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Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 1046
I priedo 0 dalies 0.2 skirsnis

0.2. Cheminės saugos vertinimas apima 
visus nustatytus naudojimo atvejus. Jame 
turi būti nagrinėjamas gryno pavidalo 
medžiagos (įskaitant pagrindines priemaišas 
ir priedus) ir preparate ar gaminyje esančios 
medžiagos naudojimas. Vertinant būtina 
atsižvelgti į visas medžiagos gyvavimo ciklo 
pakopas, nurodytas naudojimo atvejuose. 
Cheminės saugos vertinimas atliekamas, 
lyginant galimus neigiamus medžiagos 
padarinius su žinomu arba pagrįstai 
numatomu šios medžiagos poveikiu žmogui 
ir (arba) aplinkai.

0.2. Cheminės saugos vertinimas apima 
visus nustatytus naudojimo atvejus, kai 
naudojimo kiekis yra 1 tona ar daugiau per 
metus. Jame turi būti nagrinėjamas gryno 
pavidalo medžiagos (įskaitant pagrindines 
priemaišas ir priedus) ir preparate ar 
gaminyje esančios medžiagos naudojimas. 
Vertinant būtina atsižvelgti į visas 
medžiagos gyvavimo ciklo pakopas 
(įskaitant atliekų pakopą, nepaisant šio 
reglamento 2 straipsnio 1 dalies d punkto),
nurodytas naudojimo atvejuose. Cheminės 
saugos vertinimas atliekamas, lyginant 
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galimus neigiamus medžiagos padarinius su 
žinomu arba pagrįstai numatomu šios 
medžiagos poveikiu žmogui ir (arba) 
aplinkai.

Or. en

Justification

See amendment on Article 2, paragraph 1 (e) and on Article 13.

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 1047
I priedo 0 dalies 0.4 skirsnio 4 pastraipa

Jei gamintojas ar importuotojas mano, kad 
rengiant cheminės saugos ataskaitą 
reikalinga papildoma informacija ir kad ją 
galima gauti tik atliekant bandymus su 
stuburiniais gyvūnais pagal VII arba VIII 
priedų nuostatas, jis pateikia pasiūlymą dėl 
bandymų strategijos, paaiškindamas, kodėl, 
jo manymu, būtina papildoma informacija, ir 
įrašydamas į atitinkamą cheminės saugos 
ataskaitos skiltį. Laukdamas papildomų 
bandymų rezultatų, jis įrašo į cheminės 
saugos ataskaitą rizikos valdymo priemones, 
kurių ėmėsi.

Jei gamintojas ar importuotojas mano, kad 
rengiant cheminės saugos ataskaitą 
reikalinga papildoma informacija ir kad ją 
galima gauti tik atliekant bandymus su 
stuburiniais gyvūnais pagal VI, VII arba 
VIII priedų nuostatas, jis pateikia pasiūlymą 
dėl bandymų strategijos, paaiškindamas, 
kodėl, jo manymu, būtina papildoma 
informacija, ir įrašydamas į atitinkamą 
cheminės saugos ataskaitos skiltį. 
Laukdamas papildomų bandymų rezultatų, 
jis įrašo į cheminės saugos ataskaitą rizikos 
valdymo priemones, kurių ėmėsi.

Or. en

Justification

Linked to Amendments of Recital 47 and Article 11 (1). In order to prevent animal testing and 
save costs for industry, and as data from animal tests should only be provided if necessary for 
the safety assessment of a substance, testing proposals involving tests on vertebrate animals 
for provision of the information specified in Annex VI should also be submitted.



AM\565939LT.doc 3/97 PE 357.826v01-00

LT

Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 1048
I priedo 0 dalies 0.5 skirsnio 2 pastraipa

Jei po 1–4 pakopų gamintojas ar 
importuotojas nusprendžia, kad medžiaga 
arba preparatas atitinka pavojingųjų 
medžiagų klasifikavimo kriterijus pagal 
Direktyvos 67/548/EEB arba Direktyvos 
1999/45/EEB nuostatas arba ji vertintina 
kaip PBT ar vPvB medžiaga, cheminės 
saugos vertinimas apima dar dvi papildomas 
pakopas:

Jei po 1–4 pakopų gamintojas ar 
importuotojas nusprendžia, kad medžiaga 
arba preparatas atitinka pavojingųjų 
medžiagų klasifikavimo kriterijus pagal 
Direktyvos 67/548/EEB arba Direktyvos 
1999/45/EEB nuostatas arba ji vertintina 
kaip PBT ar vPvB medžiaga, ar esama kitų 
protingų priežasčių susirūpinti, cheminės 
saugos vertinimas apima dar dvi papildomas 
pakopas:

Or. en

Justification

It is not reasonable to automatically eliminate exposure assessment and risk characterisation 
for substances which will not be classified or which are not PBT/vPvB, as proposed. This is 
not in line with the principles on risk assessment that are the basis for the REACH proposal. 
For example exposure to high volume substances that are used locally in larger quantities 
may lead to effects in the local environment even though the substance does not meet the 
requirements for environmental classification. According to one of the fundamental principles 
of toxicology it is the amount of exposure that determines whether there is an effect. It is not 
reasonable to ignore this.

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

Pakeitimas 1049
I priedo 1 dalies 1.0.2 skirsnis

1.0.2. Vertinant pavojų žmonių sveikatai, 
atsižvelgiama į tokias galimų padarinių 
grupes: (1) toksikokinetiką, metabolizmą ir 
pasiskirstymą, (2) ūmius padarinius (ūmų 
toksiškumą, dirginimą ir ėsdinimą), (3) 
jautrinimą, (4) pakartotinės dozės 
toksiškumą (5) CMR (kancerogeniškumo, 
mutageniškumo ir toksiškumo reprodukcijai) 
padarinius. Remiantis visa turima 
informacija, prireikus nagrinėjami ir kiti 
padariniai.

1.0.2. Vertinant pavojų žmonių sveikatai, 
atsižvelgiama į tokias galimų padarinių 
grupes: (1) toksikokinetiką, metabolizmą ir 
pasiskirstymą, (2) ūmius padarinius (ūmų 
toksiškumą, dirginimą ir ėsdinimą), (3) 
jautrinimą, (4) pakartotinės dozės 
toksiškumą (5) CMR (kancerogeniškumo, 
mutageniškumo ir toksiškumo reprodukcijai) 
padarinius, tam naudojant Agentūros 
patvirtintus bandymus ir (Q)SAR modelius. 
Remiantis visa turima informacija, prireikus 
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nagrinėjami ir kiti padariniai.

Or. es

Justification

The use by small- and medium-size enterprises of the approved tests and models will 
contribute to greater legal certainty and make for a prior selection procedure that eliminates 
possible irregularities.

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

Pakeitimas 1050
I priedo 1 dalies 1.4.1 skirsnis

1.4.1. Pagal 1–3 pakopų rezultatus 
nustatoma medžiagos išvestinė poveikio 
nesukelianti ribinė vertė (-ės), atsižvelgiant į 
galimą poveikio būdą, trukmę ir dažnį. Gali 
užtekti vienos DNEL vertės, jei tai 
pagrindžiama poveikio scenarijuje (-uose). 
Tačiau, atsižvelgiant į cheminės saugos 
ataskaitos 5 skirsnyje pateiktus duomenis ir 
poveikio scenarijų(-us), gali prireikti 
nustatyti DNEL vertę atskirai kiekvienai 
žmonių grupei (pvz., darbuotojams, 
vartotojams ir žmonėms, kurie gali patirti 
netiesioginį poveikį per aplinką) ir galbūt 
tam tikriems pogrupiams (pvz., vaikams, 
nėščioms moterims) bei įvairiems poveikio 
būdams. Visa tai būtina išsamiai pagrįsti, 
nurodant inter alia, naudotų duomenų 
pasirinkimą, taip pat medžiagos, kuriai 
taikoma DNEL vertė, poveikio būdą 
(oralinis, per odą, įkvėpus), jo trukmę ir 
dažnį. Jei galimi keli poveikio būdai, DNEL 
vertė nustatoma kiekvienam jų atskirai ir 
bendrai visiems. Nustatant DNEL vertę, 
atsižvelgiama į šiuos veiksnius:

1.4.1. Pagal 1–3 pakopų rezultatus 
nustatoma medžiagos išvestinė poveikio 
nesukelianti ribinė vertė (-ės), atsižvelgiant į 
galimą poveikio būdą, trukmę ir dažnį. Gali 
užtekti vienos DNEL vertės, jei tai 
pagrindžiama poveikio scenarijuje (-uose). 
Tačiau, atsižvelgiant į cheminės saugos 
ataskaitos 5 skirsnyje pateiktus duomenis ir 
poveikio scenarijų(-us), gali prireikti 
nustatyti DNEL vertę atskirai kiekvienai 
žmonių grupei (pvz., darbuotojams, 
vartotojams ir žmonėms, kurie gali patirti 
netiesioginį poveikį per aplinką) ir 
pažeidžiamiems pogrupiams bei įvairiems 
poveikio būdams. Visa tai būtina išsamiai 
pagrįsti, nurodant inter alia, naudotų 
duomenų pasirinkimą, taip pat medžiagos, 
kuriai taikoma DNEL vertė, poveikio būdą 
(oralinis, per odą, įkvėpus), jo trukmę ir 
dažnį. Jei galimi keli poveikio būdai, DNEL 
vertė nustatoma kiekvienam jų atskirai ir 
bendrai visiems. Nustatant DNEL vertę, 
atsižvelgiama į šiuos veiksnius:

i) nepatikimumą, kurį be kitų veiksnių 
sąlygoja eksperimentinių duomenų 
kintamumas ir skirtumai, tiriant pačios rūšies 
individus ir skirtingas rūšis;

i) nepatikimumą, kurį be kitų veiksnių 
sąlygoja eksperimentinių duomenų 
kintamumas ir skirtumai, tiriant pačios rūšies 
individus ir skirtingas rūšis;

ii) padarinių pobūdį ir sunkumą; ii) padarinių pobūdį ir sunkumą;
iii) žmonių grupę, su kuria siejama kokybinė iii) žmonių grupę, su kuria siejama kokybinė 
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ir (arba) kiekybinė informacija apie poveikį. ir (arba) kiekybinė informacija apie poveikį;

iiia) ypatingą pažeidžiamų grupių 
jautrumą;
iiib) bet kokią nuorodą į nestandartinius 
efektus, ypač kai veiksmo būdas lieka 
nežinomas ar nepakankamai apibūdintas;
iiic) galimą kitų cheminių medžiagų 
poveikį;

Or. en

Justification

The European Parliament considered that ‘protecting the health of children against 
environment-related diseases is an essential investment with a view to ensuring adequate 
human and economic development’ (Paulsen Report on European Environment and Health 
Strategy) and asked for specific restrictions on chemicals for high-risk sections of the 
population (Ries report on European Environment and Health Action Plan) . REACH should 
always consider vulnerable populations. (Schlyter and others)

On the 23rd February 2005, the European Parliament adopted a resolution on the European 
Environment and Health Action Plan 2004-2010 (A6-0008/2005 ) in which it called ‘on the 
Commission to ensure that all risk assessments that will be undertaken should specifically 
address the risks for foetuses, infants and children, where there is potential exposure of these 
particularly vulnerable groups. (Frédérique Ries and others)

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Pakeitimas 1051
I priedo 1 dalies 1.4.1 skirsnio iii a, b, c, d punktai (nauji)

iii a) ypatingą pažeidžiamų grupių 
jautrumą;
iii b) bet kokią nuorodą į nestandartinius 
efektus, ypač kai veiksmo būdas lieka 
nežinomas ar nepakankamai apibūdintas;
iii c) galimą kitų cheminių medžiagų 
poveikį;
iii d) netikrumą, susijusį su duomenų 
kokybe, ir bendrą duomenų bazės 
patikimumą;

Or. en
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Justification

The European Parliament has pointed out that current risk assessment methodologies do not 
specifically consider foetuses, infants and children and the wide range of exposure patterns 
that exist within this population´ under the REACH proposal (Report on European 
Environment and Health Strategy A5-0193/2004 Marit Paulsen).

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 1052
I priedo 4 dalies 4.2 skirsnis (2 pakopa)

Jei medžiaga atitinka kriterijus, aprašoma jos 
emisija, įtraukiant atitinkamas poveikio 
vertinimo dalis, kaip numatyta 5 skirsnyje. 
Dažniausiai aprašyme apskaičiuojamas 
gamintojo ar importuotojo veiklos metu ir 
visais nustatytais naudojimo atvejais į 
įvairias aplinkos sritis išleistos medžiagos 
kiekis ir nustatomi galimi poveikio 
žmonėms bei aplinkai būdai.

Jei medžiaga atitinka kriterijus, aprašoma jos 
emisija, įtraukiant atitinkamas poveikio 
vertinimo dalis, kaip numatyta 5 skirsnyje. 
Dažniausiai aprašyme apskaičiuojamas 
gamintojo ar importuotojo veiklos metu ir 
visais nustatytais naudojimo atvejais, kai 
naudojimo kiekis yra 1 tona ar daugiau per 
metus, į įvairias aplinkos sritis išleistos 
medžiagos kiekis ir nustatomi galimi 
poveikio žmonėms bei aplinkai būdai.

Or. en

Justification

See amendment on Article 13.

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 1053
I priedo 5 dalies 5.1.1 skirsnio 1 pastraipa

5.1.1. Poveikio scenarijai rengiami, kai 
medžiaga gaminama Bendrijoje, kai ją savo 
reikmėms naudoja gamintojas ir 
importuotojas bei visais nustatytais 
naudojimo atvejais.

5.1.1. Poveikio scenarijai rengiami, kai 
medžiaga gaminama Bendrijoje, kai ją savo 
reikmėms naudoja gamintojas ir 
importuotojas bei visais nustatytais 
naudojimo atvejais, kai naudojimo kiekis 
yra 1 tona ar daugiau per metus.

Or. en
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Justification

See amendment to Article 13.

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

Pakeitimas 1054
I priedo 5 dalies 5.1.1 skirsnis

5.1.1 Poveikio scenarijai rengiami, kai 
medžiaga gaminama Bendrijoje, kai ją savo 
reikmėms naudoja gamintojas ir 
importuotojas bei visais nustatytais 
naudojimo atvejais. Poveikio scenarijus – tai
sąlygų rinkinys, kuriame aprašoma, kaip 
medžiaga gaminama arba naudojama per jos 
gyvavimo ciklą ir kaip gamintojas ar 
importuotojas kontroliuoja arba 
rekomenduoja paskesniam naudotojui 
kontroliuoti poveikį žmonėms ir aplinkai. 
Šie poveikio scenarijai prireikus gali būti 
plataus arba specifinio pobūdžio. Poveikio 
scenarijus įtraukiamas į atitinkamą cheminės 
ataskaitos skiltį, o jo santrauka pateikiama 
saugos duomenų lapo priede, suteikiant jai 
trumpą pavadinimą, kuriuo glaustai 
apibūdinamas naudojimas. Poveikio 
scenarijuje prireikus aprašomi:

5.1.1 Poveikio scenarijai rengiami, kai 
medžiaga gaminama Bendrijoje, kai ją savo 
reikmėms naudoja gamintojas ir 
importuotojas bei visais nustatytais 
naudojimo atvejais, kaip nurodyta 3 
straipsnio 25 dalyje. Poveikio scenarijus –
tai sąlygų rinkinys, kuriame aprašoma, kaip 
medžiaga gaminama arba naudojama per jos 
gyvavimo ciklą ir kaip gamintojas ar 
importuotojas kontroliuoja arba 
rekomenduoja paskesniam naudotojui 
kontroliuoti poveikį žmonėms ir aplinkai. 
Šie poveikio scenarijai gali būti 
apibūdinami pagal 3 straipsnio 30 dalies 
apibrėžimą ir prireikus gali būti plataus arba 
specifinio pobūdžio. Poveikio scenarijus 
įtraukiamas į atitinkamą cheminės ataskaitos 
skiltį, o jo santrauka pateikiama saugos 
duomenų lapo priede, suteikiant jai trumpą 
pavadinimą, kuriuo glaustai apibūdinamas 
naudojimas. Poveikio scenarijuje prireikus 
aprašomi:

Or. de

Justification

The use and exposure categories are structured in such a way as to make it possible to 
describe all types of identified uses by means of a combination of the relevant elements. They 
combine specific exposure situations and describe all the conditions which determine 
exposure.
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Pakeitimą pateikė Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne, Mechtild 
Rothe

Pakeitimas 1055
I priedo 5 dalies 5.2.6 skirsnis (naujas) 

Galiojančius poveikio lygio įvertinimus 
galima supaprastinti naudojant specialias 
IT priemones, įskaitant konkretiems 
sektoriams pritaikytas IT priemones, kai 
tokios yra.

Or. de

Justification

To help SMEs to comply with their obligations, specific and specialised IT tools to assess 
exposure exist or can be developed.

Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 1056
I priedo 6 dalies 6.5 skirsnio 2 pastraipa

PBT ir vPvB kriterijus atitinkančių 
medžiagų atveju gamintojas ar importuotojas 
naudojasi pagal 5 skirsnio 2 pakopą gauta 
informacija, kai rizikos valdymo priemonės, 
mažinančios poveikį žmonėms ir aplinkai, 
vykdomos jo gamybos vietoje ir 
rekomenduojamos paskesniems 
naudotojams.

Neribinio CMR medžiagų bei PBT ir vPvB 
kriterijus atitinkančių medžiagų atveju 
gamintojas ar importuotojas naudojasi pagal 
5 skirsnio 2 pakopą gauta informacija, kai 
rizikos valdymo priemonės, mažinančios 
poveikį žmonėms ir aplinkai, vykdomos jo 
gamybos vietoje ir rekomenduojamos 
paskesniems naudotojams.

Or. en

Justification

In Annex I, 6.4 ”adequate control” for an exposure scenario is defined. For substances 
without a threshold value or a Derived No-Effect Levels a qualitative assessment shall be 
made of the likelihood of an effect in the given exposure scenario. For PBT and vPvB 
substances the information about riskreducing measures that has been obtained in the 
exposure assessment shall be used to minimise exposure for human health and the 
environment.

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

Pakeitimas 1057
I priedo 7 dalies lentelės A dalies -1 punktas (naujas) 

-1 naujas) Įtrauktų naudojimo ir poveikio 
kategorijų aprašymas. 

Or. de

Justification

Use and exposure categories are the main instrument for a structured transfer of information 
on risk management measures, exposure target values (e.g. DNEL, PNEC) and conditions of
use at the various stages of the economic process. They assist economic operators and the 
drawing up of a safety data sheet for the first downstream user.

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

Pakeitimas 1058
Ia priedo 1 dalies 1.2 skirsnio 1 pastraipa

Nurodomi medžiagos ar preparato 
naudojimo atvejai, jei jie žinomi. Jei yra 
daug galimų naudojimo atvejų, išvardijami 
tik svarbiausi arba dažniausi naudojimo 
atvejai. Čia trumpai aprašoma, kaip 
konkrečiai medžiaga veikia, pvz., slopina 
liepsną, veikia kaip antioksidantas ir pan.

Nurodomi medžiagos ar preparato 
naudojimo atvejai, jei jie žinomi. (išbraukta)
Čia trumpai aprašoma, kaip konkrečiai 
medžiaga veikia, pvz., slopina liepsną, 
veikia kaip antioksidantas ir pan.

Or. it

Justification

This amendment aims to avoid uncommon uses being excluded, and therefore pointless 
additional registrations.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 1059
Ia priedo 3 dalies 3.3a skirsnis (naujas)

3.3a Jei preparatas neatitinka 3.2 ir 3.3 
dalių reikalavimų ir jo naudojamų 
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medžiagų PNEC yra žemesnis nei 500 µg/l, 
kiekis, biologinis skaidomumas 
(pašalinamumas) ir logPOW pranešama 
paskesniam naudotojui pagal 34 ir 35 
straipsnių reikalavimus.

Or. en

Justification

A substance may be critical during the use, if the downstream user has a “weak” pre-flooder 
and the PNEC of the substance is lower than 500 µg/l. These are relevant properties of the 
substances that are necessary to be communicated to downstream users if they have to 
perform an exposure assessment and a chemical safety report in accordance with articles 34 
and 35.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pakeitimas 1060
Iaa priedas (naujas)

Iaa priedas (naujas)
Naudojimo ir poveikio kategorijos (UEC)

Registruojant medžiagą pagal 9 straipsnį ar iš anksto registruojant ją pagal 26 straipsnį, 
medžiagos gamintojai ar importuotojai papildomai prie duomenų apie medžiagos 
naudojimą pagal jos numatytą paskirtį pateikia tokią informaciją:

1. Duomenis apie naudojimo kategorijas:

1.1 Pramoninio šiomis sąlygomis: 
aukštas kompetencijos lygis, 
aukštas priežiūros lygis,
aukštas techninių priemonių lygis.

1.2 Profesinio šiomis sąlygomis: 
įvairūs kompetencijos lygiai, 
žemas priežiūros lygis,
žemas techninių priemonių lygis.

1.3 Naudojant vartotojui / privataus naudojimo šiomis sąlygomis: 
žemas kompetencijos lygis,
nėra priežiūros,
nėra techninių ar asmens apsaugos priemonių, 
daugiau jautrių grupių, pvz.: vaikai ir pagyvenę žmonės.

2. Duomenis apie poveikio kategorijas:
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poveikio skirstymą į kategorijas pagal

2.1 atitinkamus poveikio žmonėms būdus:
2.1.1. oralinį,
2.1.2 įkvėpus,
2.1.3 per odą.

2.2 emisijos į aplinką būdus:
2.2.1 oru,
2.2.2 vandeniu,
2.2.3 dirvožemiu,
2.2.4 biotinį.

2.3 poveikio trukmę ir dažnumą:
2.3.1 vienkartinis,
2.3.2 trumpas,
2.3.3 pasikartojantis,
2.3.4 ilgalaikis.

3. Naudojimo ir poveikio kategorijos registravimo ar išankstinio registravimo tikslais 
gaunamos kombinuotai naudojant 2 punkte nurodytus duomenis. Agentūra gali nurodyti 
šabloną pagal 108 straipsnį. 

Or. de

Justification

A matrix of use and exposure categories using the format prescribed pursuant to Article 108 
will provide the downstream user with combined information about exposure categories, limit 
values and exemplary protective measures to enable the limit value concerned to be complied 
with. Thus, by comparing his specific use with the UEC, the user of a substance can 
ascertain: 

- whether his use corresponds to one or more UECs,
- whether he needs to modify the exposure assessment,
- whether he must take measures, and what.

Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 1061
Ib priedas

Ib priedas
PREPARATŲ CHEMINĖS SAUGOS 

Šis priedas išbraukiamas
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VERTINIMAS

Or. en

Justification

Annex 1b on chemical safety assessments for preparations should be deleted. The reasons are 
that the scientific base is still too weak and the practical application of the proposed 
provisions will prove extremely difficult. A chemical safety report for a single substance is a 
much more straightforward task to complete. Preparations are a mixture of substances and 
the methodology proposed here is not reliable enough. The effect of a deletion will be that 
conventional methods will be used.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Pakeitimas 1062
Ib priedas

Preparato cheminės saugos vertinimas 
atliekamas pagal I priedo nuostatas, 
atsižvelgiant į tokius pakeitimus:

Preparato cheminės saugos vertinimas, 
išskyrus atvejus, kai medžiagoms taikoma 
išimtis pagal 13 straipsnio 2 dalį,
atliekamas pagal I priedo nuostatas, 
atsižvelgiant į tokius pakeitimus:

Or. de

Justification

For safety assessments of preparations, the only relevant data is that concerning substances 
which exceed certain minimum concentrations. Pursuant to Article 13(2), a chemical safety 
assessment need not be performed for a substance which is present in a preparation if the 
concentration of the substance in the preparation is less than the values shown in 
subparagraphs (a) to (e). In the interests of greater clarity, corresponding provisions should 
be inserted in Annex Ib, 'Chemical safety assessments for preparations', as the formulations in 
Annex Ib, e.g. 'each substance in the preparation' or 'all substances in the preparation', are 
misleading.

