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Guido Sacconi
dėl cheminių medžiagų registravimo, vertinimo, leidimų suteikimo ir apribojimo (REACH), 
Europos cheminių medžiagų agentūros įsteigimo ir Direktyvos 1999/45/EB bei Reglamento 
(EB) Nr. …/… {dėl patvariųjų organinių teršalų} dalinio pakeitimo

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

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 1161
7 konstatuojamoji dalis

7) Svarbus šiuo reglamentu kuriamos naujos 
sistemos tikslas – skatinti pavojingųjų 
medžiagą keitimą mažiau pavojingomis 
medžiagomis ar technologijomis, jei esama 
tinkamų alternatyvų. Šis reglamentas neturi 
įtakos direktyvų dėl darbuotojų apsaugos 
taikymui, ypač 1990 m. birželio 28 d. 
priimtai Tarybos direktyvai 90/394/EEB dėl 
darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios 
su kancerogenų poveikiu darbe (šeštajai 
atskirai direktyvai, kaip numatyta 
Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 
1 dalyje), pagal kurią darbdaviai privalo 
visur, kur tik techniškai įmanoma, pašalinti 
pavojingąsias medžiagas arba pakeisti jas 
mažiau pavojingomis.

7) Svarbus šiuo reglamentu kuriamos naujos 
sistemos tikslas – užtikrinti pavojingųjų 
medžiagą keitimą mažiau pavojingomis 
medžiagomis ar technologijomis, jei esama 
tinkamų alternatyvų. Šis reglamentas neturi 
įtakos direktyvų dėl darbuotojų apsaugos 
taikymui, ypač 1990 m. birželio 28 d. 
priimtai Tarybos direktyvai 90/394/EEB dėl 
darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios 
su kancerogenų poveikiu darbe (šeštajai 
atskirai direktyvai, kaip numatyta 
Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 
1 dalyje), pagal kurią darbdaviai privalo 
visur, kur tik techniškai įmanoma, pašalinti 
pavojingąsias medžiagas arba pakeisti jas 
mažiau pavojingomis.
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Or. en

Begründung

Eine Änderung von Änderungsantrag 2 des Berichterstatters.  Der Grundsatz der Substitution 
sollte ein wichtiger Bestandteil von REACH sein. Die vorgeschlagene alternative 
Formulierung hat eine stärkere Wirkung als der Kommissionstext. Der Grundsatz der 
Substitution ist im schwedischen Recht verankert und funktioniert zu großer Zufriedenheit. 
Die Erfahrung Schwedens zeigt, dass ein Ansatz, der auf der Abschätzung der Risiken jeder 
einzelnen Chemikalie beruht, nicht ausreicht, um generell eine sichere Verwendung von 
Chemikalien zu erreichen. Dieser Änderungsantrag gehört zu einem ganzen Paket von 
Änderungsanträgen, mit denen die Substitution und die Sorgfaltspflicht gestärkt werden 
sollen.

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 1162
12 konstatuojamoji dalis

12) Leidimų suteikimo nuostatos numato, 
kad Komisija gali išduoti leidimą pateikti į 
rinką ir naudoti labai didelį susirūpinimą 
keliančias medžiagas, jei dėl jų naudojimo 
kylantį pavojų galima tinkamai kontroliuoti 
arba tokį naudojimą galima pateisinti 
socialinėmis-ekonominėmis priežastimis.

12) Leidimų suteikimo nuostatos numato, 
kad Komisija gali išduoti leidimą pateikti į 
rinką ir naudoti labai didelį susirūpinimą 
keliančias medžiagas, jei nesama jokių 
mažiau pavojingų alternatyvų ar 
technologijų ir jų naudojimą galima
tinkamai kontroliuoti arba tokį naudojimą 
galima pateisinti socialinėmis-
ekonominėmis priežastimis.

Or. en

Begründung

In dieser Erwägung sollte das Ziel des Zulassungsverfahrens bekräftigt werden. Die 
Zulassungspflicht wird nur dann das geforderte hohe Schutzniveau sicherstellen können, 
wenn besonders besorgniserregende Stoffe nach Möglichkeit durch geeignete Alternativstoffe 
oder -technologien ersetzt werden. Dies entspricht vergleichbaren anderen 
Gemeinschaftsvorschriften (z.B. für Biozide, der Verordnung über die Verwendung 
bestimmter gefährlicher Stoffe sowie den Vorschriften zum Schutz der Gesundheit von 
Arbeitnehmern). Dieser Änderungsantrag gehört zu einem ganzen Paket von 
Änderungsanträgen, mit denen die Substitution und die Sorgfaltspflicht gestärkt werden 
sollen.

