvejus metus Komisija skelbia 
bendrąją ataskaitą apie patirtį, įgytą vykdant 
šį reglamentą, taip pat ir 1 ir 2 dalyse 
nurodytą informaciją.

Tačiau pirmoji ataskaita pateikiama praėjus 
dvejiems metams nuo pranešimo, nurodyto 
131 straipsnio 2 dalyje.

Or. it

Justification

In view of the strongly innovative nature of the Regulation, the reports on its operation need 
to be submitted earlier than proposed, inter alia so as to ensure that its implementation is 
monitored properly and comprehensively. This amendment should be taken in conjunction 
with the other amendments tabled to the articles of Title XI, Information.

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 340
114 straipsnis

1. Kas dešimt metų valstybės narės 108 
straipsnyje nustatyta forma pateikia 
Komisijai ataskaitą apie šio reglamento 
veikimą jų teritorijoje, įtraukdamos į ją 
skyrius apie vertinimą ir įgyvendinimą.

1. Kas dvejus metus valstybės narės 108 
straipsnyje nustatyta forma pateikia 
Komisijai ataskaitą apie šio reglamento 
veikimą jų teritorijoje, įtraukdamos į ją 
skyrius apie vertinimą ir įgyvendinimą. Į 
ataskaitas turi būti inter alia įtraukiama 
informacija apie taikomas stebėsėnos ir 
kontrolės priemones, pažeidimus ir 
numatytas sankcijas, bei problemas, 
susijusias su Reglamento įgyvendinimu.

Tačiau pirmoji ataskaita pateikiama praėjus 
penkeriems metams nuo šio reglamento 
įsigaliojimo.

Tačiau pirmoji ataskaita pateikiama praėjus 
vieniems metams nuo šio reglamento 
įsigaliojimo.

2. Kas dešimt metų Agentūra pateikia 
Komisijai ataskaitą apie šio reglamento 
veikimą.

2. Kas dvejus metus Agentūra pateikia 
Komisijai ataskaitą apie šio reglamento 
veikimą.

Tačiau pirmoji ataskaita pateikiama praėjus 
penkeriems metams nuo pranešimo, 
nurodyto 131 straipsnio 2 dalyje.

Tačiau pirmoji ataskaita pateikiama praėjus 
dvejiems metams nuo pranešimo, nurodyto 
131 straipsnio 2 dalyje.
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3. Kas dešimt metų Komisija skelbia 
bendrąją ataskaitą apie patirtį, įgytą vykdant 
šį reglamentą, taip pat ir 1 ir 2 dalyse 
nurodytą informaciją.

3. Kas dvejus metus Komisija skelbia 
bendrąją ataskaitą apie patirtį, įgytą vykdant 
šį reglamentą, taip pat ir 1 ir 2 dalyse 
nurodytą informaciją.

Tačiau pirmoji ataskaita pateikiama praėjus 
šešeriems metams nuo pranešimo, nurodyto 
131 straipsnio 2 dalyje.

Tačiau pirmoji ataskaita pateikiama praėjus 
dvejiems metams nuo pranešimo, nurodyto 
131 straipsnio 2 dalyje.

Or. de

Justification

With a view to ensuring that the Regulation is implemented in a uniform way, it is necessary 
to specify significantly shorter reporting periods for the Member States.  Only in that way can 
problems be rectified at an early stage. The minimum information to the contained in reports 
should also be laid down, in order to ensure that a certain quality of reporting is maintained.

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

Pakeitimas 341
114 straipsnis

1. Kas dešimt metų valstybės narės 108 
straipsnyje nustatyta forma pateikia 
Komisijai ataskaitą apie šio reglamento 
veikimą jų teritorijoje, įtraukdamos į ją 
skyrius apie vertinimą ir įgyvendinimą.

1. Kas trejus metus valstybės narės 108 
straipsnyje nustatyta forma pateikia 
Komisijai ataskaitą apie šio reglamento 
veikimą jų teritorijoje, įtraukdamos į ją 
skyrius apie vertinimą ir įgyvendinimą.

Tačiau pirmoji ataskaita pateikiama praėjus 
penkeriems metams nuo šio reglamento 
įsigaliojimo.

Tačiau pirmoji ataskaita pateikiama praėjus 
vieneriems metams nuo šio reglamento 
įsigaliojimo.

2. Kas dešimt metų Agentūra pateikia 
Komisijai ataskaitą apie šio reglamento 
veikimą.
Tačiau pirmoji ataskaita pateikiama praėjus 
penkeriems metams nuo pranešimo, 
nurodyto 131 straipsnio 2 dalyje.

2. Kas trejus metus Agentūra pateikia 
Komisijai ataskaitą apie šio reglamento 
veikimą.
Tačiau pirmoji ataskaita pateikiama praėjus 
dvejiems metams nuo pranešimo, nurodyto 
131 straipsnio 2 dalyje.
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3. Kas dešimt metų Komisija skelbia 
bendrąją ataskaitą apie patirtį, įgytą vykdant 
šį reglamentą, taip pat ir 1 ir 2 dalyse 
nurodytą informaciją.

Tačiau pirmoji ataskaita pateikiama praėjus 
šešeriems metams nuo pranešimo, nurodyto 
131 straipsnio 2 dalyje.

3. Kas trejus metus Komisija skelbia 
bendrąją ataskaitą apie patirtį, įgytą vykdant 
šį reglamentą, taip pat ir 1 ir 2 dalyse 
nurodytą informaciją.

Tačiau pirmoji ataskaita pateikiama praėjus 
trejiems metams nuo pranešimo, nurodyto 
131 straipsnio 2 dalyje.

Or. it

Justification

The time-periods should be shorter to ensure timely monitoring and facilitate any adjustments 
needed.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 342
114 straipsnis

1. Kas dešimt metų valstybės narės 108 
straipsnyje nustatyta forma pateikia 
Komisijai ataskaitą apie šio reglamento 
veikimą jų teritorijoje, įtraukdamos į ją 
skyrius apie vertinimą ir įgyvendinimą.

1. Kas penkeri metai valstybės narės 108 
straipsnyje nustatyta forma pateikia 
Komisijai ataskaitą apie šio reglamento 
veikimą jų teritorijoje, įtraukdamos į ją 
skyrius apie vertinimą ir įgyvendinimą.

Tačiau pirmoji ataskaita pateikiama 
praėjus penkeriems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo.
2. Kas dešimt metų Agentūra pateikia 
Komisijai ataskaitą apie šio reglamento 
veikimą. 

2. Kas penkeri metai Agentūra pateikia 
Komisijai ataskaitą apie šio reglamento 
veikimą.

Tačiau pirmoji ataskaita pateikiama 
praėjus penkeriems metams nuo 
pranešimo, nurodyto 131 straipsnio 2 
dalyje.
3. Kas dešimt metų Komisija skelbia 
bendrąją ataskaitą apie patirtį, įgytą vykdant 
šį reglamentą, taip pat ir 1 ir 2 dalyse 
nurodytą informaciją.

3. Kas penkeri metai Komisija skelbia 
bendrąją ataskaitą apie patirtį, įgytą vykdant 
šį reglamentą, taip pat ir 1 ir 2 dalyse 
nurodytą informaciją.

Tačiau pirmoji ataskaita pateikiama 
praėjus šešeriems metams nuo pranešimo, 
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nurodyto 131 straipsnio 2 dalyje.

Or. nl

Justification

Reports should be published by the Member States, the Agency and the Commission every five 
years. Once every ten years is not enough.

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

Pakeitimas 343
114 a straipsnis (naujas)

114a straipsnis
Visuomenės informavimas
Siekiant sudaryti geresnes sąlygas saugiam 
ir tvariam cheminių medžiagų, preparatų ir 
iš jų pagamintų produktų naudojimui, 
gamintojai privalo užtikrinti visų 
pateikiančių į rinką vienetų pakuočių 
ženklinimą nurodant atitinkamą 
informaciją. Be to, atitinkamais atvejais 
turi būti naudojamasi kitais komunikacijos 
kanalais, pvz. išsamesnė informacija apie 
gaminių saugumą ir naudojimą pateikiama 
tinklalapiuose.