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 1063
Iba priedas (naujas)

Iba priedas (naujas)
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Saugaus naudojimo nurodymai:

Jei nereikalaujama saugos duomenų lapo, reikalaujama pateikti tokią informaciją:

1. Pirmosios pagalbos priemonės (saugos duomenų lapo 4 skiltis)

2. Priešgaisrinės priemonės (saugos duomenų lapo 5 skiltis)

3. Priemonės atsitiktinio medžiagos išleidimo atveju (saugos duomenų lapo 6 skiltis)

4. Tvarkymas ir sandėliavimas (saugos duomenų lapo 7 skiltis)

5. Informacija apie vežimą (saugos duomenų lapo 14 skiltis)

6. Poveikio kontrolė / Personalo apsauga (saugos duomenų lapo 8 skiltis)

7. Stabilumas ir reaktingumas (saugos duomenų lapo 10 skiltis)

8. Šalinimo nuostatos

8.1 Šalinimo nuostatos (saugos duomenų lapo 13 skiltis)

8.2 Pramonei skirta informacija apie perdirbimą ir šalinimo būdus

8.3 Visuomenei skirta informacija apie perdirbimą ir šalinimo būdus

Or. en

Justification

This information is not new compared to the Commission proposal. It contains the old point 5 
of Annex IV of the Commission proposal which is moved to this new Annex Ib a (new), as it 
contains information on risk management for substances which are not classified as 
dangerous, by following the structure of the safety data sheet Annex Ia. (amendment linked to 
Annex I)

Pakeitimą pateikė Mojca Drčar Murko

Pakeitimas 1064
Iba priedas (naujas)

Iba priedas (naujas)
Medžiagų, užregistruotų  mažesniais nei 10 tonų kiekiais,  apie kurias gali būti 

reikalaujama daugiau informacijos, kriterijai 

Du ar daugiau iš šių kriterijų:

a) medžiagos, apie kurių  poveikį žmogaus sveikatai ar aplinkai nepateikta informacija;

b) medžiagos, apie kurias QSAR ar kiti įrodymai liudija, kad jos tikriausiai atitiks 
kancerogeninių, mutageninių arba toksiškų reprodukcijai (1 ar 2 kategorijos) medžiagų 
klasifikavimo kriterijus arba atitiks XII priedo kriterijus, ir apie kurias nėra atitinkamos 
informacijos;
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c) dispersinio ir difuzinio naudojimo medžiagos, kurių poveikio neįmanoma patikimai 
įvertinti, ypač kai tokios medžiagos įtraukiamos į vartotojams skirtus produktus;

d) medžiagos, kurias užregistravo bent 20 registruotojų; jei jie  neįrodė, kad nėra žymaus 
poveikio ar QSAR ar kiti įrodymai neliudija galimo pavojaus;

e) medžiagos, nelaikomos galimais pakaitalais kitoms medžiagoms, kurioms taikomi 
leidimai ar apribojimai, išskyrus atvejus, kai QSAR ar kiti įrodymai neparodė galimo 
pavojaus;

f) medžiagos, kurių atžvilgiu teisės aktų įgyvendinimas ar priežiūra valstybėse narėse 
parodė, jog esama įtarimų dėl pavojaus žmogaus sveikatai ar aplinkai. 

Or. en

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

Pakeitimas 1065
Iba priedas (naujas)
Iba priedas (naujas)

a) Statybos produktai pagal Tarybos direktyvą 89/106/EEB, iš dalies pakeistą Direktyvą
93/68/EEB;

b) Žmonėms skirti ir veterinariniai vaistai pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2309/93, 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/82/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2001/83/EB;

c) Maistas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 178/2002/EB, įskaitant maisto 
priedus pagal Tarybos direktyvą 89/107/EEB ir kvapiąsias medžiagas pagal Tarybos 
direktyvą 88/388/EB ir Komisijos sprendimą 1999/217/EB;

d) Pašarai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 178/2002/EB, įskaitant 
pašarų priedus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 1831/2003 (pakeičiantį 
Tarybos direktyvą 70/524/EEB);

e) Produktai, naudojami gyvūnams šerti pagal Tarybos direktyvą 82/471/EEB;

f) Medicinos priemonės;

g) Su maistu besiliečiančios žaliavos pagal Reglamentą dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis 
su maistu 1935/2004, pakeičiantį Tarybos direktyvą 89/109/EEB;

h) Augalų apsaugos produktai pagal Tarybos direktyvą 91/414/EEB;

i) Biocidiniai produktai pagal Tarybos direktyvą 98/8/EB;

j) Elektros ir elektroninė įranga pagal Direktyvą 2002/95/EB dėl tam tikrų pavojingų 
medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo;

k) Baterijos ir akumuliatoriai pagal Direktyvą 91/157/EEB dėl baterijų ir akumuliatorių, 
turinčių tam tikrų pavojingų medžiagų.
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Or. en

Justification

Annex I b (new) groups all the references to Community legislation that cover aspects that 
should not be duplicated in REACH.

This amendment is related to the amendment to art. 2, paragraph 1, point (ea new)

Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 1066
II priedo -1 ir -2 dalys (naujos)
II priedo -1 ir -2 dalys (naujos)

- 1. Apibrėžimas

Šiame priede pateikiamos medžiagos, kurioms netaikomas registravimas. Priedas apima 
gamtoje sutinkamas medžiagas ir dažniausiai iš jų susidedančius mišinius, kurių atžvilgiu 
egzistuoja ilga patirtis, vienareikšmiškai rodanti, jog nėra pavojaus arba yra labai mažas 
pavojus sukelti ligą ar neigiamą poveikį aplinkai.

- 2. Peržiūra

i) išankstinio registravimo metu Agentūra papildomai prideda medžiagas, patenkančias į šį 
apibrėžimą.

ii) po įvertinimo Agentūra papildomai prideda tas medžiagas, kurios, jos manymu, nekelia 
pavojaus arba kelia labai nedidelį pavojų sukelti ligą ar neigiamą poveikį aplinkai.

Or. sv

Justification

There is currently no definition for the substances listed in Annex II, e.g. water and ascorbic 
acid. Adding a definition clarifies the text and also makes revision possible. 

Although we add substances to Annex II during the legislative process, we are convinced that 
it will not be exhaustive. We would therefore like a revision at an early stage but also on a 
rolling basis during the process as we acquire more knowledge. Without our amendments, 
several substances will have to be registered for a considerably long time in the future despite 
the fact that the Agency knows that those substances do not constitute a risk.
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Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Philippe 

Busquin ir Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer ir Norbert Glante

Pakeitimas 1067
II priedo nauji įrašai

EINECS Nr. Pavadinimas/Grupė CAS Nr. EINECS Nr. Pavadinimas/Grupė CAS Nr.

231-096-4      Geležis                  7439-89-6

Or. xm

Justification

Steel, by far the main use of iron, has been produced for 150 years with no evidence that iron 
presents risks to human health or the environment.
Because iron is a high tonnage material, it will be potentially subject to considerable testing 
under REACH. Such testing iron would entail the use of a large number of laboratory 
animals. (Oomen-Ruijten and others)

Iron has been used for thousands of years - in the last 150 years chiefly as the main 
component of steel - with no indication that it represents a risk to human health or the 
environment. 
Because iron is produced in large tonnages, the present volume thresholds concept would 
make it subject to highly involved testing under REACH, resulting in extensive animal testing. 
The cost of testing and of registering iron would far outstrip the potential benefit. 
(Chatzimarkakis and others)

Iron should be placed on the list of substances exempted under Article 4(2)(a) from the 
registration requirement. Iron is a substance which has been known and used for centuries. 
The fact that, to date it has not been included in the exemption list is the result of political 
circumstances and not a logical consequence.

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

Pakeitimas 1068
II priedo nauji įrašai

EINECS Nr. Pavadinimas/Grupė CAS Nr. EINECS Nr. Pavadinimas/Grupė CAS Nr.

231-959-9      Deguonis O2 7782-44-7
231-098-5      Kriptonas Kr     7439-90-9
231-110-9      Neonas Ne        7440-01-9
231-168-5      Helis He          7440-59-7
231-172-7      Ksenonas Xe      7440-63-3
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200-812-7      Metanas CH4   78-82-8

Or. it

Justification

Nitrogen, argon and carbon dioxide, all components of air, are excluded from the obligation 
on registration in Annex II. Under Directive 2001/83/EC, an exemption from registration 
already applies to oxygen, provided it is used for medical purposes.
Noble gases cannot fall under Annex III, paragraph 8 as they are not considered dangerous 
within the meaning of Directive 67/548/EEC and because they are already regulated by the 
current regulations applicable to transport (ADR Regulations).
Methane should be included in Annex II because it is the main component of natural gas, 
which is already included in Annex III to the Regulation. 

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

Pakeitimas 1069
II priedo nauji įrašai

Deguonis, kriptonas, neonas, helis ir 
ksenonas turėtų būti įtraukti į II priedą.

Or. it

Justification

These gases should be included owing to their natural origins and their use for medical 
treatments and environmental protection. (Foglietta and others)

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

Pakeitimas 1070
II priedo nauji įrašai

EINECS Nr. Pavadinimas/Grupė CAS Nr. EINECS Nr. Pavadinimas/Grupė CAS Nr.

232-350-7 Terpentino aliejus/medžio  
terpentinas 8006-64-2
232-304-6 Žaliavinė skiesta nafta 8002-26-
4
232-50-64 Ca lignosulfonatas   8061-52-7
232-50-59 Na lignosulfonatas 8061-51-6



PE 357.826v01-00 18/97 AM\565939LT.doc

LT

232-50-85 NH4 lignosulfonatas 8061-53-8
232-51-06 Lignosulfonrūgštis 8062-15-5

Or. en

Justification

Annex II already contains many naturally occurring substances. In addition, Annex III also 
exempts crude mineral oil and coal and natural gas from registration. This justifies the 
exemption of wood turpentine, crude tall oil, lignosulphonates and other wood components 
from registration requirements by adding them to the list of Annex II.

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

Pakeitimas 1071
II priedo naujas įrašas

EINECS Nr. Pavadinimas/Grupė CAS Nr. EINECS Nr. Pavadinimas/Grupė CAS Nr.

265-995-8      Celiuliozės masė  65996-61-4

Or. en

Justification

Annex II already contains many naturally occurring substances including multi component 
ones. 
Cellulose and starch are made up from the same monomeric saccharide, glucose. Glucose 
and starch are already included in Annex II. Therefore, cellulose pulp should also be added 
to the list of Annex II.  Natural polysaccharide cellulose is the main component of higher 
plant cell walls and is the most abundant organic compounds on earth. Approximately 50 % 
of all biomass materials is cellulose.  Cellulose is not classified as hazardous to human health 
or to the environment.

Pakeitimą pateikė Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 1072
II priedo nauji įrašai

EINECS Nr. Pavadinimas/Grupė CAS Nr.

232-296-4 Žemės riešutų aliejus
Ekstraktai ir fiziškai modifikuoti jų dariniai.

8002-03-7
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232-370-6 Sezamo sėklų aliejus
Ekstraktai ir fiziškai modifikuoti jų dariniai.

8008-74-0

232-316-1 Alyvpalmių aliejus
Ekstraktai ir fiziškai modifikuoti jų dariniai.

8002-75-3

232-282-8 Kokoso riešutų aliejus
Ekstraktai ir fiziškai modifikuoti jų dariniai.

8002-31-8

232-425-4 Alyvpalmių branduolių aliejus
Ekstraktai ir fiziškai modifikuoti jų dariniai.

8023-79-8

266-9-484 Sviestmedžių sviestas
Ekstraktai ir fiziškai modifikuoti jų dariniai.

294-851-7 Šorėjų riebalai
Ekstraktai ir fiziškai modifikuoti jų dariniai.

Robustų aliejus
Ekstraktai ir fiziškai modifikuoti jų dariniai.

Migdolų aliejus
Ekstraktai ir fiziškai modifikuoti jų dariniai.

8007-69-0

Riešutų aliejus
Ekstraktai ir fiziškai modifikuoti jų dariniai.

Graikinių riešutų aliejus
Ekstraktai ir fiziškai modifikuoti jų dariniai.

8024-09-7

Kišju riešutų aliejus
Ekstraktai ir fiziškai modifikuoti jų dariniai.

8007-24-7

Brazilinių riešutų aliejus
Ekstraktai ir fiziškai modifikuoti jų dariniai.

Pistacijų riešutų aliejus
Ekstraktai ir fiziškai modifikuoti jų dariniai.

Makadamijų riešutų aliejus
Ekstraktai ir fiziškai modifikuoti jų dariniai.

Hidrogenuotas, interesterizuotas ir frakcionuotas sojos 
pupelių aliejus
Ekstraktai ir fiziškai modifikuoti jų dariniai.

Hidrogenuotas, interesterizuotas ir frakcionuotas 
rapsų sėklų aliejus
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Ekstraktai ir fiziškai modifikuoti jų dariniai.

Hidrogenuotas, interesterizuotas ir frakcionuotas 
saulėgrąžų aliejus
Ekstraktai ir fiziškai modifikuoti jų dariniai.

Hidrogenuotas, interesterizuotas ir frakcionuotas 
alyvpalmių aliejus
Ekstraktai ir fiziškai modifikuoti jų dariniai.

Hidrogenuotas, interesterizuotas ir frakcionuotas 
kokoso riešutų aliejus
Ekstraktai ir fiziškai modifikuoti jų dariniai.

Hidrogenuotas, interesterizuotas ir frakcionuotas 
alyvpalmių branduolių aliejus
Ekstraktai ir fiziškai modifikuoti jų dariniai.

Sojų pupelės, kevalai ir miltai
Ekstraktai ir fiziškai modifikuoti jų dariniai.

Rapsų sėklos, kevalai ir miltai
Ekstraktai ir fiziškai modifikuoti jų dariniai.

Saulėgrąžų sėklos, kevalai ir miltai
Ekstraktai ir fiziškai modifikuoti jų dariniai.

Or. en

Justification

This annex is taken over from the Annex II of Directive 793/93/EC on the evaluation of 
existing substances. The entries in this annex have never been updated, show many 
inconsistencies that have never been adjusted. These inconsistencies should be lift by 
harmonising and completing these entries.
Most products of concern for the oils and fats sector are of natural origin (vegetable oils or 
made from vegetable oils).
The use of oils and fats as food or feed ingredients indicate that their properties and risks are 
considered to be adequately well known and that these ‘substances’ are safe to human health 
and the environment. They are highly regulated under Regulation 178/2002.
All derivatives from these oils and fats are naturally present in the oil and each component is 
merely extracted unmodified. 
Several oils (sunflower, soybean, safflower, linseed, corn, castor, rapeseed) and derivatives 
(lecithins, fatty acids) are already included in Annex II and exempted from registration. 
The list of oils and fats to be exempted can and should be completed because vegetable oils 
(seed, tropical and nut) share similar physical and chemical properties. There is no legitimate 
reason to exclude selectively several of them as they can be substituted in various 
applications (food, feed, non-food and non-feed).
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Hydrogenated, interesterified and fractionated oils and fats are being used extensively in food 
applications such as margarine. Consequently, they are safe to human health and the 
environment.
Vegetable seeds, meals and by-products are being used extensively in feed applications. 
Therefore, they are safe to animal health and welfare, human health and the environment.

Pakeitimą pateikė Norbert Glante

Pakeitimas 1073
III priedo 6 dalis

6. Šalutiniai produktai, jei jie patys nebuvo 
importuoti ar pateikti į rinką;

6. Šalutiniai produktai, jei jie patys nebuvo 
importuoti ar pateikti į rinką už uždaros 
sistemos ribų;

Or. de

Justification

By-products of smelting are used to produce energy and heat. Undertakings which smelt ores 
transfer them to electricity and heat producers ('place [them] on the market') in closed 
systems without any contact with the outside world. Thus they do not present any hazard to 
the environment or human health. Moreover, their use reduces the exploitation of natural 
energy carriers such as natural gas, oil and coal. A registration requirement would unduly 
hamper the use of these by-products.

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt ir Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges ir Werner Langen

Pakeitimas 1074
III priedo 8 dalis

8. Mineralai, rūdos arba gamtoje sutinkamos 
medžiagos, jei jos nebuvo chemiškai 
modifikuotos jas perdirbant ir neatitinka 
pavojingųjų medžiagų klasifikavimo 
kriterijų pagal Direktyvos 67/548 nuostatas;

8. Mineralai, rūdos arba gamtoje sutinkamos 
medžiagos;

Or. xm

Justification

Organic and inorganic substances should be treated equally in the registration process. 
Potential risk arising from minerals, ores or other natural substances can be addressed with 
other Community-legislation or at other stages of REACH. (Roth-Behrendt)
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The basic raw materials for the organic chemicals sector (natural gas, crude oil, coal) are 
exempt from the obligation to register, without qualification. This gives the organics sector an 
unfair competitive advantage over the metals and inorganics sector.
Many minerals and ores are highly complex materials whose composition can vary widely 
depending on their sources, thus leading to the potential for multiple registrations for e.g.
"iron ore". The resulting very large number of minerals and ores would overwhelm the system 
during the first phase of registration (substances of more than 1000 tones per annum). 
(Oomen-Ruijten and others)

Removal is warranted unreservedly. (Langen)

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 1075
III priedo 8 dalis

8. Mineralai, rūdos arba gamtoje sutinkamos 
medžiagos, jei jos nebuvo chemiškai 
modifikuotos jas perdirbant ir neatitinka 
pavojingųjų medžiagų klasifikavimo 
kriterijų pagal Direktyvos 67/548 nuostatas;

8. Mineralai, rūdos arba gamtoje sutinkamos 
medžiagos, jei jos nebuvo chemiškai 
modifikuotos jas perdirbant;

Or. en

Justification

All naturally occurring substances (even those which are classified under Directive 67/548) 
should be exempted, because their inclusion would drastically increase the number of 
substances subject to registration. They were also exempted from the EINECS reporting 
criteria.  This is particularly true as naturally occurring substances include several thousands 
of substances most of them being of complex nature. Beside that they may change their 
composition due to seasonal and geographical conditions.

Pakeitimą pateikė Liam Aylward ir Avril Doyle

Pakeitimas 1076
III priedo 8 dalis

8. Mineralai, rūdos arba gamtoje sutinkamos 
medžiagos, jei jos nebuvo chemiškai 
modifikuotos jas perdirbant ir neatitinka 
pavojingųjų medžiagų klasifikavimo 
kriterijų pagal Direktyvos 67/548 nuostatas;

8. Mineralai, rūdos, medžiagos, gautos 
mineraloginiais ar fiziniais transformacijos 
procesais; arba gamtoje sutinkamos 
medžiagos, jei jos nebuvo chemiškai 
modifikuotos jas apdorojant.

Or. en
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Justification

Mineralogical transformation processes are chemical and/or physical processes by which 
mineral-based materials are transformed into other mineral-based materials. Energy is 
usually consumed during such processes. Typical examples are the transformation of mineral-
based raw materials such as chalk, clay, and sand, gypsum into mineral-based materials with 
an added value such as lime, cement, ceramics, glass and plaster. Organic raw materials 
such as natural gas, crude oil and coal are unconditionally exempted from the registration 
requirements. This exemption should also apply to the other raw materials as well. The draft 
REACH regulation discriminates, without any justification, between different types of raw 
materials (i.e., minerals, ores and substances occurring in nature on the one hand and 
natural gas, crude oil, and coal on the other), based solely on their source. Minerals, ores 
and substances occurring in nature are raw materials that come from nature and are not 
"chemicals" until subjected to chemical transformation processes.
Furthermore, minerals, ores, substance occurring in nature and materials derived from them 
as described in the proposed amendment are characterised for an increasing number of 
applications by European Standards and are well defined by the associated test methods. 
Therefore, Chemical Safety Assessments (CSAs), Chemical Safety Reports (CSRs) and the 
information to be provided for registration are unlikely to improve the handling of the 
materials described in the proposed amendment and there is no necessity to burden them with 
the requirement of registration. (Aylward)

Mineralogical transformation processes are chemical and/or physical processes e.g. using 
energy by which mineral-based materials are transformed into other mineral-based materials 
such as chalk, clay, sand, gypsum into lime, cement, ceramics, glass and plaster. This process 
changes the physical properties but not the chemical hazard profile of the material. In order
to avoid duplication and overloading the system they should be exempt together with other 
basic organic and inorganic raw materials. (Doyle)

Pakeitimą pateikė Mojca Drčar Murko

Pakeitimas 1077
III priedo 8 dalis

8. Mineralai, rūdos arba gamtoje sutinkamos 
medžiagos, jei jos nebuvo chemiškai 
modifikuotos jas perdirbant ir neatitinka 
pavojingųjų medžiagų klasifikavimo 
kriterijų pagal Direktyvos 67/548 nuostatas;

8. Mineralai, rūdos, koncentratai arba 
gamtoje sutinkamos medžiagos, jei jos 
nebuvo chemiškai modifikuotos jas 
perdirbant ir neatitinka pavojingųjų 
medžiagų klasifikavimo kriterijų pagal 
Direktyvos 67/548 nuostatas;

Or. en

Justification

The basic raw materials for the organic chemicals sector (natural gas, crude oil, coal) are 
exempt from the obligation to register. This gives the organics sector an unfair and 
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significant competitive advantage over the metals and inorganics sector as the basic raw 
materials for the latter sectors and minerals and ores. When shipped in bulk directly to 
installations that are already subject to existing EU workplace protection regulation and the 
IPPC Directive 96/61/EC, the concentrates represent a limited risk for public health and 
environment.

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer ir Elisabeth Jeggle

Pakeitimas 1078
III priedo 8 dalis

8. Mineralai, rūdos arba gamtoje sutinkamos 
medžiagos, jei jos nebuvo chemiškai 
modifikuotos jas perdirbant ir neatitinka 
pavojingųjų medžiagų klasifikavimo 
kriterijų pagal Direktyvos 67/548 nuostatas;

8. Mineralai, rūdos arba gamtoje sutinkamos 
medžiagos, jei jos nebuvo chemiškai 
modifikuotos jas perdirbant ir neatitinka 
pavojingųjų medžiagų klasifikavimo 
kriterijų pagal Direktyvos 67/548 nuostatas;
tas pat taikoma metalams ir sunkios formos 
lydiniams;

Or. de

Justification

These substances, unless they have been chemically modified during manufacturing, are not 
dangerous either.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 1079
III priedo 8 dalis

8. Mineralai, rūdos arba gamtoje sutinkamos 
medžiagos, jei jos nebuvo chemiškai 
modifikuotos jas perdirbant ir neatitinka 
pavojingųjų medžiagų klasifikavimo 
kriterijų pagal Direktyvos 67/548 
nuostatas;

8. Mineralai, rūdos arba gamtoje sutinkamos 
medžiagos, jei jos nebuvo chemiškai 
modifikuotos, įskaitant iš augalų kilusias 
medžiagas, kaip apibrėžta 3 straipsnyje, 
kurios yra sudėtingos medžiagos, 
gaunamos taikant augalui fizinį procesą -
išgavimą, distiliaciją, spaudimą, skaidymą, 
gryninimą, koncentravimą ar 
fermentavimą– kurių sudėtis skiriasi, 
priklausomai nuo augalo tipo ir rūšies, 
sąlygų, kuriomis jis auginamas ir 
nuimamas jo derlius ir nuo apdorojimo 
metodo.