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 1163
52 konstatuojamoji dalis

52) Kad būtų užtikrinta aukšto lygio žmonių 52) Kad būtų užtikrinta aukšto lygio žmonių 
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sveikatos ir aplinkos apsauga, su 
medžiagomis, kurios turi didelį susirūpinimą 
keliančių savybių, turėtų būti elgiamasi 
atsargiai, todėl jas naudojančios įmonės 
privalo įrodyti leidimą suteikiančiai 
institucijai, kad rizika deramai 
kontroliuojama. Priešingu atveju, leidimas 
naudoti medžiagą suteikiamas tik tada, jei 
įmonės įrodo, kad visuomenės gaunama 
nauda, naudojant medžiagą, yra didesnė nei 
su naudojimu susijusi rizika, ir nesama 
jokių tinkamų alternatyvių medžiagų ar 
technologijų. Tada leidimą išduodančioji 
institucija, remdamasi įmonių paraiškomis, 
leidimo suteikimo procedūros metu turėtų 
patikrinti, ar šie reikalavimai buvo įvykdyti. 
Kadangi leidimai turėtų užtikrinti aukšto 
lygio apsaugą visoje vidaus rinkoje, būtina, 
kad Komisija būtų toji institucija, kuri 
suteikia leidimą.

sveikatos ir aplinkos apsauga, su 
medžiagomis, kurios turi didelį susirūpinimą 
keliančių savybių, turėtų būti elgiamasi 
atsargiai; šios medžiagos turėtų būti 
leidžiamos naudoti tik tuo atveju, jei jas 
naudojančios įmonės gali įrodyti leidimą 
suteikiančiai institucijai, kad nesama jokių 
mažiau pavojingų alternatyvų ar 
technologijų. Priešingu atveju, leidimas 
naudoti medžiagą suteikiamas tik tada, jei 
įmonės įrodo, kad visuomenės gaunama 
nauda, naudojant medžiagą, yra didesnė nei 
su naudojimu susijusi rizika, ir kad ši rizika 
deramai kontroliuojama. Tada leidimą 
išduodančioji institucija, remdamasi įmonių 
paraiškomis, leidimo suteikimo procedūros 
metu turėtų patikrinti, ar šie reikalavimai 
buvo įvykdyti. Kadangi leidimai turėtų 
užtikrinti aukšto lygio apsaugą visoje vidaus 
rinkoje, būtina, kad Komisija būtų toji 
institucija, kuri suteikia leidimą.

Or. en

Begründung

Das Substitutions- und das Vorsorgeprinzip sind insbesondere im Zusammenhang mit sehr 
bedenklichen Stoffen von überragender Bedeutung. Dieser Änderungsantrag gehört zu einem 
ganzen Paket von Änderungsanträgen, mit denen die Substitution und die Sorgfaltspflicht 
gestärkt werden sollen.

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 1164
1 straipsnio 3 dalis

3. Šis reglamentas grindžiamas principu, 
pagal kurį gamintojų, importuotojų ir 
paskesnių naudotojų pareiga – gaminti, 
pateikti į rinką, įvežti ar naudoti tokias 
medžiagas, kurios neturi neigiamo poveikio 
žmonių sveikatai arba aplinkai. Jo 
nuostatos grindžiamos atsargumo principu.

3. Šis reglamentas grindžiamas atsargumo 
principu.

Or. en
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Begründung

Da viele Chemikalien potentiell von REACH ausgeschlossen sind, (etwa 70 000 Chemikalien 
in einer Menge von weniger als einer Tonne), ist es für den Schutz der menschlichen 
Gesundheit und der Umwelt wichtig, den Herstellern chemischer Stoffe und den 
nachgeschalteten Anwendern eine allgemeine Sorgfaltspflicht aufzuerlegen, um eine sichere 
Verwendung zu dokumentieren. Dieser Änderungsantrag gehört zu einem ganzen Paket von 
Änderungsanträgen, mit denen die Substitution und die Sorgfaltspflicht gestärkt werden 
sollen.

Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 1165
3 straipsnio 1 punkto 1a pastraipa (nauja) 

gamtoje randamos medžiagos ir daugiausia 
iš tokių medžiagų sudaryti mišiniai, apie 
kuriuos seniai sukaupta patirtis 
akivaizdžiai rodo, kad jų daroma žala 
sveikatai ar kenksmingas poveikis gamtai 
yra labai mažas arba jo nėra;

Or. sv

Begründung

Um die Stoffe zu erfassen, die tatsächlich Risiken für Mensch und Umwelt mit sich bringen, 
gilt es unsere Ressourcen sinnvoll einzusetzen. Es ist nicht sinnvoll, die Stoffe zu prüfen, mit 
denen wir gute Erfahrungen haben.