Or. en

Justification

Slightly revised formulation of amendment 103 in the draft report.

Pakeitimą pateikė Anne Ferreiram, Marie-Noėlle Lienemann

Pakeitimas 344
114a straipsnis (naujas)

114a straipsnis
Visuomenės informavimas

Siekiant sudaryti geresnes sąlygas saugiam 
ir tvariam prekių, turinčių sudėtyje 
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cheminių medžiagų, naudojimui, 
gamintojai privalo užtikrinti visų 
pateikiančių į rinką vienetų pakuočių 
ženklinimą nurodant turimą gerai pagrįstą 
informaciją apie rizikas. Aiškus ir 
atskirtinis ženklinimas išvardija visas 
medžiagas, įeinančias į gaminio sudėtį, 
paaiškina, kaip teisingai naudotis preke ir 
minimos rizikos aplinkai ir sveikatai, 
susijusios su jo naudojimu arba 
numatomos netinkamai naudojant. Be to, 
turi būti atitinkamai naudojami kiti 
komunikacijos kanalai, pvz. tinklalapiai, 
pateikiantys daugiau išsamios informacijos 
apie gaminio naudojimą ir saugumą.
Tolimesnė informacija pateikiama 
prekybininkams siekiant pagerinti 
visuomenės ir naudotojų informavimą ir 
užtikrinti jų pasirinkimo laisvę.

Or. fr

Justification

Greater consumer confidence must be built by introducing a system for communication, 
especially by means of clear labelling and in as precise and distinctive a fashion as possible, 
with respect to articles containing chemical substances.
This will enable consumers to make an informed choice between products, provided that, in 
addition, distributors are supplied by the manufacturers, producers or importers of 
substances with more detailed information on the chemical articles sold.

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

Pakeitimas 345
114 a straipsnis (naujas)

114a straipsnis
Specialiosios visuomenės informavimo 

nuostatos
1.  Siekiant padėti vartotojams saugiai ir 
tvariai naudoti medžiagas ir preparatus, 
gamintojai privalo užtikrinti visų 
pateikiančių į rinką vienetų pakuočių 
ženklinimą nurodant informaciją apie 
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rizikas, susijusias su jo rekomenduojamu 
naudojimu arba numatomos netinkamai 
naudojant gaminį. Be to, turi būti 
naudojami kiti komunikacijos kanalai, pvz. 
tinklalapiai, siekiant pateikti daugiau 
išsamios informacijos apie medžiagos ar 
preparato saugumą ir naudojimą.
2.  Atitinkamai pakeičiamos Direktyvos Nr. 
1999/45/EB ir 1967/548/EEB.

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 
substances and preparations containing chemicals safely and effectively.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 346
114 a straipsnis (naujas)

114a straipsnis
Specialiosios nuostatos dėl visuomenės ir 

darbininkų informavimo
Visuomenei skirtų preparatų gamintojai 
arba asmenys, atsakingi už šių prekių 
pateikimą į rinką privalo užtikrinti 
pakuočių ženklinimą, nurodant informaciją 
apie rizikas, susijusias su jo normaliu arba 
numatomu naudojimu ir atitinkamais 
atvejais papildomai naudoti kitus
komunikacijos kanalus, pvz. tinklalapius.
Darbininkams skirtų preparatų gamintojai 
privalo pateikti turimą informaciją apie 
rizikas, susijusias su normalaus arba 
numatomo naudojimo sąlygomis, paaiškinti 
kaip saugiai naudoti preparatą ir nurodyti 
galimas susirgimo profesinėmis ligomis 
rizikas.
Informavimui skirtos priemonės yra 
pakuočių ženklinimas, mokymai ir kiti 
komunikacijos kanalai, pvz. tinklalapiai.
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Or. en

Justification

The development of an effective communication system is essential if REACH is to increase 
consumer confidence in chemicals and their use. Such a system should provide consumers 
with the necessary information to allow them to manage any risks arising from the use of 
chemicals in preparations and use them safely. Special information should be made available 
to workers.

Pakeitimą pateikė Frederika Brepoels, Anja Weisgerber

Pakeitimas 347
115 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Ši informacija pateikiama visomis 
oficialiomis ES kalbomis.

Or. nl

Justification

The aims of REACH include protecting human health and the environment. It is enormously 
important that stakeholders should be able to obtain information about chemicals in a 
language comprehensible to them.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas ir Hiltrud Breyer

Pakeitimas 348
115 straipsnio 2 dalis

2. Gavusi prašymą susipažinti su 
dokumentais pagal Reglamento (EB) 
Nr.1049/2201 nuostatas, Agentūra, kaip 
numatyta Reglamento (EB) Nr.1049/2001 4 
straipsnio 4 dalyje, konsultuojasi su trečiąja 
šalimi pagal antrosios ir trečiosios pastraipų 
nuostatas.

2. Gavusi prašymą susipažinti su 
dokumentais, dėl kurių buvo reikalaujamas 
slaptumas, išskyrus dokumentus, įtrauktus i 
116 straipsnio 1 dalyje minimą sąrašą, 
pagal Reglamento (EB) Nr.1049/2201 
nuostatas, Agentūra, kaip numatyta 
Reglamento (EB) Nr.1049/2001 4 straipsnio 
4 dalyje, konsultuojasi su trečiąja šalimi 
pagal antrosios ir trečiosios pastraipų 
nuostatas.

Agentūra informuoja apie šį prašymą 
registruotoją, galimą registruotoją, paskesnį 
naudotoją, paraiškos teikėją ar kitą susijusią 
šalį. Susijusioji šalis per 30 dienų gali 

Agentūra informuoja apie šį prašymą 
registruotoją, ir, jeigu reikia, galimą 
registruotoją, paskesnį naudotoją, paraiškos 
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pateikti pareiškimą apie tai, kokią prašomą 
informaciją ji norėtų išlaikyti paslaptyje 
nuo visų asmenų, išskyrus 
kompetentingąsias institucijas, Agentūrą 
bei Komisiją, kadangi ji laiko ją jautria 
komerciniu požiūriu ir jos atskleidimas 
galėtų padaryti jai ekonominės žalos. 
Kiekvieną atvejį privaloma pagrįsti.

teikėją ar kitą susijusią šalį.

Tokį pareiškimą svarsto Agentūra, ir 
remdamasi pateiktais argumentais 
nusprendžia, ar atsižvelgti į jį, suteikiant 
teisę susipažinti su dokumentais. Agentūra 
per 15 dienų informuoja apie sprendimą 
susijusiąją šalį, kuri remdamasi 87, 88 ir 89 
straipsnių nuostatomis gali apskųsti 
Agentūros sprendimą apeliacinei tarybai. 
Toks skundas yra sustabdomojo poveikio. 
Apeliacinė taryba per 30 dienų priima 
sprendimą dėl skundo. 

Per 15 darbo dienų nuo paraiškos 
pateikimo Agentūra informuoja apie 
sprendimą dėl teisės susipažinti su 
dokumentais paraiškos teikėją, taip pat 
registruotoją, galimą registruotoją, 
paskesnį naudotoją ar kitą susijusią šalį. 
Visi iš jų remiantis 87, 88 ir 89 straipsnių 
nuostatomis gali apskųsti šį sprendimą
apeliacinei tarybai per 15 dienų nuo 
sprendimo paskelbimo. Toks skundas yra 
sustabdomojo poveikio. Apeliacinė taryba 
per 30 dienų priima sprendimą dėl skundo. 

Or. en

Justification

Improved wording as compared to amendment 105 by the rapporteur.

The provisions currently proposed as regards access to information do not comply with the 
Aarhus Convention and must therefore be amended. It must be clear that Article 115(2) only 
applies to documents in the "grey zone", those which are neither explicitly non-confidential 
nor confidential as indicated in Article 116.

A timeline should be added.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas ir Hiltrud Breyer

Pakeitimas 349
115 straipsnio 3 dalis

3. Teisė susipažinti su nekonfidencialiais
valstybių narių kompetentingųjų institucijų 
turimais dokumentais suteikiama pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2003/4EB nuostatas. Valstybės narės 
užtikrina, kad būtų sukurta sistema, pagal 
kurią susijusioji šalis gali pateikti 

3. Teisė susipažinti su 116 straipsnyje 
neišvardytais valstybių narių 
kompetentingųjų institucijų turimais 
dokumentais suteikiama pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/4EB 
nuostatas. Valstybės narės užtikrina, kad 
būtų sukurta sistema, pagal kurią susijusioji 
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sustabdomojo poveikio skundą dėl 
sprendimų leisti susipažinti su dokumentais.