Or. fr
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Justification

It would seem important to include a precise definition of plant-derived products in order to 
outline a framework for exemption and ensure legal certainty.

Plant-base products are not products in chemical terms as specified in the Commission 
proposal, and a distinction should therefore be drawn between them and the other substances 
covered by REACH. Most natural substances satisfy one or other of the classification criteria 
in Directive 67/548.

Plant-derived substances are 'traditional' materials generally produced by farmers or small 
agricultural undertakings both in the European Union and outside it, not least in numerous 
developing countries and the most remote regions.

Their registration under REACH will be impossible in view of their complexity, variability 
and diversity. It will not be possible to subject all the properties of these natural substances to 
registration, as there is no provision for registering one specific property alone.

Moreover, registering these products under REACH will make no significant contribution to 
achieving the basic objectives of the proposal.

Pakeitimą pateikė Norbert Glante ir Johannes Blokland, ir Richard Seeber

Pakeitimas 1080
III priedo 9 dalis

9. Gamtinės dujos, žaliavinė nafta, anglys. 9. Gamtinės dujos, žaliavinė nafta, anglys ir 
koksas.

Or. xm

Justification

Coke should be exempted from the registration requirement because the product is coal from 
which certain gases have been removed and, in law, should be treated in the same way as 
coal. (Glante) 

Coke can be exempted by means of inclusion in Annex III. If the pollutants are removed from 
coal, coke is created. Coal is already exempt under Annex III. Coke is cleaner than coal and 
can therefore be exempted. (Blokland)

Coke is a product which results from de-gasifying coal. In this process benzene, toluene, 
xylene, tar and other materials are extracted from coal and hence coke has fewer intrinsic 
hazardous properties and should therefore be exempted from registration.(Seeber)

Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Korhola

Pakeitimas 1081
III priedo 9 dalis
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9. Gamtinės dujos, žaliavinė nafta, anglys. 9. Gamtinės dujos, žaliavinė nafta, anglys, 
koksas, geležies lydinio apdorojimo dujos, 
kokso krosnies dujos, aukštakrosnės dujos, 
pagrindinės deguonies krosnies dujos.

Or. en

Justification

The process gases are produced and used within closed systems. All transport is by pipe line 
and the gases are never encountered by the general public.
Coke is a product which results from de-gasifying coal. In this process benzene, toluene, 
xylene , tar and other materials are extracted from coal and hence coke has fewer intrinsic 
hazardous properties and should therefore be exempted from registration. 
The specified gases are produced as by-products in coke ovens and integrated steel mills. 
They are used, like natural gas, oil and coal, to produce energy and heat. They should 
therefore be treated equally with the natural energy sources and, hence, be exempt from the 
obligation to register.

Pakeitimą pateikė Jorgo Chatzimarkakis ir Holger Krahmer

Pakeitimas 1082
III priedo 9 dalis

9. Gamtinės dujos, žaliavinė nafta, anglys. 9. Gamtinės dujos, kokso krosnies dujos, 
aukštakrosnės dujos, deguonies plieno 
gamybos konverterio dujos, žaliavinė nafta, 
anglys ir koksas.

Or. de

Justification

The process gases are produced and used within closed systems. All transport is by 
pipeline and the gases are never encountered by the general public.

Coke is a product which results from degasifying coal. In this process benzene, toluene, 
xylene, tar and other materials are extracted from coal. Hence coke has fewer intrinsic 
hazardous properties than coal and should therefore be exempted, as coal is, from 
registration.

The specified gases are produced as by-products in coke ovens and integrated steel mills. 
They are used, like natural gas, oil and coal, to produce energy and heat. They should 
therefore be treated on an equal footing with natural energy sources and, hence, be exempt 
from the obligation to register.
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Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter Olajos, 
Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Erna Hennicot-Schoepges

Pakeitimas 1083
III priedo 9 dalis

9. Gamtinės dujos, žaliavinė nafta, anglys. 9. Gamtinės dujos, žaliavinė nafta, anglys, 
koksas, kokso krosnies dujos, 
aukštakrosnės dujos, pagrindinės 
deguonies krosnies dujos.

Or. en

Justification

The process gases are produced and used within closed systems. All transport is by pipe line 
and the gases are never encountered by the general public.
Coke is a product which results from de-gasifying coal. In this process benzene, toluene, 
xylene , tar and other materials are extracted from coal and hence coke has fewer intrinsic 
hazardous properties and should therefore be exempted from registration. 
The specified gases are produced as by-products in coke ovens and integrated steel mills. 
They are used, like natural gas, oil and coal, to produce energy and heat. They should 
therefore be treated equally with the natural energy sources and, hence, be exempt from the 
obligation to register.

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

Pakeitimas 1084
III priedo 9 dalis

9. Gamtinės dujos, žaliavinė nafta, anglys. 9. Gamtinės dujos, suskystintos automobilių 
dujos (LPG), žaliavinė nafta, anglys.

Or. it

Justification

LPG should be included in Annex III to the REACH Regulation in view of its natural origins, 
its similarities with other natural products listed in Annex III and its known effects as regards 
safety, health and the environment.
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Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 1085
III priedo 9 dalis

9. Gamtinės dujos, žaliavinė nafta, anglys. 9. Gamtinės dujos, žaliavinė nafta, anglys ir 
su jomis susiję produktai, naudojami 
aukštakrosnėse ar plieno gamyboje.

Or. de

Justification

The products are produced in blast furnace or steelmaking processes and should therefore be 
equated with natural energy resources. These by-products should therefore be exempted from 
registration.

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 1086
III priedo 9a dalis (nauja)

9a. Metalai ir lydiniai, kurių atžvilgiu jau 
egzistuoja rizikos įvertinimas.

Or. de

Justification

Disproportionately high effort needed for registration: experience over decades indicates no 
risk to man or the environment.

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 1087
III priedo 9b dalis (nauja)

9b. Masė popieriaus gamybai.

Or. de

Justification

Risk to man or the environment can be ruled out.
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Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 1088
IV priedo 1 pakopa

1 PAKOPA – RINKTI IR BENDRAI 
NAUDOTI TURIMĄ INFORMACIJĄ

1 PAKOPA– RINKTI IR BENDRAI 
NAUDOTI TURIMĄ INFORMACIJĄ

Registruotojas turėtų rinkti visus turimus 
bandymų duomenis apie registruojamą
medžiagą. Jei įmanoma, registracijos 
dokumentus turėtų pateikti konsorciumas 
pagal 10 arba 17 straipsnių reikalavimus. 
Tokiu būdu būtų galima bendrai naudotis 
bandymų duomenimis, išvengti nereikalingų
bandymų ir sumažinti kaštus. Registruotojas 
taip pat turėtų rinkti ir kitą pasiekiamą
informaciją apie medžiagą. Tai galėtų būti 
alternatyvūs duomenys (pvz., gauti nustačius 
(Q)SAR ar atlikus ekstrapoliaciją remiantis 
kitomis medžiagomis bei bandymų invitro 
arba epidemiologiniai duomenys), kurie gali 
padėti nustatant medžiagos pavojingųjų
savybių buvimą ar jų nebuvimą ir kurie tam 
tikrais atvejais gali pakeisti bandymų su 
gyvūnais rezultatus. Be to, reikėtų rinkti ir 
informaciją apie poveikį, naudojimą bei 
rizikos valdymo priemones pagal 9 
straipsnio ir V priedo nuostatas. Apsvarstęs 
visą šią informaciją, registruotojas galės 
nuspręsti, ar būtina rinkti tolesnę
informaciją.

Registruotojas(-ai) turėtų rinkti visus 
turimus bandymų duomenis apie 
registruojamą medžiagą. Galimi 
registruotojai turėtų bendrai naudotis 
bandymų duomenimis, išvengti nereikalingų
bandymų ir sumažinti kaštus. 
Registruotojas(-ai) taip pat turėtų rinkti ir 
kitą pasiekiamą informaciją apie medžiagą. 
Tai galėtų būti alternatyvūs duomenys (pvz., 
gauti nustačius (Q)SAR ar atlikus 
ekstrapoliaciją remiantis kitomis 
medžiagomis bei bandymų invitro arba 
epidemiologiniai duomenys), kurie gali 
padėti nustatant medžiagos pavojingųjų
savybių buvimą ar jų nebuvimą ir kurie tam 
tikrais atvejais gali pakeisti bandymų su 
gyvūnais rezultatus. Be to, reikėtų rinkti ir 
informaciją apie poveikį, naudojimą bei 
rizikos valdymo priemones pagal 9 
straipsnio ir V priedo nuostatas. Apsvarstęs 
visą šią informaciją, registruotojas(-ai) galės 
nuspręsti, ar būtina rinkti tolesnę
informaciją.

Or. en

Justification

Consequential amendment as part of OSOR package.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 1089
IV priedo 3 dalies 3.4 skirsnis

3.4 Paskesniam naudotojui pateikiamos 3.4 Paskesniam naudotojui pateikiamos 
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medžiagos forma (medžiaga, preparatas ar 
gaminys) ir (arba) agregatinis būvis. 
Paskesniems naudotojams pateiktuose 
preparatuose esančios medžiagos 
koncentracija ar koncentracijos intervalas ir 
paskesniems naudotojams pateiktuose 
gaminiuose esančios medžiagos kiekis.

medžiagos forma (medžiaga, preparatas ar 
gaminys) ir (arba) agregatinis būvis. 
Paskesniems naudotojams pateiktuose 
preparatuose esančios medžiagos 
koncentracija ar koncentracijos intervalas ir 
paskesniems naudotojams pateiktuose 
gaminiuose esančios medžiagos kiekis.

3.4 Paskesniam naudotojui pateikiamos 
medžiagos forma (medžiaga, preparatas ar 
gaminys) ir (arba) agregatinis būvis.

3.4 Paskesniam naudotojui ir (arba) 
vartotojui pateikiamos medžiagos forma 
(medžiaga, preparatas ar gaminys) ir (arba) 
agregatinis būvis.

Or. de

Justification

As the definition of 'downstream users' does not include consumers, it should be ensured that 
information is also made available on the form and physical state in which the substance 
reaches the consumer.

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

Pakeitimas 1090
IV priedo 3 dalies paskutinė pastraipa po 3.7 skirsnio

Prireikus nurodomi ir pagrindžiami 
naudojimo atvejai, kurių registruotojas 
nerekomenduoja (pvz., neoficialios tiekėjo 
rekomendacijos). Tai neturi būti išsamus 
sąrašas.

Prireikus nurodomi ir pagrindžiami 
naudojimo atvejai, kurių registruotojas 
nerekomenduoja (pvz., neoficialios tiekėjo 
rekomendacijos). Tai privalo būti išsamus 
sąrašas.

Or. it

Justification

The list must be an exhaustive one, in order to avoid both improper use of the substance by 
the user and the user embarking on trials on the substance with a view to a specific use, 
which would certainly fail.

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 1091
IV priedo 5 dalis
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5. SAUGAUS NAUDOJIMO 
NURODYMAI:

5 dalis išbraukiama

Or. en

Justification

The additional basic information on exposure helps companies to develop their safety data 
sheet or guidance on safe use and enables the Agency to screen dossiers submitted to identify 
priority substances in the tonnage range between 1 and 10 tonnes for which the information 
set out in Annex V should be generated.
Point 5 of Annex IV of the Commission proposal is moved to a new Annex I ba (new), as it 
contains information on risk management for substances which are not classified as 
dangerous, by following the structure of the safety data sheet of Annex I ba  (new).
(amendment linked to Article 5(4))

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 1092
IV priedo 5a dalis (nauja)

IV priedo 5a dalis (nauja)

5a. Informacija apie medžiagų poveikį kiekiais nuo 1 iki 10 tonų

5a.1 Pagrindinė naudojimo kategorija: 
5a.1.1 a) pramoninis naudojimas,

b) profesinis naudojimas,
c) vartotojo naudojimas.

5a.1.2 Pramoninio ir profesinio naudojimo detalizavimas:
a) naudojimas uždaroje sistemoje,
b) naudojimas įtraukiant į matricą ar ant jos,
c) nedispersinis naudojimas,
d) dispersinis naudojimas.

5a.2 Žymiausi poveikio būdai

5a.2.1 Poveikis žmogui:
a) oralinis, 
b) per odą, 
c) įkvėpus.

5a.2.2 Poveikis aplinkai:
a) vandeniu, 
b) oru, 
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c) atliekomis.

5a.3 Poveikio trukmė: 
a) atsitiktinė,
b) pasitaikanti,
c) tęstinė/ dažna.

Or. en

Justification

The additional basic information on exposure helps companies to develop their safety data 
sheet or guidance on safe use and enables the Agency to screen dossiers submitted to identify 
priority substances in the tonnage range between 1 and 10 tonnes for which the information 
set out in Annex V should be generated.
Point 5 of Annex IV of the Commission proposal is moved to a new Annex I ba (new), as it 
contains information on risk management for substances which are not classified as 
dangerous, by following the structure of the safety data sheet of Annex I ba (new).
(amendment linked to Article 5(4))

Pakeitimą pateikė Mojca Drčar Murko

Pakeitimas 1093
IV priedo 5a dalis (nauja)

IV priedo 5a dalis (nauja)

5a. Papildoma informacija 

5a.1 Pagrindinė naudojimo kategorija:

5a.1.1 a) pramoninis naudojimas,
b) profesinis naudojimas,
c) vartotojo naudojimas.

5a.1.2 Pramoninio ir profesinio naudojimo detalizavimas:

a) naudojimas uždaroje sistemoje,
b) naudojimas įtraukiant į matricą ar ant jos,
c) nedispersinis naudojimas,
d) dispersinis naudojimas.

5a.2 Žymūs poveikio būdai:

5a.2.1 Poveikis žmogui:

a) oralinis,
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b) per odą,
c) įkvėpus.

5a.2.2 Poveikis aplinkai:

a) vandeniu,
b) oru,
c) kietomis atliekomis.

5a.3 Poveikio išsidėstymas:

a) atsitiktinis/retas,
b) pasitaikantis,
c) tęstinis/dažnas.

Or. en

Justification

Registrants of substances in quantities below 10 tonnes are exempted from the requirement 
for a full chemical safety assessment, as this would be disproportionate. In order to arrive at 
a basic consideration of possible risk, as well as to allow for prioritisation on the basis of 
possible risk, a basic exposure assessment is necessary. This can be achieved most effectively 
through the application of a system based on basic exposure categories.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 1094
IVa priedas (naujas) 
IVa priedas (naujas)

Dėl prioritetų nustatymo medžiagų registravimui kiekiais tarp 1 ir 100 tonų

Prioritetų nustatymas medžiagoms turėtų priklausyti nuo galimo medžiagos pavojingumo, 
įskaitant jos kiekį, būdingas savybes ir poveikį. Labai svarbu atpažinti galimo didelio 
pavojingumo medžiagas ir skirti tinkamus išteklius pirmiausiai darbui su jomis. 
Pavojingumu paremtas prioritetų nustatymas taip pat užtikrina duomenų/informacijos 
surinkimą apie visas medžiagas per 5 metus ir ankstyvą galimo didesnio pavojingumo 
medžiagų užregistravimą. 

Į informacijos rinkinį įtraukiamos savybės ir duomenys apie poveikį, apibrėžiantys 
pavojingumą:

- fizinės cheminės savybės: fizinė forma (dalelių dydis), lydymosi , virimo temperatūra, 
santykinis tankis, garų slėgis, skilimo koeficientas oktanolyje/vandenyje, tirpumas 
vandenyje, užsidegimo temperatūra; 
- biologinis skaidomumas; 
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- ūmus toksiškumas (daphnia); 
- ūmus toksiškumas – nurijus, per odą, įkvėpus (vienas būdas); 
- odos dirginimas; 
- akių dirginimas; 
- odos jautrinimas (kai nėra įrodymų, jog neverta susirūpinti); 
-genetinio toksiškumo bakterinis bandymas (Ames); 
- klasifikavimas ir ženklinimo informacija; 
- bendrojo poveikio ir naudojimo informacija.

Pagal šias savybes ir poveikio duomenis klasifikuojama į skirtingas poveikio kategorijas, o į 
poveikio kategorijas taip pat įtraukiama naudojimo būdų kategorija.

Į registravimą pagal REACH turėtų būti įtraukiama paprasta prioritetų nustatymo 
priemonė, apimanti kiekį ir pavojingumą. Komisijos REACH įgyvendinimo programų 
grupė (RIP) šiuo metu apibrėžia prioritetų nustatymo procesą ne kaip visišką naudojimo 
pavojaus įvertinimą visoms medžiagoms mažais kiekiais, bet kaip skatinimą identifikuoti tas 
medžiagas, kurios galėtų pasinaudoti jų ankstesniu įtraukimu į REACH.

Pagrindinė pasiūlymo koncepcija yra naudoti galimo didelio vidinio medžiagos 
pavojingumo vertinimo sistemą, remiantis medžiagos sugebėjimu sukelti poveikį jos 
galutinio naudojimo metu, kaip apibrėžiama:

Aukšto prioriteto pavojaus kriterijai

Klasifikacija                                E, F+, T+, T, N, R42, R43

Poveikis (žmogui)

Poveikio galimumas         Didelis Vidutinis Mažas  
Garų slėgis (hPa)   >100 10-100 5-10
Dulkių potencialas Labai dulkingas Dulkingas Mažai dulkingas

Dulkingas Dulkingas
Analogija Milteliai Granulės Gumulai

Cukrus

Aukšto prioriteto pavojaus (aplinkai) galimumas

Sunkus biologinis skaidomumas ir potencialas bioakumuliuoti (log Kow >3)

Aukšto prioriteto naudojimo/kiekio kriterijai

Kiekis – 1-10 tonos,  naudoja vartotojas
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Kieki s– 10 -100 tonos,  naudoja vartotojas ar profesionalas 

Prioriteto nustatymas pagal pirmiau nurodytą informaciją:

Aukštas prioritetas: medžiaga atitinka šias sąlygas:
aukšto prioriteto pavojaus kriterijai IR,
didelis poveikio žmogui arba  aplinkai galimumas IR,
aukšto prioriteto naudojimo/kiekio kriterijai.

Šioms medžiagoms taikomas registravimas pagal 21 straipsnio 2 dalies b punktą

Teigiamas pavojingumo ir (poveikio žmogui ar aplinkai galimumo) bei naudojimo/kiekio 
parodymas = išankstinis registravimas

Or. en

Justification

Linked to amendment to article 20 a (new).

Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer ir Anja Weisgerber

Pakeitimas 1095
IVa priedas (naujas)

IVa priedas
Klasifikavimo kriterijai pagal prioriteto lygį

Šiame priede nustatomi medžiagų klasifikavimo kriterijai pagal pavojingumą į prioritetų 
lygius 1–3. Taip pat apibrėžiami klasifikavimo kriterijai „toksiškumas“, „tonažas“ ir 
„naudojimas“. Pagal registravimo procedūrą, remiantis 9c straipsniu, ir išankstinio 
registravimo procedūrą, remiantis 26b straipsnio 1 dalimi, klasifikuoja pats gamintojas ar 
importuotojas ir atitinkamai– Agentūra. 

Klasifikavimo schema pagal prioriteto lygius
Toksiškumas Tonažo naudojimas
1 prioriteto lygis 
Didelis toksiškumas/1 tonažo lygis Atviras naudojimas
Didelis toksiškumas/1 tonažo lygis Uždaras naudojimas
Didelis toksiškumas/2 tonažo lygis Atviras naudojimas
Didelis toksiškumas/3 tonažo lygis Atviras naudojimas
Visos CMR, PBT ir POP medžiagos
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2 prioriteto lygis
Didelis toksiškumas/2 tonažo lygis Uždaras naudojimas
Didelis toksiškumas/3 tonažo lygis Uždaras naudojimas
Vidutinis toksiškumas     1 tonažo lygis Atviras naudojimas
Vidutinis toksiškumas     2 tonažo lygis Atviras naudojimas
Vidutinis toksiškumas     3 tonažo lygis Atviras naudojimas
Vidutinis toksiškumas     1 tonažo lygis Uždaras naudojimas

3 prioriteto lygis 
Vidutinis toksiškumas     2 tonažo lygis Uždaras naudojimas
Vidutinis toksiškumas     3 tonažo lygis Uždaras naudojimas
Mažas toksiškumas visomis kombinacijomis

2. Klasifikavimo kriterijų apibrėžimas
2.1 Toksiškumo lygiai

2.1.1 Didelis toksiškumas
„Didelis toksiškumas“ taikomas medžiagoms, toliau klasifikuojamoms pagal toksines 
savybes pagal Direktyvą 67/548/EEB:
labai toksiškos,
toksiškos,
jautrinančios,
kancerogeninės,
mutageninės,
toksiškos reprodukcijai,
pavojingos aplinkai, R50, R53.
Kitos medžiagos, kurios turi, ar gamintojas, ar importuotojas mano, kad turi atitinkamas 
toksines savybes ar įtariama, kad, remiantis struktūrinėmis ir fizinėmis ar cheminėmis 
savybėmis, turi atitinkamas toksines savybes ar priklauso medžiagų kategorijoms CMR, 
PBT ar POP, taip pat turi būti klasifikuojamos kaip „didelio toksiškumo“.

2.1.2 Vidutinis toksiškumas
„Vidutinis toksiškumas“ taikomas medžiagoms, toliau klasifikuojamoms pagal toksines 
savybes pagal Direktyvą 67/548/EEB:
kenksmingos,
pavojingos aplinkai, jeigu neklasifikuojamos kaip „didelio toksiškumo“.
Kitos medžiagos, kurios turi, ar gamintojas, ar importuotojas mano, kad turi toksines 
savybes, atitinkančias „vidutinio toksiškumo“ klasifikaciją, irgi turi būti taip 
klasifikuojamos.
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2.1.3 Mažas toksiškumas
„Mažas toksiškumas“ taikomas visoms medžiagoms, kurioms nesuteikta „didelio 
toksiškumo“ ar „vidutinio toksiškumo“ klasifikacija.

2.2 Tonažo lygiai 
Pagal sąsają su išankstiniu registravimu, vadovaujantis 26 ir tolesniais straipsniais, kai 
dalyvauja keli gamintojai ir/ar importuotojai, tonažo lygis apibrėžiamas, remiantis bendru 
pagamintu ir importuotu tonažu.

2.2.1 1 tonažo lygis 
„1 tonažo lygis “ taikomas, kai bendras tonažas didesnis nei 1 000 tonų per metus.

2.2.2 2 tonažo lygis 
„2 tonažo lygis “ taikomas, kai bendras tonažas didesnis nei 100 tonų ir ne didesnis nei 
1 000 tonų per metus.

2.2.3 3 tonažo lygis 
„3 tonažo lygis“ taikomas, kai bendras tonažas didesnis nei 1 tona ir ne didesnis nei 100 
tonų per metus.

2.3 Naudojimas
Naudojimas, remiantis poveikiu, klasifikuojamas taip:

2.3.1 Atviras naudojimas
„Atviras naudojimas“ – atviras naudojimas pagal pramoninę ar profesinę paskirtį ir 
naudojant vartotojams.

2.3.2 Uždaras naudojimas
„Uždaras naudojimas“ – uždaras naudojimas pagal pramoninę ar profesinę paskirtį.

Or. de

Justification

Annex IVa establishes a straightforward, usable tool with clear criteria enabling risk-based 
classification of substances to be carried out by manufacturers or importers and by the 
Agency under the registration and pre-registration procedure respectively, creating a basis 
for risk-dependent information requirements. Classification also provides a basis for 
decisions prioritising substances.