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

Pakeitimas 1166
3 straipsnio 29a punktas (naujas)

29a. Naudojimo ir poveikio 
kategorijos (NPK) apibendrina poveikio 
scenarijus, kurie apibūdinami 
palyginamais naudojimo būdais pagal 
3 straipsnio 12 ir 25 punktus. Jie apibrėžia
visas poveikį lemiančias sąlygas. Tam tikri 
NPK elementai nepriklauso nuo srities:
- pagrindinės taikymo sritys:

- taikymas pramonėje,
- taikymas versle,
- taikymas vartojimo srityje.
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- poveikio būdai:
- pagrindiniai patekimo į žmogaus

 organizmą būdai (oralinis, per 
kvėpavimo takus, per odą),

- patekimo į aplinką būdai
(oras, vanduo, dirva, gyvoji 
gamta).

- poveikio trukmė:
- vienkartinis/trumpalaikis,
- vis pasikartojantis,
- pastovus/ilgalaikis.

Lyginamos rizikos valdymo priemonės 
išplaukia iš naudojimo ir poveikio 
kategorijų.

Or. de

Begründung

Verwendungs- und Expositionskategorien sollen die Prozesse unter REACH in erheblichem 
Umfang vereinfachen, so z.B. den Registrierungsprozess genauso wie die Kommunikation in 
der Kette und die Durchführung der Chemikaliensicherheitsbeurteilung, ohne dabei die Ziele 
von REACH zu beeinträchtigen.

Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 1167
4 straipsnio 2 dalies a punktas 

a) į II priedą įtrauktoms medžiagoms; a) į II priedą įtrauktoms medžiagoms:

i) Apibrėžimas
Šis priedas taikomas medžiagoms, kurių 
neprivaloma registruoti. Jis apima gamtoje 
randamas medžiagas ir daugiausia iš tokių 
medžiagų sudarytus mišinius, apie kuriuos 
seniai sukaupta patirtis akivaizdžiai rodo, 
kad jų daroma žala sveikatai ar 
kenksmingas poveikis gamtai yra labai 
mažas arba jo nėra;
ii) Patikrinimas

i) Pagal ankstesnę registraciją 
Agentūra įtraukia į priedą medžiagas, 
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atitinkančias apibrėžimą.
ii) Agentūra, atlikusi įvertinimą, 

įtraukia į priedą medžiagas, kurios, jos 
vertinimu, nekelia jokios rizikos arba kelia 
ribotą riziką, susijusią su jų daroma žala 
sveikatai ar kenksmingu poveikiu gamtai.

Or. sv

Begründung

bislang gibt es keine Definition für die Stoffe, die in Anhang II aufgeführt sind, beispielsweise 
Wasser und Ascorbinsäure. Durch Aufnahme einer Definition wird der Text klarer. Außerdem 
wird eine Revision möglich. 

Auch wenn wir im Rechtsetzungsverfahren Stoffe zusätzlich in Anhang II aufnehmen, sind wir 
sicher, dass der Anhang nicht alles abdecken wird. Wir wünschen deshalb eine frühzeitige 
Überprüfung, die aber laufend vor sich geht, während wir zusätzliche Erkenntnisse gewinnen. 
Ohne unsere Änderungen werden bestimmte Stoffe noch lange registrierungspflichtig bleiben, 
obwohl die zuständigen Behörden wissen, dass bei diesen Stoffen kein Risiko besteht.

Pakeitimą pateikė Jutta D. Haug, Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 1168
5 straipsnio 4a dalis (nauja)

4a. Preparato importuotojas pateikia 
Agentūrai registruoti neregistruotą (-as) 
preparato medžiagą (-as), jei
a) ji (jos) sudaro mažiausiai vieną 
preparato svorio procentą, arba yra 
viršijama Direktyvoje 1999/45/EB 
nurodytoms kenksmingoms medžiagoms 
nustatyta ribinė vertė, ir
b) kiekvienos neregistruotos medžiagos 
bendras kiekis per metus yra ne mažiau 
kaip 1 tona.

Or. de

Begründung

Um die Ziele der Registrierung zu erreichen, insbesondere die Kenntnisse über Chemikalien 
zu verbessern, bedürfen nur die Stoffe in einer Zubereitung (Gemenge, Gemisch oder Lösung, 
bestehend aus zwei oder mehreren Stoffen) der Registrierung, die noch nicht registriert sind. 
Die entsprechende Pflicht zu registrieren hat die Mengenschwellen der Zubereitungsrichtlinie 
und auch die Mengenschwelle von einer Tonne dieses Titel des Verordnungsentwurfs zu 
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berücksichtigen. Die Pflicht, Substanzen, die in Zubereitungen enthalten sind, zu registrieren, 
gilt im Übrigen nur für Importeure von Zubereitungen. Denn Formulierer (Produzenten von 
Zubereitungen), die innerhalb der EU residieren, müssen überhaupt nicht registrieren. 