šalis gali pateikti sustabdomojo poveikio 
skundą dėl sprendimų leisti susipažinti su 
dokumentais. Sprendimas dėl skundo 
priimamas per 30 dienų.

Or. en

Justification

It needs to be clarified that Article 115 is only relevant for the "grey zone" information, the 
information which is not specifically listed in Article 116 (always non-confidential or always 
confidential). There needs to be a time limit for the decisions on appeals.

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira, Marie-Noėlle Lienemann

Pakeitimas 350
115 straipsnio 3 dalis

3. Teisė susipažinti su nekonfidencialiais 
valstybių narių kompetentingųjų institucijų 
turimais dokumentais suteikiama pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2003/4EB nuostatas. Valstybės narės 
užtikrina, kad būtų sukurta sistema, pagal 
kurią susijusioji šalis gali pateikti 
sustabdomojo poveikio skundą dėl 
sprendimų leisti susipažinti su 
dokumentais.

3. Teisė susipažinti su nekonfidencialiais 
valstybių narių kompetentingųjų institucijų 
turimais dokumentais suteikiama pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2003/4EB nuostatas.

Or. fr

Justification

Requests for information to the Member States should be dealt with under Directive 2003/4.
The appeal procedure with suspensive effect which this article would introduce would open 
the door to large numbers of time-wasting proceedings and would constrain the scope of 
Directive 2003/4.

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 351
115 straipsnio 4 dalis

4. Kol nagrinėjamas skundas arba jį dar 
leidžiama pateikti, Agentūra ir valstybės 

Išbraukta.
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narės kompetentingosios institucijos minėtą 
informaciją ir toliau laiko konfidencialia.

Or. fr

Justification

Requests for information to the Member States should be dealt with under Directive 2003/4.
The appeal procedure with suspensive effect which this article would introduce would open 
the door to large numbers of time-wasting proceedings and would constrain the scope of 
Directive 2003/4.

Pakeitimą pateikė Chris Davies, Frédérique Ries

Pakeitimas 352
115a straipsnis (naujas)

115a straipsnis
Pareiga perduoti informaciją apie 
gaminiuose esančias medžiagas
Paskesnysis naudotojas, kuris į savo gaminį 
įdeda medžiagą arba preparatą, kuriam yra 
privalomas saugos duomenų lapas arba 
kuris atitinka 54 straipsnio a–f punktų 
kriterijus, ir kuris vėliau naudoja šį gaminį 
arba toliau perdirba, visiems gavėjams, 
kurie nėra atskiri vartotojai, pateikia 
atitinkamo gaminio arba jo darinį saugos 
duomenų lapą.
Gamintojai ir importuotojai, atskiram 
vartotojui pareikalavus, per 15 dienų 
suteikia jam galimybę nemokamai gauti 
išsamią informaciją apie medžiagos, 
esančios jų gaminamo ar importuojamo 
gaminio sudėtyje, saugą ir naudojimą.

Or. en

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 353
116 straipsnio antraštinė dalis
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Konfidencialumas Skaidrumas ir konfidencialumas

Or. en

Pagrindimas

The title should reflect the content of the article in a balanced way.

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

+ Françoise Grossetête + Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 354
116 straipsnio 1 dalies 1 papunktis

1. Konfidencialia laikoma tokia informacija: 1. Konfidencialia nelaikoma tokia 
informacija, nebent atskirais atvejais 
gamintojas arba importuotojas nurodo 
kitaip:

Or. en

Pagrindimas

E' necessario prevedere la possibilità di presentare eccezioni alla regola di non riservatezza 
sulla base di un'analisi dei singoli casi e delle ragioni del fabbricante/importatore. I metodi 
di analisi rientrano nelle informazioni confidenziali e non sono rilevanti per il grande 
pubblico. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli 
contenuti nel Titolo XI: Informazione (Marcello Vernola and others).

Single exceptions from the rule of non-confidentiality should be possible. In these single cases 
it should be left to the manufacturer/importer to provide the reasons which justify confidential 
treatment for information according to Art. 116 (1) (Thomas Ulmer & others).

Des exceptions individuelles à la règle de non-confidentialité doivent être possibles 
(Françoise Grossetête).

1. In Einzelfällen muss es dem Hersteller/Importeur überlassen werden, Gründe 
vorzubringen, die eine vertrauliche Behandlung auch von in Artikel 116 Absatz 1 genannten 
Informationen rechtfertigen. 2. Die Handelsbezeichnung des Stoffes kann gegenüber anderen 
Marktteilnehmern eine sensible Information sein, da Marktbeziehungen zwischen Herstellern 
und Abnehmern nachvollziehbar werden könnten. Diese Information ist nach Absatz 2 
ausdrücklich als vertraulich anzusehen. 3. Die Offenlegung von DNEL-Werten ist nach 
geltendem Recht nicht vorgesehen. Die Ableitung dieser Werte ist kostenaufwändig und sollte 
nicht ohne Abwägung (Art. 115) für den Wettbewerber zugänglich sein. 4. Die Angaben im 
Sicherheitsdatenblatt enthalten häufig Informationen, die nur für den direkten Kunden 
bestimmt sind. Diese Verwendungsangaben sind gemäß Art. 116 Absatz 2 zwingend als 
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vertraulich zu behandeln (Holger Krahmer & others).

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 355
116 straipsnio 1 dalies a punktas

a) medžiagos prekinis pavadinimas(-ai); Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Siehe Begründung zu Artikel 116 Absatz 1.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 356
116 straipsnio 1 dalies b punktas

b) pavojingųjų medžiagų, kaip nurodyta 
Direktyvoje 67/548/EEB, pavadinimas, 
pagal IUPAC nomenklatūrą;

b)pavojingųjų medžiagų, kaip nurodyta 
Direktyvoje 67/548/EEB, pavadinimas, 
pagal IUPAC nomenklatūrą, nebent būtų 
taikomos šio reglamento Ia priedo išimtys 
arba Direktyvos 1999/45/EB 15 straipsnis;

Or. de

Pagrindimas

Siehe Begründung zu Artikel 116 Absatz 1.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 357
116 straipsnio 1 dalies c punktas

c) medžiagos pavadinimas, nurodytas
EINECS, jei tinka;

c) jei tinka, medžiagos pavadinimas, 
nurodytas EINECS, jei kalbama apie 
pavojingą med?iaga pagal Direktyvos 
67/548/EEB nuostatas; nebent būtų 
taikomos šio reglamento Ia priedo išimtys 
arba Direktyvos 1999/45/EB 15 straipsnis;
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Or. de

Pagrindimas

Žr. 116 straipsnio 1 dalies pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 358
116 straipsnio 1 dalies f punktas

f) išvestinė ribinė poveikio nesukelianti 
vertė (DNEL) arba numatomos poveikio 
nesukeliančios koncentracijos vertė 
(PNEC), nustatytos pagal I priedo 
reikalavimus;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Žr. ankstesnio pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 359
116 straipsnio 1 dalies i punktas

i) saugos duomenų lape nurodyta 
informacija, išskyrus įmonės/ verslovės 
pavadinimą arba informaciją, kuri laikoma 
konfidencialia taikant 2 dalies nuostatas;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Žr. ankstesnio pakeitimo pagrindimą.
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Pakeitimą pateikė Mary Honeyball + Karin Scheele + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta 
Myller + Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann 

Pakeitimas 360
116 straipsnio 1 dalies i punktas

i) saugos duomenų lape nurodyta 
informacija, išskyrus įmonės/ verslovės 
pavadinimą arba informaciją, kuri laikoma 
konfidencialia taikant 2 dalies nuostatas;

i) saugos duomenų lape nurodyta 
informacija, išskyrus informaciją, kuri 
laikoma konfidencialia taikant 2 dalies 
nuostatas;

Or. en

Pagrindimas

This extends the list of non-confidential information so as to provide for comprehensive 
public access to information about chemicals that a person may be handling or using or 
otherwise exposed to. We note that Directive 2003/4 does not allow Member States to refuse 
information which “relates to information on emissions into the environment” on the grounds 
of commercial confidentiality. The name of the registrant cannot be confidential under 
existing chemicals legislation (Directives 793/93 and 92/32) (Mary Honeyball, Karin Scheele, 
Dan Jørgensen and others).