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 1096
IVa priedas (naujas)

IVa priedas (naujas)
Kiti kriterijai, tikrinant medžiagas nuo 1 ir 
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10 tonų

Or. en

Justification

Follows amendment on Article 43aa 5(new). This annex should be completed by the Agency 
later (amendment linked to Article 5(4)).

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 1097
V priedo įvadinės dalies 1 pastraipa

Šio priedo 1 skiltyje nurodoma standartinė 
informacija, kurią pagal 11 straipsnio 1 
dalies a punkto nuostatas privaloma pateikti 
apie visas medžiagas, kurių pagaminama ar 
įvežama ne mažiau kaip 1 tona. Šio priedo 2 
skiltyje nustatomos specialiosios taisyklės, 
pagal kurias privalomą standartinę
informaciją leidžiama praleisti, pakeisti kita, 
pateikti kitoje pakopoje arba kitaip 
pritaikyti. Jei įvykdytos sąlygos, kurioms 
esant šio priedo 2 skilties nuostatos 
nedraudžia adaptuoti informacijos, 
registruotojas privalo tai aiškiai nurodyti ir 
pagrįsti atitinkamose registracijos 
dokumentų rinkinio skiltyse.

Šio priedo 1 skiltyje nurodoma standartinė 
informacija apie medžiagas, kurių 
pagaminta ar importuota 1 tona ar daugiau 
per metus. Informaciją, nurodytą 1 skiltyje, 
privaloma pateikti apie visas medžiagas, 
kurių pagaminama ar įvežama ne mažiau 
kaip 10 tonų pagal 11 straipsnio 1 dalies b –
d punktus. Medžiagoms, kurių kiekis 1 - 10 
tonų, reikalaujama registravimo byloje 
pateikti visą turimą informaciją apie jų 
savybes, bent jau informaciją apie fizines 
chemines savybes pagal 11 straipsnio 1 
dalies a punktą. Šio priedo 2 skiltyje 
nustatomos specialiosios taisyklės, pagal 
kurias privalomą standartinę informaciją
leidžiama praleisti, pakeisti kita, pateikti 
kitoje pakopoje arba kitaip pritaikyti. Jei 
įvykdytos sąlygos, kurioms esant šio priedo 
2 skilties nuostatos nedraudžia adaptuoti 
informacijos, registruotojas privalo tai 
aiškiai nurodyti ir pagrįsti atitinkamose 
registracijos dokumentų rinkinio skiltyse.

Or. en

Justification

Follows amendment to Article 11 (1) a) (Amendment linked to Article 5(4)).

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 1098
V priedo įvadinės dalies 1a pastraipa (nauja)



AM\565939LT.doc 39/97 PE 357.826v01-00

LT

Remdamasis šiuo priedu  registruotojas turi 
pateikti pasiūlymą ir tvarkaraštį, kad  
įvykdytų šiame priede išdėstytus 
informacijos pateikimo reikalavimus pagal 
11 straipsnio 1 dalies a punktą, kai 
naudojami bandymai su stuburiniais 
gyvūnais.

Or. en

Justification

Linked to Amendments of Recital 47 and Article 11 (1). In order to prevent animal testing and 
save costs for industry, and as data from animal tests should only be provided if necessary for 
the safety assessment of a substance, testing proposals involving tests on vertebrate animals 
for provision of the information specified in Annex V should also be submitted.

Pakeitimą pateikė Mojca Drčar Murko

Pakeitimas 1099
V priedo 5 dalies a ir b punktai (nauji)

Į 5a punktą įtraukiama:
- medžiagos būsena 20 °C ir 101.3 

kPa,
- garų slėgis,
- tirpumas vandenyje,
- skilimo koeficientas n-

oktanolyje/vandenyje,
- užsidegimo temperatūra,
- degumas,
- sprogstamosios savybės,
- granuliometrija (jei tinka).

Į 5b punktą įtraukiama:
- lydymosi/užšalimo temperatūra,
- virimo temperatūra,
- santykinis tankis,
- paviršiaus įtempimas,
- savaiminio užsidegimo temperatūra,
- oksidacinės savybės.

Or. en

Justification

Point 5 to be divided into two parts:
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Point 5a to include mandatory physicochemical information;
Point 5b to include physicochemical information that may be additionally requested

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 1100
V priedo 6 dalies 1 skilties 6.3 skirsnis

6. 3. Odos jautrinimas 6. 3. Odos jautrinimas
Šį tyrimą sudaro tokios pakopos: Šį tyrimą sudaro tokios pakopos:

(1) turimų duomenų apie žmones ir gyvūnus 
įvertinimas,

(1) turimų duomenų apie žmones ir gyvūnus 
įvertinimas,

(2) vietinis bandymas su pelių limfmazgiais 
LLNA (angl. Local Lymph Node Assay).

(2) įrodymų svarbos įvertinimas, 
susidedantis iš:
i) kompiuterizuotos ekspertų sistemos / 
(Q)SAR modeliavimo (pvz., DEREK),
ii) in vitro persiskverbimo į odą tyrimo 
(OECD 428),
iii) in vitro proteinų sujungimo tyrimo 
(pvz., žmogaus serumo albumino).
Jei cheminė medžiaga neturi struktūrinių 
pavojaus signalų, neprasiskverbia į odą ir 
negali jungtis su proteinu, ji neturi savybės 
jautrinti, ir atvirkščiai. Jei rezultatai būtų 
mišrūs – teigiami ir neigiami, reikėtų 
eksperto išvados, paremtos atsargumo 
principu.

Or. en

Justification

Directive 86/609 requires non-animal tests to be used where reasonably and practicably 
available. The animal test in REACH  is not validated to modern standards and should thus 
be replaced, as the use of non-validated animal tests is unacceptable ethically and 
scientifically.  Studies showing scientific weaknesses of the test and explaining the proposed 
alternative strategy are cited in  "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (see 
www.reachnonanimaltests.org).  The alternative is scientifically sound. Where uncertainties 
remain about the properties of a substance, it should be subject to control measures.
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Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 1101
V priedo 6 dalies 2 skilties 6.3 dalis, 2 pakopa

6.3. 2 vertinimo pakopa neprivaloma, jei: 6.3. 2 vertinimo pakopa neprivaloma, jei:

– medžiaga yra ėsdinanti, labai toksiška 
arba dirginanti sąlyčio su oda atveju; arba
– medžiaga yra stipri rūgštis (pH < 2,0) 
arba bazė (pH > 11,5); arba
– medžiaga užsiliepsnoja kambario 
temperatūroje dėl sąveikos su oru.
Jei remiantis pirmąja tyrimo pakopa galima 
klasifikuoti medžiagą kaip jautrinančią odą, 
kitą pakopą leidžiama praleisti, o 
registruotojas privalo klasifikuoti medžiagą
kaip jautrinančią odą.

Jei remiantis pirmąja tyrimo pakopa galima 
klasifikuoti medžiagą kaip jautrinančią odą, 
kitą pakopą leidžiama praleisti, o 
registruotojas privalo klasifikuoti medžiagą
kaip jautrinančią odą.

Jei LLNA bandymas netinka šiai 
medžiagai, vietoj jo leidžiama atlikti 
maksimizavimo bandymą su jūrų 
kiaulytėmis GMPT (angl. Guinea Pig 
Maximisation Test).

Or. en

Justification

Directive 86/609 requires non-animal tests to be used where reasonably and practicably 
available. The animal test in REACH  is not validated to modern standards and should thus 
be replaced, as the use of non-validated animal tests is unacceptable ethically and 
scientifically.  Studies showing scientific weaknesses of the test and explaining the proposed 
alternative strategy are cited in  "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (see 
www.reachnonanimaltests.org).  The alternative is scientifically sound. Where uncertainties 
remain about the properties of a substance, it should be subject to control measures

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 1102
V priedo 6 dalies 2 skilties 6.4 skirsnis

6.4 Gavus teigiamus rezultatus, 
atsižvelgiama į tolesnius mutageniškumo 
tyrimus.

6.4 Gavus teigiamus rezultatus, 
atsižvelgiama į tolesnius in vitro 
mutageniškumo tyrimus.
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Or. en

Justification

Further mutagenicity studies should be limited to in vitro mutagenicity studies.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Lena Ek, Anders Wijkman ir 
Caroline Lucas, Hiltrud Breyer ir Mary Honeyball, ir Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Pakeitimas 1103
V priedo 6 dalies 1 ir 2 skilčių 6.4.1a skirsnis (naujas)

1 skiltis 2 skiltis
6.4.1.a Citogeniškumo tyrimas su žinduolių 
ląstelėmis in vitro

6.4.1.a Tyrimas neatliekamas, jei

- yra pakankamai duomenų, gautų atlikus 
citogeniškumo bandymą in vivo arba
- tyrinys laikomas kancerogeniška 1 arba 2 
kategorijos medžiaga.

Or. en

Justification

Reintroduction of a test for substances between 1-10 tonnes per year in line with what the 
Commission had foreseen in its draft proposal. The re-introduction of this test gives a better 
indication whether a substance is mutagenic (a property of very high concern). The wording 
is taken directly from Annex VI. If this amendment is adopted, the corresponding part in 
Annex VI needs to be deleted. (Schlyter & others)

This amendment is a consequence to the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal. For mutagenicity ot is assured that if there is a positive result from 
an in vitro study, that it will be further investigated.  (Roth-Behrendt & others)

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller ir Chris Davies

Pakeitimas 1104
V priedo 6 dalies 1 skilties 6.4.a skirsnis (naujas)

6.4.a.1. Citogeniškumo tyrimas su 
žinduolių ląstelėmis in vitro (bandymas ne 
su gyvūnais, padedantis patikrinti 
kancerogenines/mutagenines savybes);
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6.4.a.2. Augimo slopinimo bandymas su 
dubliais (pirmas chroniško toksiškumo 
požymis vandens aplinkoje);
6.4.a.3. Skaidomumo bandymai 
(informacija apie tai, ar cheminė 
medžiagas skyla aplinkoje), užtikrinantys, 
kad apie visas REACH chemines 
medžiagas bus atskleisti visi su jomis susiję 
esami duomenys, tarp kurių bus visi 
duomenys apie toksiškumą, ne tik tiems 
tikslams, kuriuos apima registracijos 
reikalavimai.

Or. en

Justification

The information required for chemicals produced at 1-10 tonnes is currently inadequate. It 
will not identify chemicals meetings the criteria of very high concern or posing a risk to 
human health. (Davies) The re-introduction of these 3 safety tests in Annex V (Standard 
information requirements for substances manufactured or imported in quantities of 1 tonne or 
more) will ensure the identification of substances of very high concern for low volumes 
chemicals, which is the prerequisite for a proper risk management within REACH. (Jørgensen 
& others + Davies)

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 1105
V priedo 6 dalies 1 skilties 6.4.1a ir 6.4.1b skirsniai (nauji)

6.4.1a. Citogeniškumo tyrimas su žinduolių 
ląstelėmis in vitro
6.4.1b. Genų mutacijos tyrimas su 
žinduolių ląstelėmis in vitro […]

Or. de

Justification

The existing Technical Guidance Document (TGD) contains a carefully formulated testing 
strategy for mutagenicity, making provision for a second study (in vitro, involving mammalian 
cells) for this tonnage range. This strategy should be maintained under REACH: account is 
taken, in a balanced fashion, of the various possible ways for chemicals to attack genetic 
material.
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Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Pakeitimas 1106
V priedo 6 dalies 6.4.3 skirsnis (naujas)

6.4.3. Genų mutacijos tyrimas su 
žinduolių ląstelėmis in vitro, gavus 
neigiamą V priedo 6.4.1. ir VI priedo 6.4.2 
skiltyse nurodytų bandymų rezultatą.

6.4.3. Tyrimas neatliekamas, jei yra 
pakankamai duomenų, gautų atlikus 
patikimą žinduolių genų mutacijos 
bandymą in vivo.
6.4. Gavus teigiamus V arba VI priede 
nurodytų mutageniškumo tyrimų
rezultatus, svarstoma būtinybė atlikti 
atitinkamus mutageniškumo tyrimus in 
vivo.
Jeigu, atlikus V priede nurodytus 
mutageniškumo tyrimus ar anksčiau 
nurodytus bandymus, gaunamas teigiamas 
rezultatas ir nesama in vivo tyrimo rezultatų, 
registruotojas pasiūlo tinkamą in vivo 
mutageniškumo tyrimą.

Jeigu bent vieno atlikto in vivo tyrimo 
rezultatas teigiamas, siūlomi tolesni tinkami 
in vivo tyrimai.

Or. en

Justification

This amendment is a consequence to the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal. For mutagenicity ot is assured that if there is a positive result from 
an in vitro study, that it will be further investigated. 

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 1107
V priedo 6 dalies 1 ir 2 skilčių 6.4a skirsnis (naujas)

1 skiltis 2 skiltis
6.4.a Ūmus toksiškumas 6.4.a Tyrimas(-ai) neatliekamas(-i), jei:
6.4.1a Įrodymų svarbos vertinimas, 
susidedantis iš:

- negalima atlikti in vitro bandymų su 
tiksliomis medžiagos dozėmis dėl medžiagos 
cheminių ar fizinių savybių; arba

i) kompiuterizuotos ekspertų sistemos / - medžiaga yra ėsdinanti; arba
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(Q)SAR modeliavimo (pvz., TOPKAT)
ii) bazinio citotoksiškumo bandymo (pvz., 
naudojant įprastą žmogaus odos ląstelę 
(NHK)) in vitro

- medžiaga užsiliepsnoja kambario 
temperatūroje dėl sąveikos su oru.

6.4.2a Metabolizmo tyrimai in vitro (pvz., 
žmogaus mikrosominių fermentų)
6.4.3a Kompiuterizuotas biokinetinis 
modeliavimas, skirtas pateikti absorbcijos, 
pasiskirstymo ir išskyrimo skirtingais 
poveikio būdais įvertinimus.

Or. en

Justification

Substances should not only be tested for aquatic toxicity, but also on acute toxicity. For more 
information on this test, see www.reachnonanimaltests.org..

Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber ir Richard Seeber

Pakeitimas 1108
V priedo 6 dalies 1 ir 2 skilčių 6.4a skirsnis (naujas)

1 skiltis 2 skiltis
6.4a. Ūmus toksiškumas
Dujų ir lakiųjų skysčių atveju (garų slėgis 
esant 20oC temperatūrai didesnis kaip 10-2 
Pa) pateikiama informacija apie jų poveikį
įkvėpus (6.5.2).

6.4a. Tyrimas neatliekamas, jei:
dėl cheminių arba fizikinių medžiagos 
savybių negalima skirti tikslios dozės; arba
medžiaga yra ėsdinanti; arba
medžiaga užsiliepsnoja kambario 
temperatūroje dėl sąveikos su oru.

Kitų medžiagų, išskyrus dujas, atveju, 
6.5.1–6.5.3 skirsniuose nurodyta 
informacija pateikiama bent apie du 
poveikio būdus, vienas kurių – poveikis 
prarijus. Kitas medžiagos įvedimo būdas 
pasirenkamas pagal medžiagos pobūdį ir
galimą poveikio žmonėms būdą. Jei yra tik 
vienas būdas, informaciją apie jį pateikti 
privaloma.

Antrasis medžiagos įvedimo būdas 
pasirenkamas pagal tokius kriterijus:

6.4a.1. prarijus
6.4a.2. įkvėpus 6.4a.2. Poveikio įkvėpus bandymas yra 
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tinkamas, jei:

(1) poveikis žmonėms įkvėpus yra tikėtinas; 
ir
(2) įvykdyta viena iš šių sąlygų:
Medžiagos garų slėgis esant 20oC 
temperatūrai didesnis kaip 10-2 Pa ; arba

Medžiaga yra miltelių pavidalo, kuriuose 
daugiau kaip 1 % masės dalelių yra 
mažesnio nei 100 μm vidutinio 
aerodinaminio skersmens (MMAD); arba

Naudojant medžiagą susidaro įkvėpti 
tinkami aerozoliai, dalelės ar lašeliai (> 1 
% masės dalelių MMAD < 100 μm).

6.4a.3. Per odą 6.4a.3. Poveikio per odą bandymas yra 
tinkamas, jei:
(1) gamybos ir (arba) naudojimo metu 
tikėtinas sąlytis su oda; ir
(2) dėl fizikinių ir cheminių medžiagos 
savybių didžioji jos dalis absorbuojama per 
odą; ir
(3) įvykdyta viena iš šių sąlygų:

toksiškumas pastebėtas, atliekant ūmaus 
toksiškumo prarijus bandymą su mažomis 
dozėmis; arba

atliekant odos ir (arba) akių dirginimo 
tyrimus, buvo pastebėti sistemingi 
padariniai ar kiti absorbcijos įrodymai; 
arba

bandymai in vitro rodo didelę absorbciją
per odą; arba

didelis ūmus toksiškumas per odą arba 
gebėjimas įsiskverbti per odą būdingas ir 
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struktūriškai susijusioms medžiagoms.

Poveikio per odą bandymas yra 
netinkamas, jei dėl molekulinės masės (> 
800) arba molekulių skersmens ( > 15 Å) ir 
mažo tirpumo riebaluose (log Kow < –1 
arba > 4) absorbcija per odą yra netikėtina.

Or. de

(Text moved from Annex VI, 6.5 Acute Toxicology)

Justification

To determine risk-based information requirements under Annex IVa, knowledge of acute 
toxicity is required. (Elisabeth Jeggle and others)

For the range between one and 10 tonnes in particular, the proposal for a regulation on 
REACH currently does not provide for sufficient information to be supplied. On 
environmental and health protection grounds, a particularly critical view must be taken of 
that, since it has to be assumed that that tonnage range will account for two thirds of all 
substances produced or imported which are subject to registration under REACH.

Within this tonnage range, furthermore, a substance safety assessment with risk management 
measures is not yet mandatory, which means that classification and labelling are the most 
important way of communicating information on hazards and on safe use of the substances 
concerned. To determine hazardous properties, a reliable data set is an essential basis.

Information on acute human toxicity of chemicals is regarded as the fundamental for 
protection at the workplace and for consumer protection. The debate on this has shown that 
industry itself is interested in gathering the relevant data in order to be able to take suitable 
measures. Furthermore, it is estimated that there are already test results for a high 
percentage of the existing substances currently on the market. (Richard Seeber)

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt ir Anders Wijkman

Pakeitimas 1109
V priedo 6 dalies 1 ir 2 skilčių 6.4a skirsnis (naujas)

1 skiltis 2 skiltis

6.4 a. Ūmus toksiškumas 6.4a. 6.4a. Tyrimas neatliekamas, jei:
Tyrimas atliekamas vienu būdu, geriausiai 
prarijus, išskyrus, kai registruotojas mano, 
kad kitas būdas tinkamesnis.

- dėl cheminių arba fizikinių medžiagos 
savybių negalima skirti tikslios dozės; arba
- medžiaga yra ėsdinanti; arba
- medžiaga užsiliepsnoja kambario 
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temperatūroje dėl sąveikos su oru.
Dujų ir lakiųjų skysčių atveju (garų slėgis 
esant 20oC temperatūrai didesnis kaip 10-2 
Pa) pateikiama informacija apie jų poveikį
įkvėpus (6.5.2).
Kitų medžiagų, kurių kiekis, tenkantis 
gamintojui ar importuotojui, yra ne mažiau 
kaip 100 tonų, išskyrus dujas, atveju, 6.5.1–
6.5.3 skirsniuose nurodyta informacija 
pateikiama bent apie du poveikio būdus, 
vienas kurių – poveikis prarijus. Kitas 
medžiagos įvedimo būdas pasirenkamas 
pagal medžiagos pobūdį ir galimą poveikio 
žmonėms būdą. Jei yra tik vienas būdas, 
informaciją apie jį pateikti privaloma.

Antrasis medžiagos įvedimo būdas 
pasirenkamas pagal tokius kriterijus:

6.4a.1. prarijus
6.4a.2. įkvėpus 6.4a.2. Poveikio įkvėpus bandymas yra 

tinkamas, jei:
(1) poveikis žmonėms įkvėpus yra tikėtinas; 
ir
(2) įvykdyta viena iš šių sąlygų:
Medžiagos garų slėgis esant 20oC 
temperatūrai didesnis kaip 10-2 Pa ; arba

Medžiaga yra miltelių pavidalo, kuriuose 
daugiau kaip 1 % masės dalelių yra 
mažesnio nei 100 μm vidutinio 
aerodinaminio skersmens (MMAD); arba

Naudojant medžiagą susidaro įkvėpti 
tinkami aerozoliai, dalelės ar lašeliai (> 1 
% masės dalelių MMAD < 100 μm).

6.4a.3. Per odą 6.4a.3. Poveikio per odą bandymas yra 
tinkamas, jei:
(1) gamybos ir (arba) naudojimo metu 
tikėtinas sąlytis su oda; ir
(2) dėl fizikinių ir cheminių medžiagos 
savybių didžioji jos dalis absorbuojama per 
odą; ir
(3) įvykdyta viena iš šių sąlygų:
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toksiškumas pastebėtas, atliekant ūmaus 
toksiškumo prarijus bandymą su mažomis 
dozėmis; arba

atliekant odos ir (arba) akių dirginimo 
tyrimus, buvo pastebėti sistemingi 
padariniai ar kiti absorbcijos įrodymai; 
arba

bandymai in vitro rodo didelę absorbciją
per odą; arba

didelis ūmus toksiškumas per odą arba 
gebėjimas įsiskverbti per odą būdingas ir 
struktūriškai susijusioms medžiagoms.
Poveikio per odą bandymas yra 
netinkamas, jei dėl molekulinės masės (> 
800) arba molekulių skersmens ( > 15 Å) ir 
mažo tirpumo riebaluose (log Kow < –1 
arba > 4) absorbcija per odą yra netikėtina.

Or. en

(Text moved from ANNEX VI, 6.5 with the addition of a new first paragraph in Column 1)

Justification

The Commission proposal requires information on acute toxicity only for substances in 
quantities of 10 tonnes or more per year. Information on acute toxicity for one exposure 
route, however, should also be required for selected priority substances in the tonnage range 
of 1 to 10 tonnes, which will be identified in the screening that the Agency will perform as set 
out in Articles 43 aa. For non-priority substances only information that is already available is 
required to be submitted. Thereby, this more flexible system achieves overall a better balance 
between information needs and cost efficiency than the Commission proposal. (amendment 
linked to amendment to Article 5(4)) (Roth-Behrendt)

Data on acute toxicity constitutes THE basic toxicological information and should hence be 
included even for the low-volume substances. It plays a central role for the evaluation of 
worker safety requirements, and further it is relatively inexpensive. Even though one should 
avoid animal testing and work hard on finding alternative test methods, the health of humans 
and protection of the environment has to be placed first. (Wijkman)
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Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Lena Ek, Anders Wijkman ir 
Mary Honeyball, ir Dagmar Roth-Behrendt, ir Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 1110
V priedo 7 dalies 1 ir 2 skilčių 7.1a skirsnis (naujas)

1 skiltis 2 skiltis

7.1.a Skaidomumas
7.1a.1. Biotinis 7.1a. Imitacinius bandymus (VII priedas, 

7.2.1.2–7.2.1.4.) siūlo atlikti registruotojas 
arba pagal 39, 40 arba 44 straipsnių
nuostatas to reikalauja vertinimą
atliekančios šalies kompetentingoji 
institucija, jei cheminės saugos vertinimas 
pagal I priedo nuostatas rodo būtinybę 
toliau nagrinėti medžiagos skaidomumą. 
Bandymas (-ai) pasirenkami pagal saugos 
vertinimo rezultatus.