Pakeitimą pateikė Jutta D. Haug, Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 1169
10 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. a) Konsorciume, kuris pateikia tik 
duomenis apie mažesnį nei 10 tonų 
medžiagos gamybos ar importo kiekį, 
kiekvienas narys apmoka sąnaudų dalį, 
priklausančią nuo konsorciumo narių 
skaičiaus.
b) Konsorciume, kuris pateikia tik 
duomenis apie tokią pačią medžiagos 
gamybos ar importo apimtį, t. y. nuo 10 iki
100 tonų arba nuo 100 iki 1000 tonų, 
kiekvienas narys apmoka sąnaudų dalį, 
proporcingą jo apimčiai.
c) Konsorciume, kuris turi pateikti 
duomenis apie skirtingas medžiagų apimtis, 
kiekvienas narys taip apmoka sąnaudų 
dalį:

i) duomenų gavimo sąnaudas nuo 1 iki
10 tonų apimtims kiekvienas narys apmoka 
priklausomai nuo konsorciumo narių 
skaičiaus;

ii) duomenų gavimo sąnaudas nuo 10 iki
100 tonų apimtims kiekvienas narys, kurio 
gamybos ar importo apimtys yra būtent 
tokios, apmoka proporcingai jo apimčiai;

iii) duomenų gavimo sąnaudas nuo 100 
iki 1000 tonų apimtims kiekvienas narys, 
kurio gamybos ar importo apimtys yra 
būtent tokios, apmoka proporcingai jo 
apimčiai;

iv) duomenų gavimo sąnaudas apimtims, 
viršijančioms 1000 tonų, kiekvienas narys, 
kurio gamybos ar importo apimtys yra 
būtent tokios, apmoka proporcingai jo 
apimčiai.
d) Apimtys, pagal kurias nustatoma 
kiekvienam konsorciumo nariui tenkanti 
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sąnaudų dalis, laikinai nustatomos pagal 
apimtis, tenkančias kiekvienam 
konsorciumo nariui steigiant konsorciumą. 
Todėl reikalui esant turi būti taikomas 
mokėjimas avansu, siekiant finansuoti 
duomenų sudarymą.
Galutinai sąnaudos pasidalijamos pagal 
apimtis, kuriomis remiasi privaloma 
registracija.
Sąnaudų pasidaliimo peržiūrėjimas 
atliekamas po registracijos praėjus trejiems 
metams. Šiuo atveju reikia remtis trejų 
metų vidutinėmis gamybos ar importo 
apimtimis. Jei sąnaudų pasidalijimas 
skiriasi nuo apskaičiuoto, reikia atlikti 
kompensacinius mokėjimus. Jei visi nariai 
pritaria, sąnaudų pasidaliimo peržiūrėjimo 
galima atsisakyti.
e) Sąnaudų padalijimą turi atlikti Agentūra 
arba viena iš jos paskirtų nepriklausomų 
institucijų, arba institucija, dėl kurios 
susitarė visi konsorciumo nariai.
f) Pagal anksčiau nurodytas taisykles 
dalijamoms sąnaudoms priklauso taip pat 
visos su konsorciumo valdymu susijusios 
sąnaudos.
g) Jei duomenys reikalingi tik dėl 
specialaus naudojimo ar kitų specialių 
atvejų, šias sąnaudas turi padengti tik 
narys, kuris įregistravo specialų naudojimą 
ar sukėlė kitus specialius atvejus. Jei 
keletas narių turi gauti specialius 
duomenis, sąnaudos padalijamos pagal 1–
3 dalių taisykles.

h) Jei konsorciumo nariai pateikia 
duomenis, kurių neturi kiti nariai, tačiau 
jie yra būtini registracijai ir pripažįstami 
Agentūros, fiktyvios tokių duomenų gavimo 
sąnaudos, apskaičiuotos konsorciumo 
steigimo datos duomenimis, yra įskaitomos 
atitinkamiems nariams. Kompensacija 
atliekama remiantis galutiniu sąnaudų 
padalijimu arba peržiūrėtu sąnaudų 
padalijimu, jei minėtu laiko momentu dar 
neaišku, ar duomenys yra tinkami.
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i) Konsorciumui atlikus registraciją, prie jo 
gali prisijungti kiti gamintojai ar 
importuotojai, ir jie dalijasi sąnaudas taip, 
lyg jie būtų dalyvavę konsorciume nuo 
registracijos, ir šiems vėliau 
prisijungusiems nariams už kiekvienus 
metus, praėjusius nuo registracijos iki jų
prisijungimo prie konsorciumo, suteikiama 
10% nuolaida nuo jų fiktyvios sąnaudų 
dalies.

Or. de

Begründung

Klarheit bei der Kostenteilung erleichtert Unternehmen die Konsortialbildung.