Cela étend la liste des informations non confidentielles afin de permettre au public d’accéder 
aux informations sur une substance qu’une personne peut être amenée à manipuler, utiliser 
ou à laquelle elle peut être exposée. La Directive 2003/4 ne permet pas aux Etats membres de 
refuser de transmettre des informations concernant « l’information sur les émissions dans 
l’environnement » sur la base de la confidentialité commerciale. Le nom de la 
société/l’entreprise ne peut pas être confidentiel en application de la réglementation sur les 
substances chimiques actuellement en vigueur (Anne Ferreira and others).

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 361
116 straipsnio 1 dalies i punktas

i) saugos duomenų lape nurodyta 
informacija, išskyrus įmonės/ verslovės 
pavadinimą arba informaciją, kuri laikoma 
konfidencialia taikant 2 dalies nuostatas;

i) saugos duomenų lape nurodyta 
informacija, išskyrus informaciją, kuri 
laikoma konfidencialia taikant 2 dalies 
nuostatas;

Or. el

Pagrindimas

Dient einerseits dem Schutz des Unternehmens, das einen Stoff registrieren lässt, und 
andererseits dem Wettbewerb, da die Nutzer selbst auswählen können.
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Pakeitimą pateikė Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 362
116 straipsnio 1 dalies j punktas

j) analizės metodai, kurie leidžia aptikti į 
aplinką išleistą pavojingąją medžiagą ir 
nustatyti tiesioginį poveikį žmonėms, jei 
privaloma pagal VII arba VIII priedų 
nuostatas;

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

E' necessario prevedere la possibilità dei presentare eccezioni alla regola di non riservatezza 
sulla base di un'analisi dei singoli casi e delle ragioni del fabbricante/importatore. I metodi 
di analisi rientrano nelle informazioni confidenziali e non sono rilevanti per il grande 
pubblico. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli 
contenuti nel Titolo XI: Informazione.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 363
116 straipsnio 1 dalies k punktas

k) tai, kad buvo atlikti bandymai su 
stuburiniais gyvūnais;

k) bandymai, atlikti su stuburiniais 
gyvūnais;

Or. en

Pakeitimą pateikė Mary Honeyball + Karin Scheele + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta 
Myller + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer +Jonas Sjöstedt + Anne Ferreira, 

Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 364
116 straipsnio 1 dalies ka punktas (naujas)

ka) registruoti privalančio asmens vardas 
arba pavadinimas;

Or. en
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Pagrindimas

This extends the list of non-confidential information so as to provide for comprehensive 
public access to information about chemicals that a person may be handling or using or 
otherwise exposed to.  We note that Directive 2003/4 does not allow Member States to refuse 
information which “relates to information on emissions into the environment” on the grounds 
of commercial confidentiality. The name of the registrant cannot be confidential under 
existing chemicals legislation (Directives 793/93 and 92/32) (Mary Honeyball).

The list of information that is never confidential is too limited. There is no reason to keep 
names of registrants, information about tonnage or use categories confidential. This 
information is relevant for the protection of the environment, and should be disclosed in line 
with the Aarhus Convention. The name of the registrant is necessary to remove any barriers 
to data-sharing and enforcement, and to enable the public to see who is responsible for 
producing or importing a particular chemical. It would seem contrary to the notion of a 
transparent, robust and non-corrupt system to withhold the name of a registrant (Carl 
Schlyter & others).

This basic information about risks needs to be directly made available to business and the 
general public. There are no convincing arguments about the need for confidentiality of the 
additional listed information.  Withholding an applicant’s name, for example, would be 
contrary to the principle of transparency and a robust, non-corrupt system. A transparent 
system is vital to gain public confidence in the assessment of benefits and potential hazards of 
chemicals and control of their use where necessary (Jonas Sjöstedt).

Cela étend la liste des informations non confidentielles afin de permettre au public d’accéder 
aux informations sur une substance qu’une personne peut être amenée à manipuler, utiliser 
ou à laquelle elle peut être exposée. La Directive 2003/4 ne permet pas aux Etats membres de 
refuser de transmettre des informations concernant « l’information sur les émissions dans 
l’environnement » sur la base de la confidentialité commerciale. Le nom de la 
société/l’entreprise ne peut pas être confidentiel en application de la réglementation sur les 
substances chimiques actuellement en vigueur (Anne Ferreira).

Pakeitimą pateikė Mary Honeyball + Karin Scheele + Dan Jųrgensen, Åsa Westlund, Riitta 
Myller + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer +Jonas Sjöstedt + Anne Ferreira, 

Marie-Noėlle Lienemann

Pakeitimas 365
116 straipsnio 1 dalies kb punktas (naujas)

kb) medžiagos cheminė(-s) struktūra(-os);

Or. en

Pagrindimas

Žr. ankstesnio pakeitimo pagrindimą.
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Pakeitimą pateikė Mary Honeyball + Karin Scheele + Dan Jųrgensen, Åsa Westlund, Riitta 
Myller + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer +Jonas Sjöstedt + Anne Ferreira, 

Marie-Noėlle Lienemann

Pakeitimas 366
116 straipsnio 1 dalies kc punktas (naujas)

kc) bendras medžiagos, esančios ES 
rinkoje, kiekis pagal kiekio klases;

Or. en

Pagrindimas

Žr. ankstesnio pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Mary Honeyball + Karin Scheele + Dan Jųrgensen, Åsa Westlund, Riitta 
Myller + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer +Jonas Sjöstedt + Anne Ferreira, 

Marie-Noėlle Lienemann

Pakeitimas 367
116 straipsnio 1 dalies kd punktas (naujas)

kd) naudojimo kategorijos;

Or. en

Pagrindimas

Žr. ankstesnio pakeitimo pagrindimą.

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

Pakeitimas 368
116 straipsnio 1 dalies ke punktas (naujas)

ke) preparatų ingredientų sąrašas;

Or. en
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Pagrindimas

Žr. ankstesnio pakeitimo pagrindimą.

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

Lienemann

Pakeitimas 369
116 straipsnio 1 dalies kf punktas (naujas)

kf) cheminės saugos ataskaita;

Or. en

Pagrindimas

Žr. ankstesnio pakeitimo pagrindimą.

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

Lienemann

Pakeitimas 370
116 straipsnio 1 dalies kg punktas (naujas)

kg) per metus pagaminamos ar 
importuojamos medžiagos kiekis tonomis.

Or. en

Pagrindimas

Žr. ankstesnio pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Karin Scheele + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Pakeitimas 371
116 straipsnio 2 dalies 1 papunktis

2. Konfidencialia laikoma tokia informacija, 
net jei nepateiktas 115 straipsnio 2 dalyje 
nurodytas pareiškimas:

2. Konfidencialia laikoma tokia informacija:
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Or. en

Pagrindimas

The list of ‘always confidential’ information should be limited as much as possible. A 
presumption of confidentiality of any environmentally-relevant information would not be in 
accordance with the Aarhus Convention, although we recognise that manufacturers/importers 
can request confidentiality “in order to protect a legitimate economic interest” (Aarhus 
Convention, Article 4(4)(d)), but taking into account the public interest in disclosure and 
taking into account whether the information relates to emissions into the environment.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 372
116 straipsnio 2 dalies a punktas

a) išsamūs duomenys apie preparato sudėtį; a) išsamūs kiekybiniai duomenys apie 
preparato sudėtį;

Or. en

Pagrindimas

Public information about the full composition of preparations is already status quo for 
cosmetics and for detergents. The confidentiality should therefore be limited to quantitative 
information, otherwise the status quo in related legislative acts risks to be undermined.