7.1a.1.1. Greitas biologinis skaidomumas 7.1a.1.1. Tyrimas neatliekamas, jei 
medžiaga yra neorganinė.

Or. en

Justification

Reintroduction of a test on biodgradability for substances between 1-10 tonnes per year in 
line with what the Commission had foreseen in its draft proposal. If this test is not 
reintroduced, a key property of very high concern would not be assessed for two thirds of the 
substances under REACH. The wording is taken directly from Annex VI. If this amendment is 
adopted, the corresponding part in Annex VI needs to be deleted. (Schlyter and others + 
Honeyball)

The Commission proposal requires information on biodegradation only for substances in 
quantities of 10 tonnes or more per year. Such information should also be required for 
selected priority substances in the tonnage range of 1 to 10 tonnes, which will be identified in 
the screening that the Agency will perform as set out in Articles 43 aa. For non-priority 
substances only information that is already available is required to be submitted. (amendment 
linked to the amendment to Article 5(4)) (Roth-Behrendt)
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Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Lena Ek, Anders Wijkman ir 
Mary Honeyball, ir Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 1111
V priedo 7 dalies 1 ir 2 skilčių 7.1.1a skirsnis (naujas)

1 skiltis 2 skiltis

7.1.1 a. Dumblių augimo slopinimo tyrimas 7.1.1. a. Tyrimas neatliekamas, jei:
- medžiaga labai netirpi (tirpumas 
vandenyje <10 μg/l); arba
- medžiaga greičiausiai neprasiskverbs pro 
biologines membranas (MW > 800 arba 
molekulių skersmuo > 15 Å).

Or. en

Justification

Reintroduction of a test for substances between 1-10 tonnes per year in line with what the 
Commission had foreseen in its draft proposal. The re-introduction of this test gives a better 
indication about the acute toxicity of the substance. The wording is taken directly from Annex 
VI.

If this amendment is adopted, the corresponding part in Annex VI needs to be deleted. 
(Schlyter and others)

Reintroduction of a test for substances between 1-10 tonnes per year in line with what the 
Commission had foreseen in its draft proposal. The Commission proposal makes daphnia 
toxicity tests compulsory. However, the test alone does not allow for even a rudimentary 
environmental assessment, as it provides only for studying the impacts of a substance on 
animal organisms. For assessing the impact on plant organisms as well, the inclusion of an 
algae growth inhibition test is vital. This test provides for an initial indication of chronic 
toxicity in the aquatic environment. This is a non-animal test. (Honeyball)

If this amendment is adopted, the corresponding part in Annex VI needs to be deleted.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer ir Anja Weisgerber

Pakeitimas 1112
V priedo 7 dalies 1 ir 2 skilčių 7.1.1a ir 7.1a skirsniai (nauji)

1 skiltis 2 skiltis
7.1.1 a. Dumblių augimo slopinimo tyrimas 7.1.1. a. Tyrimas neatliekamas, jei:

medžiaga labai netirpi (tirpumas vandenyje 
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<10 μg/l); arba
medžiaga lengvai biologiškai skaidoma, o 
bandymo metu taikomos koncentracijos 
atitinka tas koncentracijos vertes, kurios, 
kaip galima tikėtis, bus būdingos į nuotėkų
valymo įrenginius atitekantiems 
vandenims.
Šį tyrimą galima pakeisti nitrifikacijos 
slopinimo bandymu, jei turimi duomenys 
rodo, kad medžiaga gali slopinti 
mikrobiologinį augimą arba funkciją.

7.1a. Skaidomumas
7.1a.1. Biotinis
7.1a.1.1. Greitas biologinis 
skaidomumas

7.1a. Imitacinius bandymus  siūlo atlikti 
registruotojas arba pagal 39, 40 arba 44 
straipsnių nuostatas to reikalauja vertinimą
atliekančios valstybės narės 
kompetentingoji institucija, jei cheminės 
saugos vertinimas pagal I priedo nuostatas 
rodo būtinybę toliau nagrinėti medžiagos 
skaidomumą. Bandymas (-ai) pasirenkami 
pagal saugos vertinimo rezultatus.
7.1a.1.1 Tyrimas neatliekamas, jei 
medžiaga yra neorganinė.

Or. de

(Text moved from ANNEX VI, 7.1.4)

Justification

To determine risk-based information requirements under Annex IVa, knowledge of algae 
growth inhibition and biotic degradation is required.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 1113
V priedo 7 dalies 1 skilties 7.1a skirsnis (naujas)

7.1a. Skaidomumas
7.1a.1. Biotinis
7.1a.1.1. Greitas biologinis skaidomumas
7.1a.2. Abiotinis
7.1a.2.1. Hidrolizė atsižvelgiant į pH vertę

Or. de
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Justification

Information on substance degradation forms an important basis for estimating long-term 
effects in aquatic environments. Producing that information is comparatively inexpensive; 
and QSAR models could play an important role in this field in particular.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 1114
Va priedas (naujas)

Parlamento pakeitimas

Va priedas
Prioritetų nustatymas registruojant medžiagas nuo 10 ir 100 tonų

• Prioritetų nustatymas medžiagoms turėtų priklausyti nuo galimo medžiagos 
pavojingumo, įskaitant jos kiekį, būdingas savybes ir poveikį. Labai svarbu atpažinti 
galimo didelio pavojingumo medžiagas ir skirti tinkamus išteklius pirmiausiai 
darbui su jomis. Pavojingumu paremtas prioritetų nustatymas taip pat užtikrina 
duomenų/informacijos surinkimą apie visas medžiagas per 5 metus ir ankstyvą 
galimo didesnio pavojingumo medžiagų užregistravimą. 

• Į informacijos rinkinį įtraukiamos savybės ir duomenys apie poveikį, apibrėžiantys 
pavojingumą:
- fizinės cheminės savybės: fizinė forma (dalelių dydis), lydymosi temperatūra, 
virimo temperatūra, santykinis tankis, garų slėgis, skilimo koeficientas 
oktanolyje/vandenyje, tirpumas vandenyje, užsidegimo temperatūra; 
- biologinis skaidomumas; 
- ūmus toksiškumas (daphnia); 
- ūmus toksiškumas – nurijus, per odą, įkvėpus (vienas būdas); 
- odos dirginimas; 
- akių dirginimas; 
- odos jautrinimas (kai nėra įrodymų, jog neverta susirūpinti); 
- genetinio toksiškumo bakterinis bandymas (Ames); 
- klasifikavimas ir ženklinimo informacija; 
- bendrojo poveikio ir naudojimo informacija.

• Pagal šias savybes ir poveikio duomenis klasifikuojama į skirtingas poveikio 
kategorijas, o į poveikio kategorijas taip pat įtraukiama naudojimo būdų kategorija.

• Į registravimą pagal REACH turėtų būti įtraukiama paprasta prioritetų nustatymo 
priemonė, apimanti kiekį ir pavojingumą. Komisijos REACH įgyvendinimo 
programų grupė (RIP) šiuo metu apibrėžia prioritetų nustatymo procesą ne kaip 
visišką naudojimo pavojaus įvertinimą visoms medžiagoms mažais kiekiais, bet kaip 
skatinimą identifikuoti tas medžiagas, kurios galėtų pasinaudoti jų ankstesniu 
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įtraukimu į REACH.
Pagrindinė pasiūlymo koncepcija – naudoti galimo didelio vidinio medžiagos pavojingumo 
vertinimo sistemą, remiantis medžiagos sugebėjimu sukelti poveikį jos galutinio naudojimo 
metu, kaip apibrėžiama:

Pavojaus kriterijai
Klasifikacija                                E, F+, T+, T, N, R42, R43

Poveikis (žmogui)
Poveikio galimumas         Didelis Vidutinis Mažas  
Garų slėgis (hPa)   >100 10-100 5-10
Dulkių potencialas Labai dulkingas Dulkingas Mažai dulkingas
Analogija Milteliai Granulės Cukrus

Pavojus (aplinkai)
Sunkus biologinis skaidomumas ir potencialas bioakumuliuoti (log Kow >3)

Naudojimas/kiekis
Kiekis – 10 -100 tonos,  naudoja vartotojas ar profesionalas

Išvada
Teigiamas pavojingumo ir (poveikio žmogui ar aplinkai galimumo) bei naudojimo/kiekio 
parodymas = išankstinis registravimas

Or. en

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 1115
VI priedo įvadinės dalies 2a skirsnis (naujas)

Remdamasis šiuo priedu  registruotojas turi 
pateikti pasiūlymą ir tvarkaraštį, kad  
įvykdytų šiame priede išdėstytus 
informacijos pateikimo reikalavimus pagal 
11 straipsnio 1 dalies b punktą, kai 
naudojami bandymai su stuburiniais 
gyvūnais.

Or. en

Justification

Linked to Amendments of Recital 47, Article 11 (1) and Annex I. In order to prevent animal 
testing and save costs for industry, and as data from animal tests should only be provided if 
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necessary for the safety assessment of a substance, testing proposals involving tests on 
vertebrate animals for provision of the information specified in Annex VI should also be 
submitted.

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Pakeitimas 1116
VI priedo 6 dalies 6.1 - 6.4 skirsniai

6.1. Odos dirginimas išbraukta
6.2. Akių dirginimas išbraukta
6.4. Mutageniškumas išbraukta

Or. en

Justification

It is the first amendment of a set of amendments specifying the information requirements for 
10 to 100 tonnes which require enterprises to generate the information that is necessary to 
adequately control the risks to human health and environment from the use of their 
substances and in a situation in which the requirements in the Commission proposal risk to be 
disproportionate.

At the same time, these amendments will reduce the requirements for quantities of 10 to 100 
tonnes, where risks of withdrawal of substances are likely to be high with the adverse 
consequences for downstream users, especially SMEs. Therefore these amendments preserve 
an essential channel of innovation by reducing the risk of withdrawal of substances, with 
resultant high reformulation costs.

It is proposed that Annex VI, which includes information in addition to information required 
pursuant to Annex V, will be limited to information on acute toxicity and biodegradation. The 
other information requirements foreseen in Annex VI of the Commission proposal are moved 
to Annex VII, namely the requirements for higher volume substances (100 tonnes and more).
These amendments should be seen in continuity with the approach proposed for the very low 
volume range 1- 10 t, where specific arrangements are proposed, and for the higher volumes 
in the range over 100t, where no reduction in data requirements is proposed, within the 
overall goal of sustainable development. 

The first amendment focuses on this information that is most important to develop adequate 
risk management measures while addressing the significant risk of substance withdrawal in 
the tonnage range between 10 and 100 tonnes created by the Commission proposal. The 
proposed amendment therefore moves the information requirements under points 6.1 – 6.4 to 
Annex VII.
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Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 1117
VI priedo 6 dalies 6.1 skirsnis

6.1. Odos dirginimas 6.1. Odos dirginimas

6.1.1. Odos dirginimas in vivo 6.1.1. Odos dirginimas in vivo (klinikinis 
odos lopo mėginys su savanoriais 
žmonėmis)

6.1.1. Tyrimas neatliekamas, jei: 6.1.1. Tyrimas neatliekamas, jei:

– medžiaga yra ėsdinanti; arba – medžiaga yra ėsdinanti; arba
– medžiaga yra stipri rūgštis (pH < 2,0) 
arba bazė (pH > 11,5); arba

– medžiaga yra stipri rūgštis (pH < 2,0) 
arba bazė (pH > 11,5); arba

– medžiaga užsiliepsnoja kambario 
temperatūroje dėl sąveikos su oru; arba

– medžiaga užsiliepsnoja kambario 
temperatūroje dėl sąveikos su oru; arba

– medžiaga labai toksiška sąlyčio su 
oda atveju; arba

– medžiaga labai toksiška sąlyčio su 
oda atveju; arba

– ūmaus toksiškumo per odą tyrimas 
neparodė, kad oda būtų dirginama iki 
ribinės dozės vertės (2000 mg/kg buivolo 
masės); arba

– medžiagos 
mutageniškumo/genotoksiškumo bandymų 
in vitro rezultatai teigiami; arba

– V priedo 6.1 skirsnyje aprašytų
bandymų duomenų pakanka klasifikuoti 
medžiagą kaip odą ėsdinančią arba 
dirginančią.

– V priedo 6.1 skirsnyje aprašytų
bandymų duomenų pakanka klasifikuoti 
medžiagą kaip nedirginančią odos.

Or. en

Justification

Directive 86/609 requires non-animal tests to be used where reasonably and practicably 
available. The animal test in REACH  is not validated to modern standards and should thus 
be replaced, as the use of non-validated animal tests is unacceptable ethically and 
scientifically.  Studies showing scientific weaknesses of the test and explaining the proposed 
alternative strategy are cited in  "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (see 
www.reachnonanimaltests.org).  The alternative is scientifically sound. Where uncertainties 
remain about the properties of a substance, it should be subject to control measures.
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Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 1118
VI priedo 6 dalies 6.2 skirsnis

6.2. Akių dirginimas išbraukta

Or. en

Justification

This test is not validated to modern standards. Studies showing scientific weaknesses of the 
test and explaining the proposed alternative strategy are cited in  "Non-Animal Testing 
Strategies for REACH" (see www.reachnonanimaltests.org). As the use of non-validated 
animal tests is unacceptable ethically and scientifically, repeated dose toxicity animal tests 
should not be used. The endpoint is sufficiently covered by the testing strategy for eye 
irritation in point 6.2. of Annex V.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 1119
VI priedo 6 dalies 6.4.3 skirsnis

6.4.3 Genų mutacijos tyrimas su žinduolių 
ląstelėmis in vitro, gavus neigiamą V priedo 
6.4.1. ir VI priedo 6.4.2 skiltyse nurodytų
bandymų rezultatą.

6.4.3. Genų mutacijos tyrimas su žinduolių 
ląstelėmis in vitro, gavus neigiamą V priedo 
6.4.1. ir 6.4.1.a skiltyje nurodytų bandymų
rezultatą.

6.4.3. Tyrimas neatliekamas, jei yra 
pakankamai duomenų, gautų atlikus 
patikimą žinduolių genų mutacijos bandymą
in vivo.

6.4.3. Tyrimas neatliekamas, jei yra 
pakankamai duomenų, gautų atlikus 
patikimą žinduolių genų mutacijos bandymą
in vivo.

Or. en

Justification

Linked to the amendment adding in vitro cytogenicity study in mammalian cells to Annex V by 
the same authors.
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Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 1120
VI priedo 6 dalies 6.4 skirsnis

6.4. Gavus teigiamus V arba VI priede
nurodytų mutageniškumo tyrimų rezultatus, 
svarstoma būtinybė atlikti atitinkamus 
mutageniškumo tyrimus in vivo.

6.4 Teigiamus V arba VI priede nurodytų
mutageniškumo tyrimų in vitro rezultatus
gali patvirtinti kitas in vitro tyrimas, 
patvirtinantis tikėtiną būdą, ir/ar 
pakartotinis tyrimas, naudojant atitinkamą 
išorinę medžiagų apykaitos sistemą (pvz., 
žmogaus mikrosominius fermentus).

Or. en

Justification

Further mutagenicity studies should be limited to in vitro mutagenicity studies.

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 1121
VI priedo 6 dalies 6.5 skirsnis

6.5  Ūmus toksiškumas išbraukta

Or. en

Justification

As this information requirement is now included in Annex V, it can be deleted here. 
(amendment linked to amendment on Art. 5, para 4)

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Pakeitimas 1122
VI priedo 6 dalies 1 skilties 6.5 skirsnis

6.5 Ūmus toksiškumas 6.5 Ūmus toksiškumas
Tyrimas atliekamas vienu būdu, geriausiai 
prarijus, išskyrus, kai registruotojas mano, 
kad kitas būdas tinkamesnis.

Dujų ir lakiųjų skysčių atveju (garų slėgis 
esant 20oC temperatūrai didesnis kaip 10-2 
Pa) pateikiama informacija apie jų poveikį

Dujų ir lakiųjų skysčių atveju (garų slėgis 
esant 20oC temperatūrai didesnis kaip 10-2 
Pa) pateikiama informacija apie jų poveikį



AM\565939LT.doc 59/97 PE 357.826v01-00

LT

įkvėpus (6.5.2). įkvėpus (6.5.2).
Kitų medžiagų, išskyrus dujas, atveju, 6.5.1–
6.5.3 skirsniuose nurodyta informacija 
pateikiama bent apie du poveikio būdus, 
vienas kurių – poveikis prarijus. Kitas 
medžiagos įvedimo būdas pasirenkamas 
pagal medžiagos pobūdį ir galimą poveikio 
žmonėms būdą. Jei yra tik vienas būdas, 
informaciją apie jį pateikti privaloma.

Kitų medžiagų, kurių kiekis, tenkantis 
gamintojui ar importuotojui, yra ne mažiau 
kaip 100 tonų, išskyrus dujas, atveju, 6.5.1–
6.5.3 skirsniuose nurodyta informacija 
pateikiama bent apie du poveikio būdus, 
vienas kurių – poveikis prarijus. Kitas 
medžiagos įvedimo būdas pasirenkamas 
pagal medžiagos pobūdį ir galimą poveikio 
žmonėms būdą. Jei yra tik vienas būdas, 
informaciją apie jį pateikti privaloma.

Or. en

Justification

The risk of substance withdrawal in the tonnage range between 10 and 100 tonnes created by 
the Commission proposal requires a reduction of information requirements. Therefore this 
amendment focuses on this information that is most important to develop adequate risk 
management measures and thereby safeguards health and environment. 

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Pakeitimas 1123
VI priedo 6 dalies 6-6.8 skirsniai

6.6 Pakartotinės dozės toksiškumas išbraukta
6.7 Toksiškumas reprodukcijai išbraukta
6.8 Toksikokinetika išbraukta

Or. en

Justification

This amendment focuses on this information that is most important to develop adequate risk 
management measures while addressing the significant risk of substance withdrawal in the 
tonnage range between 10 and 100 tonnes created by the Commission proposal. The 
proposed amendment therefore moves the information requirements under points 6.6 – 6.8 to 
Annex VII.
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Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 1124
VI priedo 6 dalies 1 ir 2 skilčių 6.6 skirsnis

1 skiltis 1 skiltis

6.6. Pakartotinės dozės toksiškumas 6.6. Toksiškumas konkretiems organams
6.6.1. Trumpalaikio pakartotinės dozės 
toksiškumo tyrimas (28 dienos) atliekamas 
su vienos rūšies vyriškos ir moteriškos lyties 
gyvūnais, tinkamiausią medžiagos įvedimo 
būdą pasirenkant pagal galimą poveikio 
žmonėms būdą.

6.6.1. Kompiuterizuotas fiziologija 
paremtas biokinetinis (PBBK) 
modeliavimas, skirtas įvertinti tikėtiną 
pasiskirstymą organuose ir audiniuose in 
vivo.

6.6.2.   Tiksliniai tyrimai in vitro, 
naudojant atitinkamas žmogaus ląstelių 
grupes (pvz.: kepenų, inkstų, smegenų, ir 
t.t.)
6.6.3   Medžiagų apykaitos tyrimai in vitro, 
naudojant žmogaus mikrosominius 
fermentus ar ląstelių grupes.

2 skiltis 2 skiltis

6.6.1. Trumpalaikio toksiškumo tyrimas (28 
dienos) neatliekamas, jei:

6.6.1. Toksiškumo tyrimai konkretiems 
organams neatliekami, jei:

- buvo atliktas patikimas apylėčio (90 
dienų) arba lėtinio toksiškumo tyrimas, 
naudojant tinkamos rūšies gyvūnus ir 
taikant tinkamą medžiagos įvedimo būdą; 
arba

- yra pakankamai patikimų duomenų apie 
trumpalaikį (28 dienos) arba apylėtį (90 
dienų), arba lėtinį toksiškumą; arba

- medžiaga iš karto suskyla į sudedamąsias 
dalis ir yra pakankamai duomenų apie 
skilimo produktus; arba

medžiaga iš karto suskyla į sudedamąsias 
dalis ir yra pakankamai duomenų apie 
skilimo produktus; arba

- galima atmesti atitinkamo poveikio
žmonėms galimybę.

- galima atmesti atitinkamo poveikio 
žmonėms galimybę.

Tinkamas medžiagos įvedimo būdas 
pasirenkamas pagal tokius kriterijus:
Poveikio per odą bandymas yra tinkamas, 
jei:
(1) gamybos ir (arba) naudojimo metu 
tikėtinas sąlytis su oda; ir
(2) dėl fizikinių ir cheminių medžiagos 
savybių didžioji jos dalis absorbuojama per 
odą; ir
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(3) įvykdyta viena iš šių sąlygų:
– toksiškumas pastebėtas, atliekant 
ūmaus toksiškumo per odą bandymą, kai 
taikomos mažesnės dozės nei tiriant 
toksiškumą prarijus; arba
– atliekant odos ir (arba) akių 
dirginimo tyrimus, buvo pastebėti 
sistemingi padariniai arba kiti absorbcijos 
įrodymai; arba
– bandymai in vitro rodo didelę
absorbciją per odą; arba
– didelis toksiškumas per odą arba 
gebėjimas įsiskverbti per odą būdingas ir 
struktūriškai susijusioms medžiagoms.
Poveikio per odą bandymas yra 
netinkamas, jei dėl molekulinės masės (> 
800) arba molekulių skersmens ( > 15 Å) ir 
mažo tirpumo riebaluose (log Kow < –1 
arba > 4) absorbcija per odą yra netikėtina.
Poveikio įkvėpus bandymas yra tinkamas, 
jei:
(1) poveikis žmonėms įkvėpus yra tikėtinas; 
ir
(2) įvykdyta viena iš šių sąlygų:
medžiagos garų slėgis esant 20oC 
temperatūrai didesnis kaip 10-2 Pa ; arba
medžiaga yra miltelių pavidalo, kuriuose 
daugiau kaip 1 % masės dalelių yra 
mažesnio nei 100 μm vidutinio 
aerodinaminio skersmens (MMAD); arba
naudojant medžiagą susidaro įkvėpti 
tinkami aerozoliai, dalelės ar lašeliai (> 1 
% masės dalelių MMAD < 100 μm).
Apylėčio toksiškumo tyrimą (90 dienų) (VII 
priedas, 6.6.2) siūlo registruotojas, jei:
– poveikio žmonėms dažnis ir trukmė 
rodo, kad ilgesnės trukmės tyrimas yra 
tinkamas, be to, yra įvykdyta viena iš šių
sąlygų:
– kiti turimi duomenys rodo, kad 
medžiaga gali turėti pavojingą savybę, 
kurios neįmanoma aptikti, atliekant 
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trumpalaikio toksiškumo tyrimą; arba
– deramai parengti toksikokinetiniai 
tyrimai rodo, kad medžiaga arba jos 
metabolitai kaupiasi tam tikruose 
audiniuose arba organuose ir, nors to 
galima nepastebėti atliekant trumpalaikio 
toksiškumo tyrimą, esant ilgesnės trukmės 
poveikiui tai gali sukelti neigiamus 
padarinius.
Tolesnius tyrimus siūlo registruotojas arba 
pagal 39, 40 arba 44 straipsnių nuostatas jų
reikalauja vertinimą atliekančios valstybės 
narės kompetentingoji institucija, kai:
– 28 dienų tyrimo metu nepavyko 
nustatyti NOAEL vertės, nebent to 
priežastis – neigiamų toksiškų padarinių
nebuvimas; arba
– toksiškumas kelia ypatingą
susirūpinimą (pvz., rimti/sunkūs 
padariniai); arba
– yra padarinio požymių, tačiau 
turimų įrodymų nepakanka 
toksikologiniam ir (arba) rizikos 
apibūdinimui; tokiais atvejais gali būti 
tikslingiau atlikti specialius toksikologinius 
tyrimus, kad būtų išanalizuoti šie 
padariniai (pvz., imunotoksiškumas, 
neurotoksiškumas); arba
– pradiniame pakartotinės dozės 
tyrime taikytas medžiagos įvedimo būdas 
neatitiko tikėtino poveikio žmonėms būdo, 
todėl ekstrapoliacija neįmanoma; arba
– poveikis kelia ypatingą
susirūpinimą (pvz., medžiaga naudojama 
plataus vartojimo prekėse ir todėl sukelia 
tokio laipsnio poveikį, kuris yra artimas, 
kaip manoma, toksišką poveikį žmonėms 
sukeliančiai dozei); arba
– padarinius, kurių nepavyko 
nustatyti per 28 dienų tyrimą, patyrė 
medžiagos, pagal savo molekulinę
struktūrą aiškiai susijusios su tiriama 
medžiaga.