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 1170
11 straipsnio 1 dalies a punktas

a) V priede nurodyta informacija, jei per 
metus pagaminama arba įvežama ne mažiau 
kaip 1 tona medžiagų vienam gamintojui ar 
importuotojui;

a) V priede nurodyta informacija, jei per 
metus pagaminama arba įvežama ne mažiau 
kaip 1 tona medžiagų vienam gamintojui ar 
importuotojui;
Papildomai turi būti įtraukta VI priede 
nurodyta informacija. Komisija, atlikdama 
pirmąjį patikrinimą pagal 133 straipsnio 
3 dalį, gali nuspręsti, kad vietoj VI priede 
nurodytų reikalavimų turi galioti pakeisti 
reikalavimai informacijai pagal V priedą, 
visų pirma 21 straipsnio 3 dalyje 
nurodomoms medžiagoms.

Or. en

Begründung

Die Auflagen für Stoffe von geringem Volumen sind zu niedrig. Es ist nicht feststellbar, 
welche Gefahr sie für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen. 

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

Pakeitimas 1171
13 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa
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Poveikio vertinimas ir rizikos apibūdinimas 
apima visus gamintojo arba importuotojo 
įvardytus medžiagos naudojimo atvejus.

Poveikio vertinimas ir rizikos apibūdinimas 
apima visus gamintojo arba importuotojo 
įvardytus medžiagos naudojimo, kaip 
nurodyta straipsnio 25 punkte, atvejus ir 
nagrinėjama naudojimo ir poveikių 
kategorijų, nurodytų 3 straipsnio 
29a punkte, forma.

Or. de

Begründung

Verwendungs- und Expositionskategorien sollen die Prozesse unter REACH im erheblichen 
Umfang vereinfachen, so z.B. den Registrierungsprozess genauso wie die Kommunikation in 
der Kette und die Durchführung der Chemikaliensicherheitsbeurteilung, ohne dabei die Ziele 
von REACH zu beeinträchtigen.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 1172
21a straipsnis (naujas)

Pranešimas apie ketinimą neregistruoti 
anksčiau įregistruotų medžiagų
1. Jei medžiagos gamintojas ar 
importuotojas neketina tvirtinti šios 
medžiagos ar preparato, kurio sudėtyje yra 
ši medžiaga, registracijos, jis atitinkamai 
apie tai praneša Agentūrai ir savo 
tolimesniems vartotojams.
2. 1 dalyje minėtas pranešimas 
perduodamas ne vėliau kaip:
a) 12 mėnesių prieš galutinį terminą, 
nurodytą 21 straipsnio 1 dalyje, laipsniškai 
įvedamoms medžiagoms, kurių gamyba ar 
importas viršija 1000 tonų per metus;
b) 24 mėnesiai prieš galutinį terminą, 
nurodytą 21 straipsnio 2 dalyje, laipsniškai 
įvedamoms medžiagoms, kurių gamyba ar 
importas viršija 100 tonų per metus;
c) 36 mėnesiai prieš galutinį terminą, 
nurodytą 21 straipsnio 3 dalyje, laipsniškai 
įvedamoms medžiagoms, kurių gamyba ar 
importas yra lygūs ar viršija 1 toną per 
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metus.
3. Jeigu gamintojas ar importuotojas 
nepranešė Agentūrai arba savo 
tolimesniems vartotojams apie savo 
ketinimą neregistruoti medžiagos, jis turi 
pateikti paraišką dėl šios medžiagos 
registracijos.

Or. en

Begründung

Die derzeitigen Bestimmungen von REACH haben unter den nachgeschalteten Anwendern 
(NA) zu der Besorgnis geführt, dass einige oder viele Stoffe aus wirtschaftlichen Gründen 
nicht registriert werden könnten. Sollte dies der Fall sein, machen es die derzeitigen 
Bestimmungen für die NA schwierig, sich auf die neue Situation vorzubereiten, da sie 
möglicherweise erst Gewissheit haben, nachdem die Fristen für die Registrierung abgelaufen 
sind. Es sollte ein neuer Artikel eingefügt werden, der die Hersteller und Importeure 
verpflichtet, die NA vorab zu informieren. Damit hätten die NA die Möglichkeit, mit den 
Herstellern bzw. Importeuren zu verhandeln. Die NA könnten sich bereit erklären, einen 
höheren Preis zu akzeptieren, um noch höhere Kosten für die Änderung der 
Zusammensetzung ihrer Erzeugnisse zu vermeiden und so die Nichtregistrierung des Stoffes 
zu vermeiden.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Pakeitimas 1173
49 straipsnio 6 dalis

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

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

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

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

Or. de

Begründung

Die Ersetzung des Einstimmigkeitserfordernisses durch eine Mehrheitsentscheidung dient der 
Verfahrensvereinfachung und -beschleunigung.
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Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 1174
64 straipsnio 1 dalis

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

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

Or. de

Begründung

Eine Höchstmenge ist nicht sachgerecht. Mengenbegrenzungen sollten am 
Verwendungszweck orientiert werden.