Pakeitimą pateikė Karin Scheele + Evangelia Tzampazi + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, 
Riitta Myller

Pakeitimas 373
116 straipsnio 2 dalies b punktas

b) tikslus medžiagos ar preparato 
naudojimas, veikimas ir taikymas;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

The list of ‘always confidential’ information should be limited as much as possible. A 
presumption of confidentiality of any environmentally-relevant information would not be in 
accordance with the Aarhus Convention, although we recognise that manufacturers/importers 
can request confidentiality “in order to protect a legitimate economic interest” (Aarhus 
Convention, Article 4(4)(d)), but taking into account the public interest in disclosure and 
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taking into account whether the information relates to emissions into the environment.

Είναι εξαιρετικά σημαντική η διάχυση της πληροφόρησης και το δικαίωμα του κοινού στη 
γνώση. Επιπλέον, η διάχυση της πληροφόρησης θα έχει θετικές επιπτώσεις στις ΜΜΕ, που 
αποτελούν το σύνολο σχεδόν της ελληνικής βιομηχανίας. Μιας και η καταχώριση των μικρών 
ποσοτήτων θα αργήσει να γίνει (περιθώριο 11 ετών), η σωστή δημοσιοποίηση στοιχείων 
αφενός μεν θα βοηθήσε

Pakeitimą pateikė Karin Scheele, Evangelia Tzampazi, Dan Jørgensen, Åsa Westlund ir Riitta 
Myller

Pakeitimas 374
116 straipsnio 2 dalies c punktas

(c) tikslus pagamintos ar pateiktos į rinką 
medžiagos ar preparato kiekis;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

The list of ‘always confidential’ information should be limited as much as possible. A 
presumption of confidentiality of any environmentally-relevant information would not be in 
accordance with the Aarhus Convention, although we recognise that manufacturers/importers 
can request confidentiality “in order to protect a legitimate economic interest” (Aarhus 
Convention, Article 4(4)(d)), but taking into account the public interest in disclosure and 
taking into account whether the information relates to emissions into the environment.

The dissemination of information and the right of the public to know are extremely important.
Moreover, the dissemination of information will have beneficial effects for SMEs which 
constitute almost the whole of Greek industry. Even though the registration of small quanities 
will be delayed (margin of 11 years), due publication of data would be helpful.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 375
116 straipsnio 2 dalies d punktas

d) ryšiai tarp gamintojo arba importuotojo ir 
paskesnio naudotojo.

d) ryšiai tarp gamintojo arba importuotojo ir 
paskesniojo naudotojo abejomis tiekimo 
grandinės kryptimis ir įskaitant visus jos 
dalyvius.

Or. it



PE 357.825v01-00 30/48 AM\565937LT.doc

LT

Pagrindimas

REACH does not, as it stands, provide for confidentiality among the various agents of the 
supply chain.

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

Pakeitimas 376
116 straipsnio 2 dalies da punktas (naujas)

da) analitiniai metodai, jei to reikia 
vadovaujantis VII ar VIII priedais, kurie 
padeda aptikti į aplinką pasklidusią 
pavojingą medžiagą bei nustatyti jos 
tiesioginį poveikį žmonėms;  

Or. it

Pagrindimas

Analytical methods should be treated as confidential and do not concern the general public.
This amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled to the 
articles of Title XI, Information

Pakeitimą pateikė Liam Aylward ir Avril Doyle

Pakeitimas 377
116 straipsnio 2 dalies da punktas (naujas)

(da) tiksli ankstesnių cheminės medžiagos 
registruotojų tapatybė;

Or. en

Pagrindimas

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

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

Pakeitimą pateikė Liam Aylward ir Avril Doyle

Pakeitimas 378
116 straipsnio 2 dalies db punktas (naujas)

(db) paskesniojo naudotojo tiesiogiai 
užregistruoti naudojimai.

Or. en

Pagrindimas

See justification to amendment above.

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, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer ir Elisabeth 

Jeggle

Pakeitimas 379
117 straipsnio 1 pastraipa

Nepažeidžiant 115 ir 116 straipsnių, 
Agentūros pagal šį reglamentą gauta 
informacija gali būti atskleista trečiosios 
šalies vyriausybei ar institucijai arba 
tarptautinei organizacijai, remiantis 
susitarimu, sudarytu tarp Bendrijos ir tam 
tikros trečiosios šalies pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos1 reglamentą (EB) Nr. 
304/2003 arba Sutarties 181a straipsnio 3 
dalį, jei įvykdytos šios sąlygos:

Nepažeidžiant 115 ir 116 straipsnių, 
Agentūros pagal šį reglamentą gauta 
informacija gali būti atskleista trečiosios 
šalies vyriausybei ar vyriausybės institucijai 
arba tarptautinei vyriausybinei organizacijai, 
remiantis susitarimu, sudarytu tarp Bendrijos 
ir tam tikros trečiosios šalies pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos1 reglamentą (EB) Nr. 
304/2003 arba Sutarties 181a straipsnio 3 
dalį, jei įvykdytos šios sąlygos:
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___________________
1 OL L 63, 6.3.2003, p. 1.

_______________
1 OL L 63, 6.3.2003, p. 1.

Or. it

Pagrindimas

In order to prevent the fraudulent use of information, it should be clearly established that 
Article 117 (cooperation) only concerns national and international government bodies. This 
amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled to the articles of 
Title XI, Information (Vernola and others, Ulmer and others).

It needs to be established that cooperation applies only to national and/or international 
government bodies (Françoise Grossetête).

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, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer ir Elisabeth 

Jeggle

Pakeitimas 380
117 dalies a punktas

a) susitarimo tikslas – bendradarbiauti 
įgyvendinant ar tvarkant teisės aktus, 
reglamentuojančius šiame reglamente 
minimas chemines medžiagas;

a) susitarimo tikslas – bendradarbiavimas 
vyriausybiniu lygmeniu įgyvendinant ar 
tvarkant teisės aktus, reglamentuojančius 
šiame reglamente minimas chemines 
medžiagas;

Or. it

Pagrindimas

See justification to amendment above.

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

Elisabeth Jeggle ir Werner Langen

Pakeitimas 381
120 straipsnis

Valstybių narių kompetentingosios 
institucijos informuoja plačiąją visuomenę 
apie cheminių medžiagų keliamą riziką, jei 
tai laikoma būtina žmonių sveikatai ir 

Vadovaudamosi agentūros sukurtomis 
gairėmis, valstybių narių kompetentingosios 
institucijos informuoja plačiąją visuomenę 
apie cheminių medžiagų keliamą riziką, jei 
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aplinkai apsaugoti. tai laikoma būtina žmonių sveikatai ir 
aplinkai apsaugoti.

Or. it

Pagrindimas

Information of the general public through the national competent authorities should not take 
place in an uncoordinated manner. With this in mind, the Agency should establish guidelines 
for the competent authorities  on how to inform, in which situations to inform and how to 
describe the protective measures to be taken (Marcello Vernola & others).

Firstly, information of the general public through the national competent authorities should 
not take place in an uncoordinated manner, allowing each single competent authority to 
inform in their own separate way. Secondly, there should be guidelines for the competent 
authorities on how to inform, in which situations to inform and how to describe the protective 
measures to be taken (Thomas Ulmer & others).

Guidelines should be drawn up, in order to ensure that the national authorities in the Member 
States inform the public in the same way. (Werner Langen) 

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 382
120 straipsnis

Valstybių narių kompetentingosios 
institucijos informuoja plačiąją visuomenę 
apie cheminių medžiagų keliamą riziką, jei 
tai laikoma būtina žmonių sveikatai ir 
aplinkai apsaugoti.

Bendradarbiaudamos su agentūra, 
valstybių narių kompetentingosios 
institucijos informuoja plačiąją visuomenę 
apie cheminių medžiagų keliamą riziką, jei 
tai laikoma būtina žmonių sveikatai ir 
aplinkai apsaugoti.

Or. fr

Pagrindimas

Coordination needs to be improved in order to avoid confusion.
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Pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter ir Jonas 
Sjöstedt

Pakeitimas 383
121 straipsnis

Papildydamos darbo gaires, kurias Agentūra 
pateikia pagal 73 straipsnio 2 dalies f punkto 
reikalavimus, kompetentingosios institucijos 
konsultuoja gamintojus, importuotojus, 
paskesnius naudotojus ir kitas 
suinteresuotąsias šalis apie jų pareigas ir 
atsakomybę pagal šį reglamentą.