AM\565939LT.doc 63/97 PE 357.826v01-00

LT

Or. en

Justification

Directive 86/609 requires non-animal tests to be used where reasonably and practicably 
available. The animal test replaced is not validated to modern standards.  Use of non-
validated animal tests is unacceptable ethically and scientifically.  Studies showing scientific 
weaknesses of the test and explaining the proposed alternative test strategy are cited in  
"Non-Animal Testing Strategies for REACH" (available at: www.reachnonanimaltests.org).  
The alternative strategy proposed is scientifically sound. Where uncertainties remain about 
the properties of a substance, it should be subject to control measures.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 1125
VI priedo 6 dalies 1 ir 2 skilčių 6.7 skirsnis

1 skiltis 1 skiltis

6.7. Toksiškumas reprodukcijai 6.7. Toksiškumas reprodukcijai
6.7.1. Toksiškumo reprodukcijai / 
vystymuisi tikrinimas atliekamas su vienos 
rūšies gyvūnu (OECD 421), jei turima 
informacija apie struktūriškai susijusias 
medžiagas, (Q)SAR vertinimai arba 
bandymai in vitro nepateikė įrodymų, kad 
medžiaga gali būti toksiška vystymuisi.

6.7.1 Toksiškumo reprodukcijai / vystymuisi 
tikrinimas, naudojant kompiuterizuotas 
ekspertų sistemas / (Q)SAR modeliavimą.

6.7.1a Embriotoksiškumo tikrinimas 
naudojant ECVAM patvirtintą Embriono 
kamieninių ląstelių bandymą (EST)

6.7.2. Toksiškumo vystymuisi tyrimas, 
taikant tinkamiausią medžiagos įvedimo 
būdą pagal galimo poveikio žmonėms būdą
(X B priedas 31 arba OECD 414).

6.7.2  Medžiagų apykaitos tyrimai in vitro, 
naudojant žmogaus mikrosominius 
fermentus ar ląstelių grupes.

2 skiltis 2 skiltis

6.7. Tyrimai neatliekami, jei: 6.7. Tyrimai neatliekami, jei:
– žinoma, kad medžiaga yra 
genotoksiškas kancerogenas, ir buvo imtasi 
atitinkamų rizikos valdymo priemonių; arba

– žinoma, kad medžiaga yra 
genotoksiškas kancerogenas, ir buvo imtasi 
atitinkamų rizikos valdymo priemonių; arba

– žinoma, kad medžiaga yra 
embrioninių ląstelių mutagenas, ir buvo 
imtasi atitinkamų rizikos valdymo 
priemonių; arba

– žinoma, kad medžiaga yra 
embrioninių ląstelių mutagenas, ir buvo 
imtasi atitinkamų rizikos valdymo 
priemonių; arba
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- yra įrodymų, kad medžiaga kaupiasi 
gyvūnų ar žmonių audiniuose (pvz. krūties 
audinyje ar kūno riebaluose), ir buvo 
imtasi atitinkamų rizikos valdymo 
priemonių; arba

– galima atmesti atitinkamo poveikio 
žmonėms galimybę.

– galima atmesti atitinkamo poveikio 
žmonėms galimybę.

6.7.1. Teigiamą tikrinimo rezultatą šiame 
lygmenyje turi patvirtinti toksiškumo 
vystymuisi tyrimas, atliekamas su vienos 
rūšies gyvūnu, taikant tinkamą medžiagos 
įvedimo būdą, atitinkantį galimą poveikio 
žmonėms būdą (VI priedas, 6.7.2).

6.7.1. Atsižvelgiant į medžiagų apykaitos 
tyrimų in vitro rezultatus, teigiamas EST 
rezultatas laikomas pakankamu 
embriotoksiškumo įrodymu, kad  medžiagą 
būtų galima priskirti kaip galimai toksišką 
reprodukcijai.

6.7.2. Iš pradžių tyrimas atliekamas su 
vienos rūšies gyvūnu. Pagal pirmojo tyrimo 
rezultatus sprendžiama, ar būtina atlikti 
tyrimą su kitos rūšies gyvūnu.

6.7.2. Atsižvelgiant į medžiagų apykaitos 
tyrimų in vitro rezultatus, neigiami ir EST, 
ir ekspertų sistemos / (Q)SAR modeliavimo 
rezultatai rodo, jog medžiaga greičiausiai 
nėra toksiška reprodukcijai. Tai gali būti 
patvirtinama tolesniais mechaniniais 
tyrimais in vitro.

Toksiškumo dviejų kartų reprodukcijai 
tyrimą (VII priedas, 6.7.3) siūlo 
registruotojas, jei pakartotinės dozės 
toksiškumo tyrimo (90 dienų) metu buvo 
nustatyti galimo toksiškumo reprodukcijai 
požymiai (t. y. histopatologiniai padariniai 
lytinėms liaukoms) arba medžiaga yra 
struktūriškai glaudžiai susijusi su 
medžiagomis, kurios laikomos toksiškomis 
reprodukcijai.

Or. en

Justification

Directive 86/609 requires non-animal tests to be used where reasonably and practicably available. 
The animal test in REACH  is not validated to modern standards and should thus be replaced, as the 
use of non-validated animal tests is unacceptable ethically and scientifically.  Studies showing 
scientific weaknesses of the test and explaining the proposed alternative strategy are cited in  "Non-
Animal Testing Strategies for REACH" (see www.reachnonanimaltests.org).  The alternative is 
scientifically sound. Where uncertainties remain about the properties of a substance, it should be 
subject to control measures.
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Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 1126
VI priedo 6 dalies 1 ir 2 skilčių 6.7.2 skirsnis

6.7.2. Toksiškumo vystymuisi tyrimas, 
taikant tinkamiausią medžiagos įvedimo 
būdą pagal galimo poveikio žmonėms būdą
(X B priedas 31 arba OECD 414).

6.7.2. Toksiškumo vystymuisi tyrimas, 
taikant tinkamiausią medžiagos įvedimo
būdą pagal galimo poveikio žmonėms būdą
(X B priedas 31 arba OECD 414).

ir/arba (priklausomai nuo patikrinimo 
bandymo rezultatų)
6.7.3. Toksiškumo dviejų kartų 
reprodukcijai tyrimas, atliekamas su vienos 
rūšies vyriškos ir moteriškos lyties 
gyvūnais, tinkamiausią medžiagos įvedimo 
būdą pasirenkant pagal galimą poveikio 
žmonėms būdą, jeigu 28 ar 90 dienų tyrimo 
metu paaiškėjo neigiamas poveikis 
reprodukciniams organams ar audiniams.

Or. de

Justification

At present, a screening test is provided for (OECD 421, not in Annex V to Directive 
67/548/EEC) as the first action to verify reproductive toxicity. It is recommended, at the very 
least, that as part of the further testing strategy, depending on the type of positive findings 
from the screening test, a fertility reduction study be carried out in addition to a 
developmental toxicity study. In our view, it would be even better to maintain the existing 
TGD testing strategy, which has proved its worth.

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Pakeitimas 1127
VI priedo 7 dalies 7.1, 7.22, 7.3 skirsniai

7.1 Toksiškumas vandens aplinkai išbraukta
7.22 Abiotinis išbraukta
7.3 Išlikimas ir elgsena aplinkoje išbraukta

Or. en

Justification

The risk of substance withdrawal in the tonnage range between 10 and 100 tonnes created by 
the Commission proposal requires a reduction of information requirements. Therefore the 
proposed amendment moves the information requirements under points 7.1, 7.2.2 and 7.3 to 
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Annex VII. 

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 1128
VI priedo 7 dalies 7.1.3 skirsnis

1 skiltis 1 skiltis

7.1.3. Trumpalaikio toksiškumo žuvims 
bandymas. Registruotojas gali atlikti 
ilgalaikio toksiškumo tyrimą vietoj 
trumpalaikio.

7.1.3. Trumpalaikio toksiškumo žuvims 
tikrinimas naudojant TETRATOX ir/arba 
DarT žuvų kiaušinių bandymą

2 skiltis 2 skiltis

7.1.3. Tyrimas neatliekamas, jei: 7.1.3. Tyrimas neatliekamas, jei:
– medžiaga labai netirpi (tirpumas 
vandenyje <10 μg/l); arba

– medžiaga labai netirpi (tirpumas 
vandenyje <10 μg/l); arba

– medžiaga greičiausiai neprasiskverbs 
pro biologines membranas (MW > 800 arba 
molekulių skersmuo > 15 Å); arba

– medžiaga greičiausiai neprasiskverbs 
pro biologines membranas (MW > 800 arba 
molekulių skersmuo > 15 Å); arba

– buvo atliktas ilgalaikio toksiškumo 
tyrimas.

– išmatuotas ar apskaičiuotas skilimo 
koeficientas (log Kow) yra < 4; arba
– jau yra duomenų apie trumpalaikį 
ar ilgalaikį toksiškumą žuvims.

Ilgalaikio toksiškumo vandens aplinkai 
tyrimą su žuvimis (VII priedas, 7.1.6) siūlo 
atlikti registruotojas arba pagal 39, 40 arba 
44 straipsnių nuostatas to gali reikalauti 
vertinimą atliekančios valstybės narės 
kompetentingoji institucija, jei palyginus 
(numatomą) poveikį aplinkai su 
trumpalaikio toksiškumo vandens aplinkai 
tyrimo rezultatais, iškilo būtinybė toliau 
tirti padarinius vandens organizmams.
Ilgalaikio toksiškumo vandens aplinkai 
tyrimas su žuvimis (VII priedas, 7.1.6) 
atliekamas tuo atveju, kai medžiaga sunkiai 
tirpsta vandenyje (tirpumas vandenyje < 1 
mg/l).

Or. en
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Justification

Directive 86/609 requires non-animal tests to be used where reasonably and practicably 
available. The animal test in REACH  is not validated to modern standards and should thus 
be replaced, as the use of non-validated animal tests is unacceptable ethically and 
scientifically.  Studies showing scientific weaknesses of the test and explaining the proposed 
alternative strategy are cited in  "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (see 
www.reachnonanimaltests.org).  The alternative is scientifically sound. Where uncertainties 
remain about the properties of a substance, it should be subject to control measures.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 1129
VI priedo 7 dalies 7.1.4 skirsnis

7.1.4. Aktyviojo dumblo kvėpavimo 
slopinimo bandymas atliekamas, jei 
medžiagos išleidimo į nuotėkų valymo 
sistemą tikimybė nėra maža

7.1.4. Aktyviojo dumblo kvėpavimo 
slopinimo bandymas atliekamas, jei 
medžiagos išleidimo į nuotėkų valymo 
sistemą tikimybė nėra maža

Šį tyrimą galima pakeisti nitrifikacijos 
slopinimo bandymu, jei turimi duomenys 
rodo, kad medžiaga gali slopinti 
mikrobiologinį augimą arba funkciją.

Šį tyrimą galima papildyti nitrifikacijos 
slopinimo bandymu, jei turimi duomenys 
rodo, kad medžiaga gali slopinti 
mikrobiologinį augimą arba funkciją.

Or. de

Justification

If the substance inhibits bacterial growth, a nitrification inhibition test should be carried out 
not, as proposed, as an alternative to the study, but, rather, in addition to it.

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 1130
VI priedo 7 dalies 7.2 skirsnis

7.2 Skaidomumas išbraukta

Or. en

Justification

As this information requirement is now included in Annex V, it can be deleted here. 
(amendment linked to amendment on Art. 5, paragraph 4)



PE 357.826v01-00 68/97 AM\565939LT.doc

LT

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 1131
VI priedo 7 dalies 7.2 a skirsnis (naujas)

1 skiltis 1 skiltis

Privaloma ekotoksikologinė informacija
7.2.a Skaidomumas
Tolesnį skaidymosi tyrimą siūlo atlikti 
registruotojas, jei cheminės saugos 
vertinimas pagal I priedo nuostatas rodo 
būtinybę toliau tirti medžiagos skaidymąsi. 
Atitinkamo tyrimo (-ų) pasirinkimas 
priklauso nuo saugos vertinimo rezultatų.
7.2.a.1. Biotinis
Toliau nurodytais atvejais 7.2.1.3 ir 7.2.1.4 
punktuose minimą informaciją taip pat 
siūlo registruotojas arba pagal 39, 40 ar 44 
straipsnių nuostatas jos gali reikalauti 
vertinimą atliekančios valstybės narės 
kompetentingoji institucija.
7.2.a.1.2. Imitacinis galutinio suskilimo 
paviršiniuose vandenyse tyrimas

7.2.a.1.2. Tyrimas neatliekamas, jei:
medžiagos tirpumas vandenyje yra 
mažesnis kaip 10 μg/l;
medžiaga lengvai biologiškai skaidoma.

7.2.a 1.3. Imitacinis dirvožemio 
tyrimas (skirtas medžiagoms, turinčioms 
dideles adsorbcijos dirvožemyje galimybes)

7.2.a .1.3. Tyrimas neatliekamas:
medžiaga lengvai biologiškai skaidoma; 
arba
tiesioginis ar netiesioginis poveikis 
dirvožemiui yra mažai tikėtinas.

7.2.a.1.4. Imitacinis nuosėdų tyrimas 
(skirtas medžiagoms, turinčioms dideles 
adsorbcijos nuosėdose galimybes)

7.2.a.1.4. Tyrimas neatliekamas:
medžiaga lengvai biologiškai skaidoma; 
arba
tiesioginis ar netiesioginis poveikis 
dirvožemiui yra mažai tikėtinas.

7.2.a.3. Skaidymosi produktų 
identifikavimas

7.2.a.3. Jei medžiaga nėra lengvai 
biologiškai skaidoma, tolesnį tyrimą siūlo 
atlikti registruotojas, jei cheminės saugos 
vertinimas pagal I priedo nuostatas rodo 
būtinybę toliau tirti medžiagos išlikimą ir 
elgseną aplinkoje. Atitinkamo tyrimo (-ų) 
pasirinkimas priklauso nuo saugos 
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vertinimo rezultatų.

Or. en

(Text moved from ANNEX VII - 7.2.1)

Justification

This moves the degradation studies listed in point 7.2 of Annex VII to Annex VI. Data 
concerning bio-and abiotic degradation are prequisites for a proper safety assessment of any 
chemical that may be released into the environment. Such studies should therefore be applied 
already for substances as of 10 tonnes.

If this amendment is adopted, the corresponding part in Annex VII needs to be deleted.

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Pakeitimas 1132
VII priedo 6 dalies 6.1 - 6.4 skirsniai

6.1. Odos dirginimas
6.1.1. Odos dirginimas in vivo
6.1.1. Tyrimas neatliekamas, jei:
- medžiaga yra ėsdinanti; arba
- medžiaga yra stipri rūgštis (pH < 2,0) arba bazė (pH > 11,5); arba
- medžiaga užsiliepsnoja kambario temperatūroje dėl sąveikos su oru; arba
- medžiaga labai toksiška sąlyčio su oda atveju; arba
- ūmaus toksiškumo per odą tyrimas neparodė kad oda būtų dirginama iki ribinės dozės 
vertės (2000 mg/kg buivolo masės); arba
- V priedo 6.1 skirsnyje aprašytų bandymų duomenų pakanka klasifikuoti medžiagą kaip 
odą ėsdinančią arba dirginančią.
6.2. Akių dirginimas
6.2.1. Akių dirginimas in vivo
6.2.1. Tyrimas neatliekamas, jei:
- medžiaga yra ėsdinanti; arba
- medžiaga yra stipri rūgštis (pH < 2,0) arba bazė (pH > 11,5); arba
- medžiaga užsiliepsnoja kambario temperatūroje dėl sąveikos su oru; arba
- medžiaga priskiriama prie dirginančių sąlyčio su oda atveju ir registruotojas ją
klasifikuoja kaip akis dirginančią medžiagą; arba
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- V priedo 6.2 skirsnyje aprašytų bandymų duomenų pakanka klasifikuoti medžiagą kaip 
akis dirginančią medžiagą.
6.4. Mutageniškumas
6.4.2. Citogeniškumo tyrimas su žinduolių ląstelėmis in vitro
6.4.2. Tyrimas neatliekamas, jei
- yra pakankamai duomenų, gautų atlikus citogeniškumo bandymą in vivo arba
- tyrinys laikomas kancerogeniška 1 arba 2 kategorijos medžiaga.
6.4.3. Genų mutacijos tyrimas su žinduolių ląstelėmis in vitro, gavus neigiamą V priedo 
6.4.1. ir VI priedo 6.4.2 skiltyse nurodytų bandymų rezultatą.
6.4.3. Tyrimas neatliekamas, jei yra pakankamai duomenų, gautų atlikus patikimą
žinduolių genų mutacijos bandymą in vivo.
6.4. Gavus teigiamus V arba VI priede nurodytų mutageniškumo tyrimų rezultatus, 
svarstoma būtinybė atlikti atitinkamus mutageniškumo tyrimus in vivo.

Or. en

Text moved from Annex VI; current column 2 and row 6.4 unchanged

Justification

This amendment is a consequence to the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal. For mutagenicity it is assured that if there is a positive result from 
an in vitro study, that it will be further investigated.  (linked to the amendment on Annex VI).

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 1133
VII priedo 6 dalies 6.4 skirsnis

6.4. Jei atlikus kurį nors V arba VI priede 
paminėtą mutageniškumo tyrimą, buvo 
gautas teigiamas rezultatas, o in vivo 
tyrimų rezultatų nėra, registruotojas siūlo 
atlikti atitinkamą mutageniškumo tyrimą in 
vivo.
Jei atlikus tyrimą in vivo, buvo gauti 
teigiami rezultatai, siūloma atlikti tolesnius 
tyrimus in vivo.

išbraukta

Or. en



AM\565939LT.doc 71/97 PE 357.826v01-00

LT

Justification

There are no in vivo mutagenicity studies validated to modern standards. Studies showing 
scientific weaknesses of the test and explaining the proposed alternative strategy are cited in 
"Non-Animal Testing Strategies for REACH" (see www.reachnonanimaltests.org). As the use 
of non-validated animal tests is unacceptable ethically and scientifically, in vivo mutagenicity 
tests should not be used. If there is a positive result from the tests in Annex V or VI, further in 
vitro studies should be conducted as already suggested in the amendment to point 6.4 of 
Annex VI.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer + Dagmar Roth-Behrendt, 
Jutta D. Haug

Pakeitimas 1134
VII priedo 6 dalies 6.4 skirsnis.

6.4. Jei atlikus kurį nors V arba VI priede 
paminėtą mutageniškumo tyrimą, buvo 
gautas teigiamas rezultatas, o in vivo tyrimų
rezultatų nėra, registruotojas siūlo atlikti 
atitinkamą mutageniškumo tyrimą in vivo.

Jei atlikus tyrimą in vivo, buvo gauti 
teigiami rezultatai, siūloma atlikti tolesnius 
tyrimus in vivo.

6.4 Jei atlikus kurį nors V priede paminėtą
mutageniškumo tyrimą arba pirmiau 
nurodytus bandymus, buvo gautas teigiamas 
rezultatas, o in vivo tyrimų rezultatų nėra, 
registruotojas siūlo atlikti atitinkamą
mutageniškumo tyrimą in vivo.
Jei atlikus tyrimą in vivo, buvo gauti 
teigiami rezultatai, siūloma atlikti tolesnius 
tyrimus in vivo.

Or. en

Justification

This amendment is a consequence to the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal. For mutagenicity it is assured that if there is a positive result from 
an in vitro study, that it will be further investigated.  (linked to the amendment on Annex VI).

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 1135
VII priedo 6 dalies 6.6 skirsnis

6.6. Pakartotinės dozės toksiškumas išbraukta

Or. en
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Justification

Repeated dose toxicity tests are not validated to modern standards. Studies showing scientific 
weaknesses of the test and explaining the proposed alternative strategy are cited in  "Non-
Animal Testing Strategies for REACH" (see www.reachnonanimaltests.org). As the use of 
non-validated animal tests is unacceptable ethically and scientifically, repeated dose toxicity 
animal tests should not be used. The endpoint is sufficiently covered by the suggested organ-
specific testing strategy to replace repeated dose-toxicity testing in point 6.6. of Annex VI.

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Pakeitimas 1136
VII priedo 6 dalies 6.6 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas

6.6. Pakartotinės dozės toksiškumas

6.6.1. Trumpalaikio pakartotinės 
dozės toksiškumo tyrimas (28 
dienos)atliekamas su vienos rūšies 
vyriškos ir moteriškos lyties gyvūnais, 
tinkamiausią medžiagos įvedimo būdą
pasirenkant pagal galimą poveikio 
žmonėms būdą, jei tokia informacija 
nebuvo pateikta pagal VI priedo 
reikalavimus arba nebuvo pasiūlytas 
6.2.2 skiltyje nurodytas tyrimas. Tokiu 
atveju IX priedo 3 skirsnio nuostatos 
netaikomos.

6.6.2. Apylėčio toksiškumo tyrimas (90 
dienų) atliekamas su vienos rūšies 
vyriškos ir moteriškos lyties graužikais, 
tinkamiausią medžiagos įvedimo būdą
pasirenkant pagal galimą poveikio 
žmonėms būdą.

6.6.2. Apylėčio toksiškumo tyrimas (90 dienų)
neatliekamas, jei:

- buvo atliktas patikimas trumpalaikio 
toksiškumo tyrimas (28 dienos), atskleidęs 
sunkius toksiškumo padarinius, pagal kuriuos 
medžiagai priskiriama R48 rizikos frazė ir jei 
nustatytą 28 dienų NOAEL vertę, taikant 
atitinkamą netikslumo koeficientą, galima 
ekstrapoliuoti 90 dienų NOAEL vertei, esant tam 
pačiam poveikio būdui; arba



AM\565939LT.doc 73/97 PE 357.826v01-00

LT

- buvo atliktas patikimas lėtinio toksiškumo 
tyrimas su tinkamos rūšies gyvūnu ir taikant 
tinkamą medžiagos įvedimo būdą; arba

- medžiaga yra nereaktinga, netirpi ir 
neįkvepiama, be to, 28 dienų „ribinis bandymas“
nepateikė jokių įrodymų apie absorbciją ir 
toksiškumą, ypač jei poveikis žmonėms yra 
ribotas.