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 1175
72 straipsnio 1 dalies c punktas

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

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

Or. en

Begründung

Entspricht den Änderungsanträgen, in denen es vorrangig um die Substitution geht. Dieser 
Änderungsantrag gehört zu einem ganzen Paket von Änderungsanträgen, mit denen die 
Substitution und die Sorgfaltspflicht gestärkt werden sollen.
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Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 1176
73 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Agentūra ypač per savo rizikos 
vertinimo komitetą atlieka pagal 
VI antraštinę dalį jai patikėtą vaidmenį.

Or. de

Begründung

Steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 38. Der Ausschuss für 
Risikobeurteilung ist das vorrangig mit den Aufgaben der Agentur in Zusammenhang mit der 
Stoffbewertung zu befassende Gremium.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Pakeitimas 1177
75 straipsnio 1 dalis

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

1. Valdančiąją tarybą sudaro devyni jos 
paskirti valstybių narių atstovai, devyni
Komisijos įvardyti atstovai, iš kurių 
mažiausiai trys yra pramonės atstovai.

Or. de

Begründung

Die Zusammensetzung des Verwaltungsrates muss sorgfältig ausgewogen sein. Es gibt keinen 
Grund dafür, dass sechs Kommissionsvertreter in den Verwaltungsrat berufen werden, aber 
nicht ein einziger stimmberechtigter Vertreter interessierter Kreise. Da der Verwaltungsrat 
keine Entscheidungen über einzelne Fälle trifft, ist es nicht hinnehmbar, dass die 
interessierten Kreise kein Stimmrecht haben.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Pakeitimas 1178
78 straipsnis

Valdančioji taryba nustato balsavimo 
tvarkos taisykles, taip pat ir balso teisės 
perdavimo kitam nariui sąlygas. 
Valdančiosios tarybos sprendimai priimami, 
jei už juos balsuoja du trečdaliai balso teisę 

Valdančioji taryba nustato balsavimo 
tvarkos taisykles, taip pat ir balso teisės 
perdavimo kitam nariui sąlygas. 
Valdančiosios tarybos sprendimai priimami, 
jei už juos balsuoja du trečdaliai narių.
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turinčių narių.

Or. de

Begründung

Die Änderung steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 75 Absatz 1.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Pakeitimas 1179
81 straipsnio 1 dalis

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

1. Kiekviena valstybė narė gali pasiūlyti iki 
trijų kandidatų į rizikos vertinimo komiteto 
narius. Vykdomasis direktorius sudaro 
kandidatų sąrašą, kuris skelbiamas 
Agentūros tinklalapyje. Valdančioji taryba 
skiria komiteto narius pagal šį sąrašą, 
užtikrindama, kad geografinis 
pasiskirstymas būtų kuo platesnis. Nariai 
skiriami atsižvelgiant į jų vaidmenį ir patirtį 
reguliuojant chemines medžiagas ir (arba) jų 
techninę bei mokslinę kompetenciją 
peržiūrint cheminių medžiagų rizikos 
vertinimus.

Or. de

Begründung

Der Verwaltungsrat muss eine gewisse Verfügungsgewalt bei der Auswahl der Mitglieder des 
Ausschusses für Risikobeurteilung haben. Eine Begrenzung der Zahl der Mitglieder auf 25 
wie beim Ausschuss für sozioökonomische Analysen ist hier nicht sinnvoll, da der Ausschuss 
für Risikobeurteilung wesentlichen Aufgaben der Stoffbewertung nach Titel VI wahrnehmen 
soll.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Pakeitimas 1180
81 straipsnio 2 dalis

2. Kiekviena valstybė narė gali įvardyti 
kandidatus į socialinės-ekonominės analizės 
komiteto narius. Vykdomasis direktorius 
sudaro kandidatų sąrašą, kuris skelbiamas 
Agentūros tinklalapyje. Valdančioji taryba 
skiria komiteto narius pagal šį sąrašą, 
įtraukdama bent vieną narį iš kiekvienos 

2. Kiekviena valstybė narė gali pasiūlyti iki 
trijų kandidatų į socialinės-ekonominės 
analizės komiteto narius. Vykdomasis 
direktorius sudaro kandidatų sąrašą, kuris 
skelbiamas Agentūros tinklalapyje. 
Valdančioji taryba skiria 25 komiteto narius 
pagal šį sąrašąužtikrindama, kad 
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valstybės narės, kuri įvardijo kandidatus.
Nariai skiriami atsižvelgiant į jų vaidmenį ir 
patirtį reguliuojant chemines medžiagas ir 
(arba) jų kompetenciją, atliekant socialinę-
ekonominę analizę.

geografinis pasiskirstymas būtų kuo 
platesnis. Nariai skiriami atsižvelgiant į jų 
vaidmenį ir patirtį reguliuojant chemines 
medžiagas ir (arba) jų kompetenciją, 
atliekant socialinę-ekonominę analizę.