Papildydamos darbo gaires, kurias Agentūra 
pateikia pagal 73 straipsnio 2 dalies f punkto 
reikalavimus, kompetentingosios institucijos 
konsultuoja gamintojus, importuotojus, 
paskesniuosius naudotojus ir kitas 
suinteresuotąsias šalis apie jų pareigas ir 
atsakomybę pagal šį reglamentą. Tai ne tik 
apima ypač patarimus mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms apie tai, kaip jos turi 
vykdyti įsipareigojimus pagal šį 
reglamentą.

Or. en

Pagrindimas

Specific measures to assist SMEs should be put in place. In particular SMEs may require 
special help so as to meet their obligations.

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 384
122 straipsnis

Valstybės narės palaiko valstybės kontrolės 
sistemą ir, atsižvelgdamos į aplinkybes, 
imasi kitų veiksmų.

Valstybės narės palaiko valstybės kontrolės 
sistemą ir, atsižvelgdamos į aplinkybes, 
imasi kitų veiksmų. Agentūra įgaliota 
reikalauti, kad valstybės narės atliktų 
kontrolę ir kitus veiksmus.

Or. de

Pagrindimas

Management of the REACH system relies on uniform implementation of the provisions 
throughout the common market. The Agency must therefore be in a position to require the 
Member States to carry out certain controls or activities.

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

Pakeitimas 385
122 straipsnis

Valstybės narės palaiko valstybės kontrolės 
sistemą ir, atsižvelgdamos į aplinkybes, 
imasi kitų veiksmų.

Valstybės narės palaiko valstybės kontrolės 
sistemą ir, atsižvelgdamos į aplinkybes, 
imasi kitų veiksmų.

Valstybės narės įgalioja agentūrą pradėti 
kontrolę bei veiklą, o agentūra nustato 
gaires, siekdama suderinti patikrinimų 
sistemas bei efektyvumo.

Or. it

Pagrindimas

The management of the REACH system calls for the harmonised implementation of its 
provisions throughout the common market and on an effective system of controls. The Agency 
should therefore be in a position to call on the Member States to carry out controls or 
activities. This amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled 
to the articles of Title XIII, Enforcement.

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

Pakeitimas 386
123 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės numato nuobaudų 
skyrimo tvarką už šio reglamento nuostatų 
pažeidimus ir imasi visų priemonių, būtinų 
jų vykdymui užtikrinti. Numatytos 
nuobaudos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios. Valstybės 
narės ne vėliau kaip per aštuoniolika 
mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo 
praneša apie šias nuostatas Komisijai ir 
nedelsdamos informuoja ją apie reikšmingus 
jų pakeitimus.

1. Valstybės narės, vadovaudamosi 
agentūros sukurtomis gairėmis, numato 
nuobaudų skyrimo tvarką už šio reglamento 
nuostatų pažeidimus ir imasi visų priemonių, 
būtinų jų vykdymui užtikrinti. Numatytos 
nuobaudos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios. Valstybės 
narės ne vėliau kaip per aštuoniolika 
mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo 
praneša apie šias nuostatas Komisijai bei 
agentūrai ir nedelsdamos informuoja ją apie 
reikšmingus jų pakeitimus.

Or. it
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Pagrindimas

To leave the system of penalties to the Member States' discretion alone would lead to the 
existence of differing penalties within the Union. If the objectives of REACH are to be 
attained, there must be a harmonised system of penalties and harmonised implementation.
This amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled to the 
articles of Title XIII, Enforcement.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête ir Werner Langen

Pakeitimas 387
123 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės numato nuobaudų 
skyrimo tvarką už šio reglamento nuostatų 
pažeidimus ir imasi visų priemonių, būtinų 
jų vykdymui užtikrinti. Numatytos 
nuobaudos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios. Valstybės 
narės ne vėliau kaip per aštuoniolika 
mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo 
praneša apie šias nuostatas Komisijai ir 
nedelsdamos informuoja ją apie reikšmingus 
jų pakeitimus.

1. Valstybės narės, vadovaudamosi 
agentūros sukurtomis gairėmis, numato 
nuobaudų skyrimo tvarką už šio reglamento 
nuostatų pažeidimus ir imasi visų priemonių, 
būtinų jų vykdymui užtikrinti. Numatytos 
nuobaudos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios. Valstybės 
narės ne vėliau kaip per aštuoniolika 
mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo 
praneša apie šias nuostatas Komisijai ir 
nedelsdamos informuoja ją apie reikšmingus 
jų pakeitimus.

Or. fr

Pagrindimas

The administration of the REACH system requires harmonised implementation, and it follows 
that the penalties too should be harmonised (Françoise Grossetête).

If the system of penalties is left solely to the discretion of the Member States, this will result in 
a variety of different systems across the EU. The REACH objectives can only be achieved 
through a uniform system of penalties and uniform implementation of the provisions. (Werner 
Langen)

Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 388
125 straipsnis

Valstybės narės negali uždrausti, apriboti ir 
kliudyti pateikti į rinką arba naudoti cheminę 

Valstybės narės negali uždrausti, apriboti ir 
kliudyti pateikti į rinką arba naudoti cheminę 
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medžiagą, jos preparatą ar gaminį, 
patenkančius į šio regalmento reguliavimo 
sritį, jei ji atitinka šio reglamento nuostatas 
ir Bendrijos teisės aktus, priimtus šiam 
reglamentui įgyvendinti.

medžiagą, jos preparatą ar gaminį šiame 
reglamente numatytais atvejais, jei ji 
atitinka šio reglamento nuostatas ir 
Bendrijos teisės aktus, priimtus šiam 
reglamentui įgyvendinti.

Or. en

Pagrindimas

Since the scope of this Regulation is so broad - covering the production as well as the sale 
and import of products, a new wording is proposed to avoid problems in relation to other 
types of legislation such as workers' health.

Pakeitimą pateikė Karin Scheele

Pakeitimas 389
125 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. 1 dalimi neapribojama valstybių narių 
teisė taikyti ar įvesti griežtesnes Bendrijos 
teisės aktus atitinkančias darbuotojų 
apsaugos priemones, jei prieš pradedant 
naudoti medžiagą nebuvo atliktas jos 
cheminio saugumo įvertinimas pagal šio 
reglamento reikalavimus.

Or. de

Pagrindimas

Provisions adopted pursuant to Article 137 of the Treaty establishing the European 
Community should not prevent Member States from maintaining or introducing more 
stringent protective measures. This includes provisions on worker protection. If a chemical 
safety assessment has been carried out for a substance, it may be assumed that the protection 
of workers is adequately ensured. It is therefore proposed that in other cases the right of 
Member States to adopt more stringent measures should not be restricted.

Pakeitimą pateikė Lena Ek

Pakeitimas 390
128 straipsnis

Priedai iš dalies keičiami 130 straipsnio 3 Priedai iš dalies keičiami 130 straipsnio 3 
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dalyje nustatyta tvarka. dalyje nustatyta tvarka.

Ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo šio 
reglamento įsigaliojimo II priedo pradžia ir 
III priedo pradžia papildomos dalimis, 
kurios nustato objektyvius medžiagų ir 
(arba) medžiagų grupių išimtinių nuostatų 
kriterijus.

Or. en

Pagrindimas

The current Annex II is based on "historical precedent". As such it is inconsistent and builds 
on unclear criteria, leading to absurdities where one of two similar substances is excluded 
while the other is not (i.e. sucrose and fructose). The Commission should be given a deadline 
within which it shall develop clear objective criteria for granting the exemptions contained in 
Annex II, so that a logical and comprehensive list of exempted substances can be developed.

Pakeitimą pateikė Chris Davies ir Thomas Ulmer sabeth Jeggle

Pakeitimas 391
128 straipsnis

Priedai iš dalies keičiami 130 straipsnio 3 
dalyje nustatyta tvarka.

Priedai iš dalies keičiami 130 straipsnio 3
dalyje nustatyta tvarka.