Atitinkamas medžiagos įvedimo būdas 
pasirenkamas pagal tokius kriterijus:

Poveikio per odą bandymas yra tinkamas, jei:

(1) gamybos ir (arba) naudojimo metu sąlytis su
oda yra tikėtinas; ir

(2) dėl fizikinių ir cheminių medžiagos savybių
didžioji jos dalis absorbuojama per odą; ir

(3) įvykdyta viena iš šių sąlygų:
- toksiškumas pastebėtas, atliekant ūmaus 
toksiškumo per odą bandymą, kai taikomos 
mažesnės dozės nei tiriant toksiškumą prarijus; 
arba
- atliekant odos ir (arba) akių dirginimo tyrimus, 
buvo pastebėti sistemingi padariniai arba kiti 
absorbcijos įrodymai; arba

- bandymai in vitro rodo didelę absorbciją per 
odą; arba

- didelis toksiškumas per odą arba gebėjimas 
įsiskverbti per odą būdingas ir struktūriškai 
susijusioms medžiagoms.

Poveikio per odą bandymas yra netinkamas, jei 
dėl molekulinės masės (> 800) arba molekulių 
skersmens (> 15 Å) ir mažo tirpumo riebaluose 
(log Kow < –1 arba > 4) absorbcija per odą yra 
netikėtina.

Poveikio įkvėpus tyrimas yra tinkamas, jei:
(1) poveikis žmonėms įkvėpus yra tikėtinas; ir

(2) įvykdyta viena iš šių sąlygų:
- medžiagos garų slėgis esant 20oC temperatūrai 
aukštesnis kaip 10-2 Pa; arba
- medžiaga yra miltelių pavidalo, kuriuose 
daugiau kaip 1 % masės dalelių yra mažesnio nei 
100 μm vidutinio aerodinaminio skersmens 
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(MMAD); arba
- naudojant medžiagą, susidaro praryti tinkami 
aerozoliai, dalelės ar lašeliai (> 1 % masės dalelių
MMAD < 100 μm). Nesant kontraindikacijų, 
pirmenybė teikiama oralinio poveikio bandymui.

Tolesnius tyrimus siūlo atlikti registruotojas arba 
pagal 39, 40 ar 44 straipsnių nuostatas to gali 
reikalauti vertinimą atliekančios valstybės narės 
kompetentingoji institucija, kai:

- 90 dienų tyrimo metu nepavyko nustatyti 
NOAEL vertės, nebent to priežastis – neigiamų
toksiškų padarinių nebuvimas; arba

- toksiškumas kelia ypatingą susirūpinimą (pvz., 
rimti/sunkūs padariniai); arba

- yra padarinio požymių, tačiau turimų įrodymų
nepakanka toksikologiniam ir (arba) rizikos 
apibūdinimui; tokiais atvejais gali būti tikslingiau 
atlikti specialius toksikologinius tyrimus, kad 
būtų išanalizuoti šie padariniai (pvz.: 
imunotoksiškumas, neurotoksiškumas); arba

- poveikis kelia ypatingą susirūpinimą (pvz., 
medžiaga naudojama plataus vartojimo prekėse ir 
todėl sukelia tokio laipsnio poveikį, kuris yra 
artimas, kaip manoma, toksišką poveikį žmonėms 
sukeliančiai dozei).

Parlamento pakeitimai

6.6. Pakartotinės dozės toksiškumas

6.6.1. Trumpalaikio pakartotinės 
dozės toksiškumo tyrimas (28 dienos), 
atliekamas su vienos rūšies vyriškos ir 
moteriškos lyties gyvūnais, tinkamiausią
medžiagos įvedimo būdą pasirenkant 
pagal galimą poveikio žmonėms būdą, jei 
tokia informacija nebuvo pateikta pagal 
VI priedo reikalavimus arba nebuvo 
pasiūlytas 6.2.2 skiltyje nurodytas 
tyrimas. Tokiu atveju IX priedo 3 
skirsnio nuostatos netaikomos.

6.6.1. Trumpalaikio toksiškumo tyrimas (28 
dienos) neatliekamas, jei:

– buvo atliktas patikimas apylėčio (90 dienų)
toksiškumo tyrimas su tinkamos rūšies gyvūnu 
ir taikant tinkamą medžiagos įvedimo būdą; 
arba

– medžiaga iš karto suskyla į sudedamąsias 
dalis ir yra pakankamai duomenų apie 
skilimo produktus; arba

– galima atmesti atitinkamo poveikio žmonėms 
galimybę.

Atitinkamas medžiagos įvedimo būdas 
pasirenkamas pagal tokius kriterijus:
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Poveikio per odą bandymas yra tinkamas, jei:
(1) gamybos ir (arba) naudojimo metu sąlytis su 
oda yra tikėtinas; ir

(2) dėl fizikinių ir cheminių medžiagos savybių
didžioji jos dalis absorbuojama per odą; ir

(3) įvykdyta viena iš šių sąlygų:

- toksiškumas pastebėtas, atliekant ūmaus 
toksiškumo per odą bandymą, kai taikomos 
mažesnės dozės nei tiriant toksiškumą prarijus; 
arba

- atliekant odos ir (arba) akių dirginimo tyrimus, 
buvo pastebėti sistemingi padariniai arba kiti 
absorbcijos įrodymai; arba
- bandymai in vitro rodo didelę absorbciją per 
odą; arba
- didelis toksiškumas per odą arba gebėjimas 
įsiskverbti per odą būdingas ir struktūriškai 
susijusioms medžiagoms.

Poveikio per odą bandymas yra netinkamas, jei
dėl molekulinės masės (> 800) arba molekulių 
skersmens (> 15 Å) ir mažo tirpumo riebaluose 
(log Kow < –1 arba > 4) absorbija per odą yra 
netikėtina.

Poveikio įkvėpus tyrimas yra tinkamas, jei:

(1) poveikis žmonėms įkvėpus yra tikėtinas; ir

(2) įvykdyta viena iš šių sąlygų:
- medžiagos garų slėgis esant 20oC temperatūrai 
aukštesnis kaip 10-2 Pa; arba
- medžiaga yra miltelių pavidalo, kuriuose 
daugiau kaip 1 % masės dalelių yra mažesnio nei 
100 μm vidutinio aerodinaminio skersmens 
(MMAD); arba
- naudojant medžiagą, susidaro praryti tinkami 
aerozoliai, dalelės ar lašeliai (> 1 % masės dalelių
MMAD < 100 μm). Nesant kontraindikacijų, 
pirmenybė teikiama oralinio poveikio bandymui.

Registruotojas siūlo apylėčio toksiškumo tyrimą 
(90 dienų), (VII priedo, 6.6.2 skirsnis), jei:
- poveikio žmonėms dažnis ir trukmė rodo, kad 
ilgesnės trukmės tyrimas yra tinkamas, be to, yra 
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įvykdyta viena iš šių sąlygų:
- kiti turimi duomenys rodo, kad medžiaga gali 
turėti pavojingą savybę, kurios neįmanoma 
aptikti, atliekant trumpalaikio toksiškumo 
tyrimą; arba
- deramai parengti toksikokinetiniai tyrimai 
rodo, kad medžiaga arba jos metabolitai kaupiasi 
tam tikruose audiniuose arba organuose ir, nors 
to galima nepastebėti atliekant trumpalaikio 
toksiškumo tyrimą, esant ilgesnės trukmės 
poveikiui tai gali sukelti neigiamus padarinius.
Tolesnius tyrimus siūlo atlikti registruotojas arba 
pagal 39, 40 ar 44 straipsnių nuostatas to gali 
reikalauti vertinimą atliekančios valstybės narės 
kompetentingoji institucija, kai:
- 28 dienų tyrimo metu nepavyko nustatyti 
NOAEL vertės, nebent to priežastis – neigiamų
toksiškų padarinių nebuvimas; arba

- toksiškumas kelia ypatingą susirūpinimą (pvz., 
rimti/sunkūs padariniai); arba

- yra padarinio požymių, tačiau turimų įrodymų
nepakanka toksikologiniam ir (arba) rizikos 
apibūdinimui; tokiais atvejais gali būti tikslingiau 
atlikti specialius toksikologinius tyrimus, kad 
būtų išanalizuoti šie padariniai (pvz., 
imunotoksiškumas, neurotoksiškumas); arba

- pradiniame pakartotinės dozės tyrime taikytas 
medžiagos įvedimo būdas neatitiko tikėtino 
poveikio žmonėms būdo, todėl ekstrapoliacija 
neįmanoma; arba
- poveikis kelia ypatingą susirūpinimą (pvz., 
medžiaga naudojama plataus vartojimo prekėse ir 
todėl sukelia tokio laipsnio poveikį, kuris yra 
artimas, kaip manoma, toksišką poveikį žmonėms 
sukeliančiai dozei), arba
- padarinius, kurių nepavyko nustatyti per 28 
dienų tyrimą, patyrė medžiagos, pagal savo 
molekulinę struktūrą aiškiai susijusios su 
tiriama medžiaga.

Or. en
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Justification

This amendment is a consequence to the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal. (linked to amendment to Annex VI, points 6.1 - 6.4).

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Pakeitimas 1137
VII priedo 6 dalies 6.7 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas

6.7. Toksiškumas reprodukcijai 6.7. Tyrimai neatliekami, jei:

- žinoma, kad medžiaga yra genotoksiškas 
kancerogenas, ir buvo imtasi atitinkamų rizikos 
valdymo priemonių; arba
- žinoma, kad medžiaga yra embrioninių ląstelių
mutagenas, ir buvo imtasi atitinkamų rizikos 
valdymo priemonių.

6.7.2. Toksiškumo vystymuisi tyrimas, 
taikant tinkamiausią medžiagos įvedimo 
būdą pagal galimo poveikio žmonėms 
būdą (X B priedas 31 arba OECD 414), 
jei dar nepateiktas kaip VI priedo 
reikalavimų dalis.

6.7.2 Iš pradžių tyrimas atliekamas su vienos 
rūšies gyvūnu. Pagal pirmojo tyrimo rezultatus 
sprendžiama, ar būtina atlikti tyrimą su kitos 
rūšies gyvūnu.

6.7.3. Toksiškumo dviejų kartų 
reprodukcijai tyrimas, atliekamas su 
vienos rūšies vyriškos ir moteriškos 
lyties gyvūnais, pasirenkant 
tinkamiausią medžiagos įvedimo būdą
pagal tikėtiną poveikio žmonėms būdą, 
jei 28 dienų arba 90 dienų tyrimo metu 
išaiškėjo neigiami padariniai 
dauginimosi organams arba audiniams.
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Parlamento pakeitimai

6.7. Toksiškumas reprodukcijai 6.7. Tyrimai neatliekami, jei:

- žinoma, kad medžiaga yra genotoksiškas 
kancerogenas, ir buvo imtasi atitinkamų rizikos 
valdymo priemonių; arba
- žinoma, kad medžiaga yra embrioninių ląstelių
mutagenas, ir buvo imtasi atitinkamų rizikos 
valdymo priemonių.

6.7.1. Toksiškumo reprodukcijai / 
vystymuisi tikrinimas atliekamas su 
vienos rūšies gyvūnu (OECD 421), jei 
turima informacija apie struktūriškai 
susijusias medžiagas, (Q)SAR 
vertinimai arba bandymai in vitro 
nepateikė įrodymų, kad medžiaga gali 
būti toksiška vystymuisi.

6.7.1. Teigiamą tikrinimo rezultatą šiame 
lygmenyje turi patvirtinti toksiškumo vystymuisi 
tyrimas, atliekamas su vienos rūšies gyvūnu, 
taikant tinkamą medžiagos įvedimo būdą, 
atitinkantį galimą poveikio žmonėms būdą (VI 
priedas, 6.7.2).

6.7.2. Toksiškumo vystymuisi tyrimas, 
taikant tinkamiausią medžiagos įvedimo 
būdą pagal galimo poveikio žmonėms 
būdą (X B priedas 31 arba OECD 414), 
jei dar nepateiktas kaip VI priedo 
reikalavimų dalis.

6.7.2. Iš pradžių tyrimas atliekamas su vienos 
rūšies gyvūnu. Pagal pirmojo tyrimo rezultatus 
sprendžiama, ar būtina atlikti tyrimą su kitos 
rūšies gyvūnu.

Toksiškumo dviejų kartų reprodukcijai tyrimą
(6.7.3) siūlo registruotojas, jei pakartotinės dozės 
toksiškumo tyrimo (90 dienų) metu buvo 
nustatyti galimo toksiškumo reprodukcijai 
požymiai (t. y. histopatologiniai padariniai 
lytinėms liaukoms) arba medžiaga yra 
struktūriškai glaudžiai susijusi su medžiagomis, 
kurios laikomos toksiškomis reprodukcijai.

Or. en

Justification

This amendment is a consequence to the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal. (linked to amendment to Annex VI, points 6.1 - 6.4).

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 1138
VII priedo 6 dalies 6.7 skirsnis
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Komisijos siūlomas tekstas

6.7. Toksiškumas reprodukcijai 6.7. Tyrimai neatliekami, jei:

- žinoma, kad medžiaga yra genotoksiškas 
kancerogenas, ir buvo imtasi atitinkamų rizikos 
valdymo priemonių; arba
- žinoma, kad medžiaga yra embrioninių ląstelių
mutagenas, ir buvo imtasi atitinkamų rizikos 
valdymo priemonių.

6.7.2. Toksiškumo vystymuisi tyrimas, 
taikant tinkamiausią medžiagos įvedimo 
būdą pagal galimo poveikio žmonėms 
būdą (X B priedas 31 arba OECD 414), 
jei dar nepateiktas kaip VI priedo 
reikalavimų dalis.

6.7.2 Iš pradžių tyrimas atliekamas su vienos 
rūšies gyvūnu. Pagal pirmojo tyrimo rezultatus 
sprendžiama, ar būtina atlikti tyrimą su kitos 
rūšies gyvūnu.

6.7.3. Toksiškumo dviejų kartų 
reprodukcijai tyrimas atliekamas su 
vienos rūšies vyriškos ir moteriškos 
lyties gyvūnais, pasirenkant 
tinkamiausią medžiagos įvedimo būdą
pagal tikėtiną poveikio žmonėms būdą, 
jei 28 dienų arba 90 dienų tyrimo metu 
išaiškėjo neigiami padariniai 
dauginimosi organams arba audiniams.

Parlamento pakeitimai

6.7. Toksiškumas reprodukcijai 6.7. Tyrimai neatliekami, jei:
- žinoma, kad medžiaga yra genotoksiškas 
kancerogenas, ir buvo imtasi atitinkamų rizikos 
valdymo priemonių; arba

- žinoma, kad medžiaga yra embrioninių ląstelių
mutagenas, ir buvo imtasi atitinkamų rizikos 
valdymo priemonių; arba
- yra įrodymų, kad medžiaga kaupiasi gyvūnų ar 
žmonių audiniuose (pvz. krūties audinyje ar 
kūno riebaluose) ir buvo imtasi atitinkamų
rizikos valdymo priemonių; arba

6.7.2. Mechaniniai tyrimai in vitro, 
skirti įvertinti cheminį poveikį:
i) steroidinei hormonų sintezei (pvz., 
H295R ląstelių grupės),
ii) žmogaus spermos gyvybingumui, 
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judrumui, morfologijai ir biochemijai,
iii) išaugintoms Sertoli ląstelėms,
iv) išaugintoms kiaušidės folikulo 
ląstelėms,
v) kitiems paplitusiems in vitro ar in 
silico metodams.

Or. en

Justification

Directive 86/609 requires non-animal tests to be used where reasonably and practicably 
available. The animal test in REACH is not validated to modern standards and should thus be 
replaced, as the use of non-validated animal tests is unacceptable ethically and scientifically. 
Studies showing scientific weaknesses of the test and explaining the proposed alternative 
strategies are cited in "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (see 
www.reachnonanimaltests.org). The alternative is scientifically sound. Where uncertainties 
remain about the properties of a substance, it should be subject to control measures.

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Pakeitimas 1139

VII priedo 6 dalies 6.7a skirsnis (naujas)

Parlamento pakeitimas

6.7a Toksikokinetika

6.7a.1. Medžiagos toksikokinetinės 
elgsenos įvertinimas, kiek jį galima 
atlikti iš turimos atitinkamos 
informacijos.

Or. en

Justification

This amendment is a consequence to the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal.
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Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 1140
VII priedo 6 dalies 6.7a skirsnis (naujas)

Parlamento pakeitimas

6.7a. Toksikokinetika

6.7a.1. Medžiagos toksikokinetinės 
elgsenos įvertinimas atliekant 
papildomus tyrimus, įskaitant 
biotransformaciją ir farmakokinetiką, 
kai manoma, jog to reikia numatyti 
tolimesnei bandymų strategijai ir/arba 
parengti bendram toksikologiniam 
įvertinimui.

Or. de

(Identical amendment to Annex VIII, same author)

Justification

Under the REACH proposal, there is no requirement concerning the toxicokinetic behaviour 
of a substance. As, in specific cases, knowledge of that behaviour may be very important for 
selecting a suitable testing strategy, in particular for CMR substances in the higher tonnage 
ranges, it is recommended that provision be made for such a testing strategy on a case-by-
case basis.

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Pakeitimas 1141
VII priedo 7 dalies 7.1 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas

7.1. Toksiškumas vandens aplinkai 7.1. Ilgalaikio toksiškumo tyrimą siūlo 
registruotojas, jei cheminės saugos vertinimas 
pagal I priedo nuostatas rodo būtinybę toliau 
tirti padarinius vandens organizmams. 
Atitinkamo tyrimo (-ų) pasirinkimas priklauso 
nuo saugos vertinimo rezultatų.

7.1.5. Ilgalaikio toksiškumo tyrimas su 
dafnijomis (jei tokia informacija nebuvo 
pateikta pagal V priedo reikalavimus)

7.1.5. Tyrimas neatliekamas, jei:
- medžiaga greičiausiai neprasiskverbs pro 
biologines membranas (MW > 800 arba 
molekulių skersmuo > 15 Å); arba
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- tiesioginis ar netiesioginis poveikis vandens
aplinkai yra mažai tikėtinas.

7.1.6. Ilgalaikio toksiškumo tyrimas su 
žuvimis (jei tokia informacija nebuvo 
pateikta pagal VI priedo reikalavimus)

7.1.6. Tyrimas neatliekamas, jei:
- medžiaga greičiausiai neprasiskverbs pro 
biologines membranas (MW > 800 arba 
molekulių skersmuo > 15 Å); arba
- tiesioginis ar netiesioginis poveikis vandens 
aplinkai yra mažai tikėtinas.

Informacija pateikiama pagal vieną iš
šių punktų: 7.1.6.1, 7.1.6.2 arba 7.1.6.3.

7.1.6.1  Toksiškumo ankstyvosios 
vystymosi stadijos žuvims (FELS) 
tyrimas (OECD 210)
7.1.6.2 Trumpalaikio toksiškumo žuvų 
embrionams ir žuvų lervoms tyrimas (X 
C.15 priedas arba OECD 212)
7.1.6.3 Žuvų jauniklių augimo tyrimas 
(X C.14 priedas arba OECD 215)

7.1.6.1. FELS (angl. Fish early-life stage) 
toksiškumo tyrimą siūlo atlikti registruotojas 
arba pagal 39, 40 ar 44 straipsnių nuostatas to 
gali reikalauti vertinimą atliekančios valstybės 
narės kompetentingoji institucija, jei medžiaga 
turi bioakumuliacinių savybių.

Parlamento pakeitimai

7.1. Toksiškumas vandens aplinkai
7.1.2. Dumblių augimo slopinimo 
tyrimas

7.1.2. Tyrimas neatliekamas, jei:
- medžiaga labai netirpi (tirpumas vandenyje 
<10 μg/l); arba
- medžiaga greičiausiai neprasiskverbs pro 
biologines membranas (MW > 800 arba 
molekulių skersmuo > 15 Å).

7.1.3. Trumpalaikio toksiškumo 
tyrimas su žuvimis. Registruotojas gali 
atlikti ilgalaikio toksiškumo tyrimą
vietoj trumpalaikio.

7.1.3. Tyrimas neatliekamas, jei:
- medžiaga labai netirpi (tirpumas vandenyje 
<10 μg/l); arba
- medžiaga greičiausiai neprasiskverbs pro 
biologines membranas (MW > 800 arba 
molekulių skersmuo > 15 Å),
- buvo atliktas ilgalaikio toksiškumo tyrimas.

Ilgalaikio toksiškumo vandens aplinkai tyrimą 
su žuvimis (VII priedas, 7.1.6) siūlo atlikti 
registruotojas arba pagal 39, 40 arba 44 
straipsnių nuostatas to gali reikalauti vertinimą
atliekančios valstybės narės kompetentingoji 
institucija, jei palyginus (numatomą) poveikį
aplinkai su trumpalaikio toksiškumo vandens 
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aplinkai tyrimo rezultatais, iškilo būtinybė toliau 
tirti padarinius vandens organizmams.
Ilgalaikio toksiškumo vandens aplinkai tyrimas 
su žuvimis (VII priedas, 7.1.6) atliekamas tuo 
atveju, kai medžiaga sunkiai tirpsta vandenyje 
(tirpumas vandenyje < 1 mg/l).

7.1.4. Aktyviojo dumblo kvėpavimo 
slopinimo bandymas atliekamas, jei 
medžiagos išleidimo į nuotėkų valymo 
sistemą tikimybė nėra maža

7.1.4. Tyrimas neatliekamas, jei:
- medžiaga labai netirpi (tirpumas vandenyje 
<10 μg/l); arba
- medžiaga lengvai biologiškai skaidoma, o 
bandymo metu taikomos koncentracijos atitinka 
tas koncentracijos vertes, kurios, kaip galima 
tikėtis, bus būdingos į nuotėkų valymo 
įrenginius atitekantiems vandenims.
Šį tyrimą galima pakeisti nitrifikacijos slopinimo 
bandymu, jei turimi duomenys rodo, kad 
medžiaga gali slopinti mikrobiologinį augimą
arba funkciją.

Or. en

Text moved from Annex VI, part 7, paragraph 7.1

Justification

This amendment is a consequence to the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal. (linked to amendment to Annex VI, 6.1 - 6.4).

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 1142
VII priedo 7 dalies 7.1.6 skirsnis

7.1.6. Ilgalaikio toksiškumo tyrimas su 
žuvimis

išbraukta

Or. en

Justification

Long-term toxicity testing on fish is not validated to modern standards. Studies showing 
scientific weaknesses of the test and explaining the proposed alternative strategy are cited in 
"Non-Animal Testing Strategies for REACH" (see www.reachnonanimaltests.org). As the use 
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of non-validated animal tests is unacceptable ethically and scientifically, long-term toxicity 
testing on fish repeated dose toxicity animal tests should not be used. The endpoint is 
sufficiently covered by the alternative test replacing short-term toxicity in fish in point 7.1.3 of 
Annex VI.

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Pakeitimas 1143
VII priedo 7 dalies 7.2.1a skirsnis (naujas)

Parlamento pakeitimas

7.2.2. Abiotinis
7.2.2.1. Hidrolizė atsižvelgiant į
pH vertę.

7.2.2.1. Tyrimas neatliekamas, jei:
medžiaga lengvai biologiškai skaidoma; arba
medžiagos tirpumas vandenyje yra mažesnis kaip 
10 μg/l.

Or. en

Text moved from Annex VI, Part 7, paragraph 7.2.2)

Justification

This amendment is a consequence to the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal. (linked to amendment to Annex VI, 6.1 - 6.4).