Or. de

Begründung

Der Verwaltungsrat muss eine gewisse Verfügungsgewalt bei der Auswahl der Mitglieder des 
Ausschusses für sozioökonomische Analysen haben. Ferner muss eine Höchstzahl von 
Mitgliedern dieser Ausschüsse festgelegt werden, die jedoch für jeden Mitgliedsstaat die 
Möglichkeit einräumen sollte, mindestens einen Vertreter einzubringen.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Pakeitimas 1181
85 straipsnio 3 dalis

3. Pirmininką, kitus narius ir jų pavaduotojus 
pagal Komisijos patvirtintą tinkamų 
kandidatų sąrašą skiria valdančioji taryba, 
remdamasi jų patirtimi ir kompetencija 
cheminės saugos, gamtos mokslų, 
reguliavimo arba teisinių procedūrų srityje.

3. Pirmininką, kitus narius ir jų pavaduotojus 
skiria valdančioji taryba. Ji renkasi juos 
pagal Komisijos siūlomą tinkamų 
kandidatų sąrašą po viešosios atrankos 
procedūros skelbimo, skelbiant kvietimą 
reikšti susidomėjimą Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir kituose 
periodiniuose leidiniuose arba interneto 
tinklalapiuose. Apeliacinės valdybos narius 
renkasi ji, remdamasi jų patirtimi ir 
kompetencija cheminės saugos, gamtos 
mokslų, reguliavimo arba teisinių procedūrų 
srityje. Mažiausiai vienas Apeliacinės 
valdybos narys turi turėti patirties teisės 
procedūrų srityje.

Or. de

Begründung

In Anbetracht des Aufgabenbereichs der Widerspruchskammer muss mindestens ein Mitglied 
einschlägige Erfahrung im Bereich Rechtsverfahren aufweisen. Angesichts des Charakters 
der Aufgaben der Widerspruchskammer sollte ein transparentes Verfahren für die 
Einreichung der Bewerbungen eingeführt werden.
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Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Pakeitimas 1182
106 straipsnis

Norėdama užtikrinti skaidrumą, valdančioji 
taryba, remdamasi vykdomojo direktoriaus 
pasiūlymu ir susitarusi su Komisija, priima 
taisykles, kuriomis suteikia galimybę viešai 
susipažinti su reguliavimo, moksline ar 
technine informacija apie cheminių 
medžiagų saugą, jei tokia informacija nėra 
konfidenciali.

Norėdama užtikrinti skaidrumą, valdančioji 
taryba, remdamasi vykdomojo direktoriaus 
pasiūlymu ir susitarusi su Komisija, priima 
taisykles ir įkuria registrą, kuriomis suteikia 
galimybę viešai susipažinti su reguliavimo, 
moksline ar technine informacija apie 
cheminių medžiagų saugą, kaip numatyta 
Reglamente (EB) Nr. 1049/2001.

Visuomenė supažindinama su Agentūros, 
jos komitetų ir darbo grupių darbo tvarkos 
taisyklėmis Agentūros biure ir jos interneto 
tinklalapyje.

Or. de

Begründung

Die Transparenz der Arbeit der Agentur sollte präziser gefasst werden.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Pakeitimas 1183
116 straipsnio 1 dalies c punktas

c) medžiagos pavadinimas, nurodytas 
EINECS, jei tinka;

Išbraukta.

Or. de

Begründung

Angaben zu Stoffen auf der EINECS-Liste sind bereits öffentlich zugänglich. Sie sollten nicht 
in eine weitere Datenbank übernommen werden. Doppelarbeiten werden dadurch vermieden.
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Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer
Pakeitimas 433/rev.

6 straipsnis

1. Kiekvienas gaminių gamintojas ar 
importuotojas privalo pateikti Agentūrai 
paraišką įregistruoti tuose gaminiuose 
esančią cheminę medžiagą, jei įvykdyti visi
šie reikalavimai:

1. Kiekvienas gaminių gamintojas ar 
importuotojas privalo pateikti Agentūrai 
paraišką įregistruoti gaminiuose esančią 
cheminę medžiagą, jei kiekvienai medžiagai 
įvykdyti šie reikalavimai:

a) tuose gaminiuose esanti medžiaga per 
metus sudaro ne mažiau kaip 1 toną 
kiekvienam gamintojui ar importuotojui; 
kiekviena gaminio rūšis nagrinėjama 
atskirai;

a) kiekviename gaminyje esanti medžiaga 
per metus viršija 1 toną kiekvienam 
gamintojui ar importuotojui;

a a) medžiagos koncentracija kiekvieno 
gaminio kiekvienoje sudedamojoje dalyje 
viršija 0,1 proc. svorio;

b) cheminė medžiaga atitinka pavojingosios 
medžiagos kriterijus pagal Direktyvos 
67/548/EEB nuostatas,

b) cheminė medžiaga atitinka pavojingosios 
medžiagos kriterijus pagal Direktyvos 
67/548/EEB nuostatas,

c) medžiagą ketinama išleisti į apyvartą 
įprastinėmis ir protingai numatomomis 
naudojimo sąlygomis.