Kai tik Europos alternatyvių metodų 
tvirtinimo centro (EAMTC) Mokslinės 
priežiūros komitetas alternatyvius testavimo 
metodus paskelbs moksliškai pagrįstais ir 
tinkamais naudoti vykdant kontrolę, 
EAMTC turėtų psiūlyti pakeisti X priede 
pateiktus testavimo metodus ir atitinkamai 
V bei VIII prieduose nurodytus 
informacijos pateikimo reikalavimus ir 
pateikti šį pasiūlymą komitetui, kuris 
minimas 130 straipsnio 1 dalyje.

Or. en

Justification

Validated alternative test methods should be included in the Regulation without delay to 
prevent animal testing.



AM\565937LT.doc 39/48 PE 357.825v01-00

LT

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 392
131 straipsnis

Agentūrai taikomos pereinamojo 
laikotarpio priemonės 

Pasiruošimas įkurti Agentūrą

1. Įsigaliojus šiam reglamentui, Komisija 
vykdo Agenturos funkcijas tol, kol jos
perduodamos Agenturai, kaip numatyta 3 
dalyje.

1. Komisija privalo suteikti reikalingą 
paramą Agentūros įkūrimui.

Komisija Agenturos vardu gali skirti 
personalą ir sudaryti sutartis, naudodamasi
pastarajai skirtu biudžetu. Ji taip pat 
paskiria asmeni, kuris eina vykdomojo
direktoriaus pareigas, kol Agentūros 
valdančioji taryba paskiria vykdomąjį 
direktorių pagal 80 straipsnio nuostatas.

Šiuo tikslu iki tol, kol vadovaujantis 80 
straipsniu Agentūros valdybos paskirtas 
vykdomasis direktorius imsis eiti savo 
pareigas, Komisija Agentūros vardu ir 
panaudodama pastarosios biudžetą, gali:

a) paskirti personalą, įskaitant ir asmenį, 
kuris laikinai atliks vykdomojo direktoriaus 
pareigas ir
b) sudaryti kitas sutartis.

Per 18 mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo Agentūros vykdomasis 
direktorius praneš Komisijai, kad Agentūra 
pasirengusi vykdyti savo pareigas pagal šį
reglamentą.

Išbraukta.

Per du mėnesius nuo 2 dalyje minimo 
pranešimo gavimo arba per 18 mėnesių 
nuo šio reglamento įsigaliojimo –žiūrint 
kuri data ankstesnė – Komisija perduoda 
šias funkcijas Agentūrai.

Išbraukta.

Or. en

Justification

A proper establishment and operation of the Agency is critical to the success of REACH. The 
Agency must be operationally independent from the Commission, and the Commission shall 
not fulfil such operational tasks set out in the Regulation on behalf of the Agency. If the 
Commission is not fulfilling the role of the Agency, there is no need for the Agency to notify 
the Commission that it is ready to take over the tasks from the Commission.  The Commission, 
however, should help to establish the Agency until its Management Board has appointed an 
Executive Director. This should include recruitment of staff and conclusion of necessary 
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contracts for services, goods and buildings (linked to article 137).

Pakeitimą pateikė Karin Scheele

Pakeitimas 393
133 straipsnio 1 pastraipa

1. Praėjus dvylikai metų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo, Komisija peržiūri, ar pareiga
atlikti cheminės saugos vertinimą ir 
dokumentuoti tai cheminės saugos 
ataskaitoje neturi būti taikoma medžiagoms, 
kurioms ši pareiga negalioja, kadangi jų
neprivaloma registruoti, arba medžiagoms, 
kurias privaloma registruoti, tačiau per
metus jų pagaminama arba įvežama 
mažiau nei 10 tonų. Remdamasi šia 
peržiūra, Komisija 130 straipsnio 3 dalyje 
nustatyta tvarka gali išplėsti minėtos 
pareigos taikymo sritį.

1. Praėjus dvylikai metų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo, Komisija peržiūri, ar pareiga
atlikti chemines saugos vertinimą ir 
dokumentuoti tai cheminės saugos 
ataskaitoje neturi būti taikoma medžiagoms, 
kurioms ši pareiga negalioja, kadangi ju
neprivaloma registruoti, nei įprastai, nei 
ribota forma, vadovaujatis II antraštinės 
dalies 4 skyriumi. Remdamasi šia peržiūra, 
Komisija 130 straipsnio 3 dalyje nustatyta 
tvarka gali išplėsti minėtos pareigos taikymo 
sritį.

Or. de

Justification

Should be seen in connection with the amendment to the first subparagraph of Article 13(1). It 
is also proposed that a review should be carried out regarding whether the obligation to 
produce a chemical safety assessment and a chemical safety report should be extended to 
include certain types of isolated intermediates.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 394
133 straipsnio 1 pastraipa

1. Praėjus dvylikai metų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo, Komisija peržiūri, ar pareiga
atlikti chemines saugos vertinimą ir 
dokumentuoti tai cheminės saugos 
ataskaitoje neturi būti taikoma medžiagoms, 
kurioms ši pareiga negalioja, kadangi jų
neprivaloma registruoti, arba medžiagoms, 
kurias privaloma registruoti, tačiau per
metus jų pagaminama arba įvežama mažiau 
nei 10 tonų. Remdamasi šia peržiūra, 
Komisija 130 straipsnio 3 dalyje nustatyta 
tvarka gali išplėsti minėtos pareigos taikymo 

1. Praėjus dvylikai metų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo, Komisija peržiūri, ar pareiga
atlikti chemines saugos vertinimą ir 
dokumentuoti tai cheminės saugos 
ataskaitoje neturi būti taikoma medžiagoms, 
kurioms ši pareiga negalioja, kadangi jų
neprivaloma registruoti, arba ne ypač 
pavojingoms medžiagoms, kurias būtina 
registruoti, bet jų pagaminamas arba 
įvežamas kiekis yra mažiau nei 10 tonų per 
metus.Remdamasi šia peržiūra, Komisija 
130 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka gali 
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sritį. išplėsti minėtos pareigos taikymo sritį.

Or. nl

Justification

Volumes are replaced with the degree of concern.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas ir Hiltrud Breyer

Pakeitimas 395
133 straipsnio 1 pastraipa

1. Praėjus dvylikai metų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo, Komisija peržiūri, ar pareiga
atlikti cheminės saugos vertinimą ir 
dokumentuoti tai cheminės saugos 
ataskaitoje neturi buti taikoma medžiagoms, 
kurioms ši pareiga negalioja, kadangi jų 
neprivaloma registruoti, arba medžiagoms, 
kurias privaloma registruoti, tačiau per
metus jų pagaminama arba įvežama 
mažiau nei 10 tonų. Remdamasi šia 
peržiūra, Komisija 130 straipsnio 3 dalyje 
nustatyta tvarka gali išplėsti minėtos 
pareigos taikymo sritį.

1. Praėjus šešeriems metams nuo šio 
reglamento isigaliojimo, Komisija peržiūri, 
ar pareiga atlikti chemines saugos vertinimą 
ir dokumentuoti tai cheminės saugos 
ataskaitoje neturi būti taikoma medžiagoms, 
kurioms ši pareiga negalioja, kadangi jų 
neprivaloma registruoti. Remdamasi šia 
peržiūra, Komisija 130 straipsnio 3 dalyje 
nustatyta tvarka gali išplėsti minėtos 
pareigos taikymo sritį.

Or. en

Justification

The Regulation should be reviewed at the same time as the first Commission report on the 
functioning thereof is submitted.

The deletion is linked to the amendment on Article 13 by the same authors, which  makes 
chemical safety assessments compulsory for all substances subject to registration, and not 
just for those above 10 tonnes. If chemical safety assessments are compulsory for all 
substances subject to registration from, there is no need anymore to include such substances 
in a review clause.