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Pakeitimas 1144
VII priedo 7 dalies 7.3 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas

7.3. Išlikimas ir elgsena aplinkoje

7.3.2. Biokoncentracija vandens 
gyvūnų rūšyse (rūšyje), pageidautina 
žuvyse

7.3.2. Tyrimas neatliekamas, jei:

- medžiaga turi mažas bioakumuliacijos 
galimybes (t. y. log Kow < 3); arba

- medžiaga greičiausiai neprasiskverbs pro 
biologines membranas (MW > 800 arba 
molekulių skersmuo > 15 Å); arba
- tiesioginis ar netiesioginis poveikis vandens 
aplinkai mažai tikėtinas.
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7.3.3. Tolesni adsorbcijos/desorbcijos 
tyrimai, atsižvelgiant į privalomų 
pagal VI priedą tyrimų rezultatus

7.3.3. Tyrimas neatliekamas, jei:
- pagal fizikines ir chemines savybes tikėtina, kad 
medžiagos adsorbcijos galimybės yra nedidelės 
(pvz., medžiaga turi mažą pasiskirstymo 
oktanolyje/vandenyje koeficientą); arba
- medžiaga greitai suyra.

Parlamento pakeitimai

7.3. Išlikimas ir elgsena aplinkoje

7.3.1. Adsorbcijos/desorbcijos 
tikrinimas

7.3.1. Tyrimas neatliekamas, jei:
– pagal fizikines ir chemines savybes tikėtina, 

kad medžiagos adsorbcijos galimybės yra 
nedidelės (pvz., medžiaga turi mažą
pasiskirstymo oktanolyje/vandenyje 
koeficientą); arba

– medžiaga greitai suyra.

Or. en

Text moved from Annex VI, Part 7, paragraph 7.3

Justification

This amendment is a consequence to the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal. (linked to amendment to Annex VI, 6.1 - 6.4)

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 1145
VIII priedo įvado 1 skirsnis

Pasiekęs šiame priede nurodytą medžiagos 
kiekio ribą, registruotojas pateikia pasiūlymą
ir sudaro grafiką, skirtus vykdyti šio priedo 
informacijos reikalavimus pagal 11 
straipsnio 1 dalies d punkto nuostatas.

Pasiekęs šiame priede nurodytą medžiagos 
kiekio ribą, registruotojas pateikia pasiūlymą
ir sudaro grafiką, skirtus vykdyti šio priedo 
informacijos reikalavimus, susijusius su 
bandymais su stuburiniais gyvūnais pagal 
11 straipsnio 1 dalies d punkto nuostatas.

Or. en
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Justification

The testing proposals should only relate to vertebrate animal test requirements. All other 
information requirements should be provided in line with the deadlines specified in Article 21.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 1146
VIII priedo 6 dalies 6.4 skirsnis

6.4. Jei atlikus ankstesnį mutageniškumo 
tyrimą, buvo gautas teigiamas rezultatas, 
registruotojas prireikus siūlo atlikti 
tolesnius mutageniškumo tyrimus.

išbraukta

Or. en

Justification

At this juncture, sufficient information should be available to make an informed decision 
regarding the classification and regulation of a substance with respect to its potential 
mutagenicity. If there is a positive result from the tests in Annex V or VI, further in vitro 
studies should be conducted as already suggested in the amendment to point 6.4 of Annex VI.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 1147
VIII priedo 6 dalies 6.6.3 skirsnis

6.6.3. Ilgalaikio pakartotinio toksiškumo 
tyrimą (≥ 12 mėnesių) gali siūlyti 
registruotojas arba pagal 39, 40 arba 44 
straipsnių nuostatas to gali reikalauti 
vertinimą atliekančios valstybės narės
kompetentingoji institucija, jei poveikio 
žmonėms dažnumas ir trukmė rodo, kad 
ilgesnio laikotarpio tyrimas būtų tikslingas 
ir yra įvykdyta viena iš šių sąlygų:

išbraukta

- 28 dienų arba 90 dienų tyrimo metu buvo 
pastebėti susirūpinimą keliantys rimti arba 
sunkūs toksiškumo padariniai, tačiau 
turimų įrodymų nepakanka 
toksikologiniam arba rizikos apibūdinimui; 
arba

išbraukta

- padarinius, kurių nepavyko nustatyti 28 išbraukta
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dienų arba 90 dienų tyrimo metu, patyrė 
medžiagos, pagal savo molekulinę
struktūrą aiškiai susijusios su tiriama 
medžiaga; arba
- medžiaga gali turėti pavojingąją savybę, 
kurios neįmanoma aptikti per 90 dienų
tyrimą.

išbraukta

Or. en

Justification

Long-term repeated dose toxicity tests are not validated to modern standards. Studies 
showing scientific weaknesses of the test and explaining the proposed alternative strategy are 
cited in "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (see www.reachnonanimaltests.org). As 
the use of non-validated animal tests is unacceptable ethically and scientifically, repeated 
dose toxicity animal tests should not be used. The endpoint is sufficiently covered by the 
suggested organ-specific testing strategy to replace repeated dose-toxicity testing in point 6.6 
of Annex VI.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 1148
VIII priedo 6 dalies 6.6 skirsnis

6.6. Tolesnius tyrimus siūlo registruotojas 
arba pagal 39, 40 arba 44 straipsnių
nuostatas to gali reikalauti vertinimą
atliekančios valstybės narės 
kompetentingoji institucija, kai:

išbraukta

- toksiškumas kelia ypatingą susirūpinimą
(pvz., rimti/sunkūs padariniai); arba

išbraukta

- yra padarinio požymių, tačiau turimų
įrodymų nepakanka toksikologiniam ir 
(arba) rizikos apibūdinimui; tokiais atvejais 
gali būti tikslingiau atlikti specialius 
toksikologinius tyrimus, kad būtų
išanalizuoti šie padariniai (pvz., 
imunotoksiškumas, neurotoksiškumas); 
arba

išbraukta

- poveikis kelia ypatingą susirūpinimą
(pvz., medžiaga naudojama plataus 
vartojimo prekėse ir todėl sukelia tokio 
laipsnio poveikį, kuris yra artimas, kaip 
manoma, toksišką poveikį žmonėms 
sukeliančiai dozei).

išbraukta
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Or. en

Justification

Long-term repeated dose toxicity tests are not validated to modern standards. Studies 
showing scientific weaknesses of the test and explaining the proposed alternative strategy are 
cited in "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (see www.reachnonanimaltests.org). As 
the use of non-validated animal tests is unacceptable ethically and scientifically, repeated 
dose toxicity animal tests should not be used. The endpoint is sufficiently covered by the 
suggested organ-specific testing strategy to replace repeated dose-toxicity testing in point 6.6 
of Annex VI.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 1149
VIII priedo 6 dalies 6.7 skirsnis

6.7.4. Toksiškumo dviejų kartų 
reprodukcijai tyrimas atliekamas su vienos 
rūšies vyriškos ir moteriškos lyties 
gyvūnais, pasirenkant tinkamiausią
medžiagos įvedimo būdą pagal tikėtiną
poveikio žmonėms būdą, jei tokia 
informacija nebuvo pateikta pagal VII 
priedo reikalavimus.

išbraukta

6.7.4. Tyrimas neatliekamas, jei: išbraukta
- žinoma, kad medžiaga yra genotoksiškas 
kancerogenas, ir buvo imtasi atitinkamų
rizikos valdymo priemonių; arba

išbraukta

- žinoma, kad medžiaga yra embrioninių
ląstelių mutagenas, ir buvo imtasi 
atitinkamų rizikos valdymo priemonių; 
arba

išbraukta

- medžiaga yra mažo toksikologinio 
aktyvumo (nei vienas atliktas bandymas 
nepateikė toksiškumo įrodymų), o remiantis 
toksikotinetiniais duomenimis galima 
įrodyti, kad atitinkamais poveikio būdais 
sisteminga absorbcija nevyksta (pvz., 
taikant jautrųjį analizės metodą, paaiškėja, 
kad medžiagos koncentracija plazmoje ar 
kraujyje yra mažesnė už aptikimo ribą, o 
medžiagos arba jos metabolitų nėra nei 
šlapime, nei tulžyje ar iškvepiamame ore) ir 
jei žmonėms daromas poveikis yra 

išbraukta
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nereikšmingas arba nėra jokio poveikio.

Or. en

Justification

Two generation reproductive toxicity studies are not validated to modern standards. Studies 
showing scientific weaknesses of the test and explaining the proposed alternative strategy are 
cited in "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (see www.reachnonanimaltests.org). As 
the use of non-validated animal tests is unacceptable ethically and scientifically, this test 
should not be used. The endpoint is sufficiently covered by the suggested alternative testing 
strategy in point 6.7. of Annex VI.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 1150
VIII priedo 6 dalies 6.7a skirsnis (naujas)

6.7a Toksikokinetika
6.7a.1. Medžiagos toksikokinetinės elgsenos 
įvertinimas atliekant papildomus tyrimus, 
įskaitant biotransformaciją ir 
farmakokinetiką, kai manoma, jog to reikia 
numatyti tolimesnei bandymų strategijai 
ir/arba parengti bendram toksikologiniam 
įvertinimui.

Or. de

Justification

Under the REACH proposal, there is no requirement concerning the toxicokinetic behaviour 
of a substance. As, in specific cases, knowledge of that behaviour may be very important for 
selecting a suitable testing strategy, in particular for CMR substances in the higher tonnage 
ranges, it is recommended that provision be made for such a testing strategy on a case-by-
case basis.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 1151
VIII priedo 6 dalies 6.9 skirsnis

6.9. Kancerogeniškumo tyrimą gali siūlyti 
arba reikalauti pagal 39, 40 arba 44 
straipsnių nuostatas vertinimą atliekančios 
valstybės narės kompetentingoji institucija, 
jei:

6.9. Kancerogeniškumo tyrimus gali siūlyti 
arba reikalauti pagal 39, 40 arba 44 
straipsnių nuostatas vertinimą atliekančios 
valstybės narės kompetentingoji institucija, 
jei:
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- medžiaga yra labai plačiai naudojama arba 
esama įrodymų apie jos dažną ar ilgalaikį
poveikį žmonėms; ir

- medžiaga yra labai plačiai naudojama arba 
esama įrodymų apie jos dažną ar ilgalaikį
poveikį žmonėms; ir

- medžiaga klasifikuojama kaip 3 kategorijos 
mutagenas arba pakartotinės dozės tyrimo (-
ų) metu buvo gauta įrodymų, kad medžiaga 
gali sukelti hiperplaziją ir (arba) 
preneoplastinius pakitimus.

- medžiaga klasifikuojama kaip 3 kategorijos 
mutagenas arba pakartotinės dozės tyrimo (-
ų) metu buvo gauta įrodymų, kad medžiaga 
gali sukelti hiperplaziją ir (arba) 
preneoplastinius pakitimus.

Tyrimai atliekami pagal kelių stadijų 
strategiją ir apima šias nuoseklias stadijas:
(1) turimų duomenų apie žmones ir 
gyvūnus įvertinimą,
(2) įrodymų svarbos įvertinimą, susidedantį 
iš:
(i) mutageniškumo ir genetinio toksiškumo 
duomenų (V, VII ir VIII priedai),
(ii) kompiuterizuotos ekspertų sistemos/ 
(Q)SAR modeliavimo,
(iii) ląstelių transformacijos bandymo.

Or. en

Justification

Directive 86/609 requires non-animal tests to be used where reasonably and practicably 
available. The animal test in REACH is not validated to modern standards and should thus be 
replaced, as the use of non-validated animal tests is unacceptable ethically and scientifically. 
Dagmar Roth-BehrendtStudies showing scientific weaknesses of the test and explaining the 
proposed alternative strategy are cited in "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (see 
www.reachnonanimaltests.org). The alternative is scientifically sound. Where uncertainties 
remain about the properties of a substance, it should be subject to control measures.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 1152
VIII priedo 7 dalies 7.5 skirsnis

7.5. Atlikti ilgalaikio toksiškumo tyrimą
siūlo registruotojas, jei palyginus 
(numatomą) poveikį aplinkai su 
trumpalaikio toksiškumo tyrimo 
duomenimis, paaiškėja, kad būtina toliau 
tirti padarinius nuosėdų organizmams. 

7.5. Atlikti ilgalaikio toksiškumo tyrimą
siūlo registruotojas, jei palyginus 
(numatomą) poveikį aplinkai su 
trumpalaikio toksiškumo tyrimo su 
sausumos organizmais duomenimis, 
paaiškėja, kad būtina toliau tirti padarinius 
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Atitinkamo bandymo (-ų) pasirinkimas 
priklauso nuo šio palyginimo rezultatų.

nuosėdų organizmams. Atitinkamo bandymo 
(-ų) pasirinkimas priklauso nuo šio 
palyginimo rezultatų.

Or. de

Justification

The text contains an unclear reference to short-term toxicity, concerning which there are no 
requirements in any annex.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 1153
VIII priedo 7 dalies 7.6 skirsnis

7.6. Ilgalaikis arba reprodukcinis 
toksiškumas paukščiams

išbraukta

7.6. Tyrimas neatliekamas, jei tiesioginis ar 
netiesioginis poveikis paukščiams yra 
mažai tikėtinas.

išbraukta

Or. en

Justification

This test is not validated to modern standards. Studies showing scientific weaknesses of the 
test and explaining the proposed alternative strategy are cited in "Non-Animal Testing 
Strategies for REACH" (see www.reachnonanimaltests.org). As the use of non-validated 
animal tests is unacceptable ethically and scientifically, this test should not be used. Where 
uncertainties remain about the properties of a substance, it should be subject to control 
measures.

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 1154
IX priedo 3 dalis

VII ir VIII prieduose aprašytų bandymų
leidžiama neatlikti, jei cheminės saugos 
ataskaitoje yra pateiktas medžiagos poveikio 
scenarijus (-ai). 
Visais atvejais tai būtina tinkamai pagrįsti ir 
dokumentuoti.

VI–VIII prieduose aprašytų bandymų
leidžiama neatlikti, jei cheminės saugos 
ataskaitoje yra pateiktas medžiagos poveikio 
scenarijus (-ai). 
Visais atvejais tai būtina tinkamai pagrįsti ir 
dokumentuoti.

Bandymo pagal V priedą leidžiama 
neatlikti, jeigu poveikis nežymus ir tai 
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tinkamai pagrindžiama ir 
dokumentuojama.

Or. en

Justification

The aim of REACH is not to generate scientific information on all substances – regardless of 
actual risk – but to focus on information that is needed to adequately control the risks from 
the use of substances. 

Therefore also for substances between 10 and 100 tonnes, the generation of information shall 
not be required, if the exposure of humans or the environment is insignificant.

Also for substances below 10 tonnes selected as priority substances by the Agency’s 
screening, the generation of information shall not be required, if the exposure of humans or 
the environment is insignificant. (amendment linked to the amendment on Article 5, 
paragraph 5)

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 1155
XI priedo įvado 1 dalis

Šio priedo tikslas – nustatyti, kaip paskesni 
naudotojai privalo vertinti ir dokumentais 
patvirtinti, kad jų naudojamos medžiagos (-
ų) keliama rizika yra deramai 
kontroliuojama tais naudojimo atvejais, 
kurie nenurodyti jiems pateiktame saugos 
duomenų lape, ir kad kiti naudotojai, kurie 
yra paskesni tiekimo grandinės nariai, gali 
deramai kontroliuoti riziką. Vertinamas 
medžiagos gyvavimo ciklas nuo tada, kai 
paskesnis naudotojas ją gavo savo paties 
reikmėms ir jo įvardytiems naudojimo 
atvejams, kurie skirti paskesniems tiekimo 
grandinės nariams. Vertinant atsižvelgiama į
gryno pavidalo medžiagos bei preparate ar 
gaminyje esančios medžiagos naudojimą.

Šio priedo tikslas – nustatyti, kaip paskesni 
naudotojai privalo vertinti ir dokumentais 
patvirtinti, kad jų naudojamos medžiagos (-
ų) keliama rizika yra deramai 
kontroliuojama tais naudojimo atvejais, 
kurie nenurodyti jiems pateiktame saugos 
duomenų lape, ir kad kiti naudotojai, kurie 
yra paskesni tiekimo grandinės nariai, gali 
deramai kontroliuoti riziką. Vertinamas 
medžiagos gyvavimo ciklas nuo tada, kai 
paskesnis naudotojas ją gavo savo paties 
reikmėms ir jo įvardytiems naudojimo 
atvejams, kai naudojimo kiekis yra 1 tona 
ar daugiau per metus, kurie skirti 
paskesniems tiekimo grandinės nariams. 
Vertinant atsižvelgiama į gryno pavidalo 
medžiagos bei preparate ar gaminyje 
esančios medžiagos naudojimą.

Or. en
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Justification

Improves workability by limiting uses that have to be considered in the chemical safety report 
to those in one tonne and more. According to the Commission proposal a use would have to 
be dealt with even in very small quantities.

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

Pakeitimas 1156
XI priedo 2 pakopos 3 dalis

Tokiais atvejais, kai paskesnis naudotojas 
nusprendžia, kad rengiant cheminės saugos 
ataskaitą be tiekėjo pateiktos informacijos 
jam reikia kitos informacijos, jis privalo ją
surinkti. Jei tokią informaciją galima gauti 
tik atlikus bandymus su stuburiniais 
gyvūnais, pagal 35 straipsnio nuostatas jis 
pateikia Agentūrai pasiūlymą dėl bandymų
strategijos. Jis išdėsto, kodėl, jo manymu, 
reikalinga papildoma informacija.
Laukdamas tolesnių bandymų rezultatų jis
privalo užfiksuoti rizikos valdymo 
priemones, kurių ėmėsi.

Tokiais atvejais, kai paskesnis naudotojas 
nusprendžia, kad rengiant cheminės saugos 
ataskaitą be tiekėjo pateiktos informacijos 
jam reikia kitos informacijos, jis privalo ją
surinkti. Jei tokią informaciją galima gauti 
tik atlikus bandymus su stuburiniais 
gyvūnais, pagal 35 straipsnio nuostatas jis 
pateikia Agentūrai pasiūlymą dėl bandymų
strategijos. Jis išdėsto, kodėl, jo manymu, 
reikalinga papildoma informacija. Jei 
papildomų bandymų prašo MVĮ, šie 
bandymai, jei jų esama, pateikiami 
agentūrai, kuri priešingu atveju įmonės 
valstybei narei nurodo prisiimti atsakomybę 
už bandymų atlikimą pagal 35a straipsnį.
Laukdamas tolesnių bandymų rezultatų
naudotojas privalo užfiksuoti rizikos 
valdymo priemones, kurių ėmėsi.

Or. it

Justification

Consideration should be given to an ad hoc procedure enabling SMEs to benefit from 
simplifications, through the offices of the Agency, even during the review of the risk 
evaluation performed by the supplier.

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

Pakeitimas 1157
XI priedo 2 pakopos 3 dalis

Tokiais atvejais, kai paskesnis naudotojas 
nusprendžia, kad rengiant cheminės saugos 

Tokiais atvejais, kai paskesnis naudotojas 
nusprendžia, kad rengiant cheminės saugos 
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ataskaitą be tiekėjo pateiktos informacijos 
jam reikia kitos informacijos, jis privalo ją
surinkti. Jei tokią informaciją galima gauti 
tik atlikus bandymus su stuburiniais 
gyvūnais, pagal 35 straipsnio nuostatas jis 
pateikia Agentūrai pasiūlymą dėl bandymų
strategijos. Jis išdėsto, kodėl, jo manymu, 
reikalinga papildoma informacija. 
Laukdamas tolesnių bandymų rezultatų jis
privalo užfiksuoti rizikos valdymo 
priemones, kurių ėmėsi.

ataskaitą be tiekėjo pateiktos informacijos 
jam reikia kitos informacijos, jis privalo ją
surinkti. Jei tokią informaciją galima gauti 
tik atlikus bandymus su stuburiniais 
gyvūnais, pagal 35 straipsnio nuostatas jis 
pateikia Agentūrai pasiūlymą dėl bandymų
strategijos. Jis išdėsto, kodėl, jo manymu, 
reikalinga papildoma informacija. Kai 
agentūra iš paskesniojo naudotojo, 
atitinkančio MVĮ apibrėžimą, prašo 
papildomos informacijos, minėta agentūra 
prisiima atsakomybę už informacijos 
suradimą pagal esamus bandymus arba 
prašo valstybę narę, kurioje įmonė įsteigta, 
atlikti reikiamus bandymus pagal 35a 
straipsnį. Laukdamas tolesnių bandymų
rezultatų naudotojas privalo užfiksuoti 
rizikos valdymo priemones, kurių ėmėsi.

Or. it

Justification

SMEs as defined in Article 3(30) must be able to benefit from a simplified procedure so as to 
avoid these entities being penalised by the REACH system.

This amendment is linked to the amendments to Articles 3(30) and 35a.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 1158
XIIa priedas (naujas)

XIIa priedas
TVARUMO, SAVYBĖS BIOAKUMULIUOTI IR (EKO)TOKSIŠKUMO LAIPSNIO 

NUSTATYMO KRITERIJAI
Medžiagos tvarumo laipsnis nurodomas naudojant šias keturias kategorijas:
P1: „nebūdingas biologinis skaidomumas” ir negreitas biologinis skaidomumas;
P2: „būdingas biologinis skaidomumas“, lėtas biologinis skaidomumas;
P3: „būdingas biologinis skaidomumas“, adaptacinis ar nevisiškas biologinis 
skaidomumas;
P4: „lengvas biologinis skaidomumas“ ar kitoks greitas biologinis skaidomumas.

Medžiagos savybė bioakumuliuoti nurodoma naudojant šias penkias kategorijas:
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B1: BCF ≥ 5000;
B2: BCF ≥ 2000;
B3: BCF ≥ 500;
B4: BCF ≥ 100;
B5: BCF < 100.

Medžiagos (eko)toksiškumas nurodomas naudojant šias keturias kategorijas:
T1: NOEC ≤ 0.01 mg/L;
T2: NOEC ≤ 0.1 mg/L;
T3: NOEC ≤ 1.0 mg/L;
T4: NOEC > 1.0 mg/L.

Or. nl

Justification

Annex XII a lays down the conditions for classifying substances in terms of persistence, 
bioaccumulativity and (eco)toxicity. These conditions determine the classification by degree 
of concern (Blokland priority package).

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 1159
XIIa priedas (naujas)

Galimų PBT ir vPvB medžiagų sąrašas 
Šioms įvedamoms medžiagoms registracija 
pateikiama po 3 metų, įsigaliojus:
[bus užbaigta] 

Or. en

Justification

This Annex provides legal certainty as to which PBT and vPvB substances will have to be  
registered at an early stage. An Annex is necessary as otherwise registrants might be in 
breach of the regulation because they missed the registration deadline. This could be the case 
if they find out at a later stage - after having generated information - that their substance is a 
PBT or vPvB substance. (amendment linked to the amendment on article 21, paragraph 1 
(c).)
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Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 1160
XIII priedas 

XIII PRIEDAS XIII PRIEDAS

A. MEDŽIAGŲ, ATITINKANČIŲ 
KRITERIJUS IŠDUOTI LEIDIMUI, 
SĄRAŠAS
XVI priedo 28, 29 ir 30 punktuose 
išvardintos medžiagos.
Medžiagos, klasifikuojamos kaip 
jautrinančios pagal Direktyvą 67/548/EEB.
Medžiagos, klasifikuojamos kaip 
kenksmingos pagal Direktyvą 67/548/EEB 
ir galimai labai lėto toksiško poveikio  
įkvėpus T, R 48.
Medžiagos, klasifikuojamos kaip 
prioritetinės kenksmingos ar prioritetinės 
kenksmingos, apsvarstomos iš naujo pagal 
Direktyvos 2000/60/EB X priedą.

PRIVALOMŲ TVIRTINTI MEDŽIAGŲ 
SĄRAŠAS

B. PRIVALOMŲ TVIRTINTI MEDŽIAGŲ 
SĄRAŠAS

Or. en

Justification

Linked to the amendments inserting a new article 53a and to (parts of) the amendments to 
article 54 and 56 introducing annexes XIII(a) and XIII(b). 

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

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