c) medžiagą būtina registruoti 

2. Kiekvienas tokių gaminių gamintojas 
privalo pagal 3 dalies reikalavimus pranešti 
Agentūrai apie jo gaminiuose esančias 
chemines medžiagas, jei įvykdytos visos šios 
sąlygos:
a) tuose gaminiuose esanti medžiaga per 
metus sudaro daugiau kaip 1 toną 
kiekvienam gamintojui ar importuotojui;
b) cheminė medžiaga atitinka pavojingosios 
medžiagos kriterijus pagal Direktyvos 
67/548/EEB nuostatas;
c) gamintojas ar importuotojas žino arba 
gamintojui ar importuotojui buvo pranešta, 
kad medžiaga gali būti išleista į apyvartą 
įprastinėmis ar protingai numatomomis 
naudojimo sąlygomis, net jei toks išleidimas 
ir nėra numatytoji gaminio paskirtis;
d) išleidžiamos į apyvartą medžiagos kiekis 
gali neigiamai paveikti žmonių sveikatą ar 
aplinką.



PE 357.888v01-00 18/21 AM\566816LT.doc

LT

3. Jei 2 dalies sąlygos įvykdytos, 
Agentūrai, naudojantis jos pagal 
108 straipsnį nustatytu šablonu, pateikiama 
tokia informacija:
a) gamintojo ar importuotojo tapatybė 
ir kontaktinė informacija;
b) registracijos numeris, minimas 
18 straipsnio 1 dalyje, jei toks yra;
c) cheminės medžiagos (-ų) 
pavadinimas, kaip nurodyta IV priedo 
2 skirsnyje;
d) cheminės medžiagos klasifikacija;
e) trumpas cheminės medžiagos 
naudojimo (naudojimo atvejų) aprašymas;
f) cheminės medžiagos kiekio tonomis 
intervalas, pavyzdžiui, 1–10 tonų, 10–
100 tonų ir pan.
4. Agentūrai gali priimti sprendimus, pagal 
kuriuos gaminių gamintojai ar 
importuotojai privalo pagal šios antraštinės 
dalies nuostatas registruoti jų gaminiuose 
esančią medžiagą ir pranešti apie tai pagal 
3 dalies nuostatas.
5. 1–4 dalių nuostatos netaikomos
cheminėms medžiagoms, kurias tiekimo 
grandinės dalyvis jau buvo įregistravęs tam
naudojimo atvejui.

5. 1 dalies nuostata netaikoma cheminėms 
medžiagoms, kurias tiekimo grandinės 
dalyvis jau buvo įregistravęs naudojimo 
atvejui.

5a. Gaminiai, kurie neatitinka 1 dalyje 
nurodytų sąlygų, negali būti gaminami ar 
importuojami.

6. Pasibaigus 21 straipsnio 3 dalyje 
nustatytam terminui, 1–4 dalių nuostatos 
taikomos dar tris mėnesius.

6. 1 dalies nuostatoms taikomi 21(1)–
21(3) straipsniuose nustatyti galutiniai 

terminai.
7. Visos priemonės, skirtos 1–6 dalių 
reikalavimams įgyvendinti, priimamos 
130 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

Or. de

Begründung

Artikel 6 in der Fassung des Kommissionsvorschlags bietet nur geringen Schutz der in der 
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Europäischen Union ansässigen verarbeitenden Industrie gegenüber unfairem Wettbewerb 
von außerhalb der EU. Da ein gleichartiges importiertes Erzeugnis geringere Anforderungen 
erfüllen muss, wird es nicht nur billiger sein; es wird zudem möglicherweise unter 
Verwendung einer breiteren Palette von Rohstoffen hergestellt.

Die Änderungsvorschläge führen gerechte Rahmenbedingungen für Unternehmen innerhalb 
und außerhalb der EU ein und gewährleisten ein Höchstmass an Schutz der menschlichen 
Gesundheit und der Umwelt.



PE 357.888v01-00 20/21 AM\566816LT.doc

LT

CORRIGENDUM

ŠIUOS PAKEITIMUS TAIP PAT PATEIKĖ:

Pakeitimas 184 (1 straipsnio 3a dalis (nauja)) Anders Wijkman
Pakeitimas 740 (37 straipsnio 1 dalis (nauja)) Anne Laperrouze
Pakeitimas 403 (4 straipsnio 1 dalis) Anne Laperrouze
Pakeitimas 565 (18 straipsnis) Erna Hennicot-Schoepges