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 396
133 straipsnio 2 pastraipos įžanga

2. Komisija gali pritaikyti 14 ir 37 2. Komisija pritaikys 14 ir 37 straipsnius 
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straipsnius 130 straipsnio 3 dalyje nustatyta 
tvarka, jei remiantis patikimais techniniais ir 
patvirtintais moksliniais kriterijais, 
nustatomas praktiškas ir nebrangus polimerų 
atrankos registracijai būdas ir paskelbiama 
ataskaita apie:

130 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, 
(tačiau ne vėliau kaip per 6 metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo datos), kai
remiantis patikimais techniniais ir 
patvirtintais moksliniais kriterijais, bus 
nustatytas praktiškas ir nebrangus polimerų 
atrankos registracijai būdas ir paskelbiama 
ataskaita apie:

Or. en

Justification

During their lifecycle polymers enter the environment in many ways, while they and their 
degradation products may be harmful to human health or the environment. In order not to 
overburden the system, a 6-year period to elaborate an efficient strategy and to start is 
proposed.

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 396a
133 straipsnio 3 pastraipa

3. 114 straipsnio 3 dalyje minimoje 
ataskaitoje apie patirtį, įgytą vykdant šį 
reglamentą, peržiūrimi registravimo 
reikalavimai, taikomi medžiagoms, kurių 
per metus pagaminama ar įvežama nuo 1 
iki 10 tonų vienam gamintojui ar 
importuotojui.

3. 114 straipsnio 3 dalyje minimoje 
ataskaitoje apie patirtį, įgytą vykdant šį 
reglamentą bus įtraukta informacijos apie 
medžiagų registravimo reikalavimus 
peržiūra.

Remdamasi šia peržiūra, Komisija 130 
straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka,
atsižvelgdama į naujausius įvykius, 
susijusius, pavyzdžiui, su alternatyviais
bandymais ir (kiekybiniu) struktūros bei 
aktyvumo santykiu ((Q)SAR), gali pakeisti
V priede pateiktus informacijos 
reikalavimus, taikomus medžiagoms, kurių 
per metus pagaminama ar įvežama nuo 1 
iki 10 tonų vienam gamintojui ar 
importuotojui.

Remdamasi šia peržiūra, Komisija 130 
straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, 
siekdama atsižvelgti į naujausius ivykius, 
ypač į susijusius  su alternatyviais 
bandymais ir (kiekybiniu) struktūros bei 
aktyvumo santykiu ((Q)SAR), gali pakeisti 
V – VIII prieduose pateiktus informacijos 
reikalavimus, taikomus medžiagoms, kurių 
per metus pagaminama ar įvežama nuo 1 iki 
10 tonų vienam gamintojui ar importuotojui.

Or. en
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Justification

As opposed to the number of animal tests currently listed in Annexes VI to VIII, Annex V 
contains only one vertebrate animal test. Therefore a review of the information requirements 
of all relevant Annexes with the purpose of taking into account the latest developments with 
regard to alternative testing and QSARs is considerably more relevant and should be 
included.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 397
133 straipsnio 3 pastraipa

3. 114 straipsnio 3 dalyje minimoje 
ataskaitoje apie patirtį, įgytą vykdant šį 
reglamentą, peržiūrimi registravimo 
reikalavimai, taikomi medžiagoms, kurių per 
metus pagaminama ar įvežama nuo 1 iki 10 
tonų vienam gamintojui ar importuotojui.

3. 114 straipsnio 3 dalyje minimoje 
ataskaitoje apie patirtį, įgytą vykdant šį 
reglamentą, peržiūrimi registravimo 
reikalavimai, taikomi ne ypač pavojingoms
medžiagoms, kurių per metus pagaminama 
ar įvežama nuo 1 iki 10 tonų vienam 
gamintojui ar importuotojui.

Remdamasi šia peržiūra, Komisija 130 
straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, 
atsižvelgdama į naujausius įvykius, 
susijusius, pavyzdžiui, su alternatyviais 
bandymais ir (kiekybiniu) struktūros bei 
aktyvumo santykiu ((Q)SAR), gali pakeisti 
V priede pateiktus informacijos 
reikalavimus, taikomus medžiagoms, kurių 
per metus pagaminama ar įvežama nuo 1 iki 
10 tonu vienam gamintojui ar importuotojui.

Remdamasi šia peržiūra, Komisija 130 
straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, 
atsižvelgdama į naujausius įvykius, 
susijusius, pavyzdžiui, su alternatyviais 
bandymais ir (kiekybiniu) struktūros bei 
aktyvumo santykiu ((Q)SAR), gali pakeisti 
V priede pateiktus informacijos 
reikalavimus, taikomus ne ypač
pavojingoms medžiagoms, kurių per metus 
pagaminama ar įvežama nuo 1 iki 10 tonų 
vienam gamintojui ar importuotojui.

Or. nl

Justification

Volumes are replaced with the degree of concern.

Pakeitimą pateikė Mary Honeyball, Chris Davies ir Frédérique Ries

Pakeitimas 398
133 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Per septynerius metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo datos Komisija 
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privalo atlikti peržiūrą, kaip taikomas 6 
straipsnis, atsižvelgdama į gairių ir 
pranešimų apimtį bei svarbą siekiant 
įtraukti pavojingomis laikomas medžiagas 
vadovaujantis Direktyva 67/548.

Or. en

Justification

The review after 7 years will provide the basis for assessing the information registered and 
notified into the REACH system. Drawing upon the knowledge base it will be taking the 
workable approach forward in estimating the need to extend the scope of Article 6 as well as 
identifying certain product categories where the use of authorised chemicals can be removed 
such as the RoHS Directive.

Pakeitimą pateikė John Bowis, Ria Oomen-Ruijten ir Anders Wijkman

Pakeitimas 399
135 straipsnis

Direktyvos 1999/45/EB 14 straipsnis 
išbraukiamas.

Direktyvos 1999/45/EB 14 straipsnis 
išbraukiamas. Direktyva 1999/45/EB turi 
būti pakeista siekiant užtikrinti, kad 
vartotojams būtų suteikta informacija, 
kurios reikia norint imtis atitinkamų 
priemonių saugiam medžiagų ir preparatų 
naudojimui užtikrinti.

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 
substances, and preparations containing chemicals safely and effectively.

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 400
137 straipsnio 2 pastraipa

2. II ir XII antraštinės dalys pradedamos 
taikyti šešiasdešimtą dieną nuo šio 
reglamento isigaliojimo.

2. II, V, VI, VII, ir X antraštinės dalys 
pradedamos taikyti po 18 mėnesių nuo šio 
reglamento įsigaliojimo datos. III antraštinė 
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dalis taikoma po 12 mėnesių nuo šio 
reglamento įsigaliojimo datos.

Or. en

Justification

This amendment is necessary to set up REACH. To allow the Agency to be properly 
established and ready to perform its operational tasks, the application of the Regulation will 
be generally divided into two stages: the Articles allowing the establishment of the Agency 
and provisions which do not involve the Agency will have to be applied first. Obligations 
which involve a functioning Agency can only be applied after the Agency is ready. For the 
establishment of the Agency, 18 months are foreseen. The changed date of application of 
some titles of the Regulation will require corresponding changes in other specific Articles of 
the proposal where they  refer to the entry into force of the Regulation. (Linked to article 131)

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 401
137 straipsnio 5 pastraipa

5. 44 ,45 ir 46 straipsniai pradedami taikyti 
praėjus 2 metams nuo šio reglamento
įsigaliojimo.

5. 44 ,45 ir 46 straipsniai pradedami taikyti 
praėjus 3 metams nuo šio reglamento
įsigaliojimo.

Or. en

Justification

See justification to amendment above.

Pakeitimą pateikė John Bowis ir Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 402
137 straipsnio 5a dalis (nauja)

5a. Lydiniuose esantiems metalams 
REACH taikoma tik patvirtinus:
a) specifinius  lydinių klasifikavimo pagal 
Direktyvą 1999/45/EBmetodus; ir
b) lydinių klasifikavimo tvarką, 
vadovaujantis Jungtinių Tautų visuotinai 
suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo 
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ir ženklinimo sistema.

Or. en

Justification

Recital 10 of the Dangerous Preparations directive (1999/45/EC) states that the Commission 
will develop further guidance on alloys but no initiative or progress has been made so far.  To 
ensure future consistency it would seem sensible to exclude metals used in alloys until proper 
guidance is developed under the ongoing revision of the Dangerous Preparations Directive 
and the implementation of the GHS system in EU law.


