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TAIKYMO SRITIS

Kompromisinį pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Kompromisinis pakeitimas 1
I antraštinės dalies I skyriaus 2 straipsnis

1. Šis reglamentas netaikomas: 1. Šis reglamentas netaikomas:

a) radioaktyviosioms medžiagoms, kurioms 
taikoma Tarybos direktyva 96/29/Euratomas;

a) radioaktyviosioms medžiagoms, kurioms 
taikoma Tarybos direktyva 96/29/Euratomas;
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b) gryno pavidalo ir preparatuose ar 
gaminiuose esančioms medžiagoms, kurioms 
privaloma muitinės kontrolė, jei jos nebuvo 
apdorotos ar perdirbtos, ir kurios laikinai 
sandėliuojamos ar saugomos laisvojoje 
zonoje arba laisvuosiuose sandėliuose, 
ketinant jas reeksportuoti, arba tranzitu ve
žamoms medžiagoms;

b) gryno pavidalo ir preparatuose ar 
gaminiuose esančioms medžiagoms, kurioms 
privaloma muitinės kontrolė, jei jos nebuvo 
apdorotos ar perdirbtos, ir kurios laikinai 
sandėliuojamos ar saugomos laisvojoje 
zonoje arba laisvuosiuose sandėliuose, 
ketinant jas reeksportuoti, arba tranzitu ve
žamoms medžiagoms;

c) neizoliuotiems tarpiniams produktams. c) neizoliuotiems tarpiniams produktams.

ca) atliekoms, kaip apibrėžta Direktyvoje 
75/442/EEB su pakeitimais;
cb) maistui, kaip apibrėžta Reglamente 
(EB) 178/2002.

2. Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant: 2. Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant:

a) Tarybos direktyvos 89/391/EEB; a) Tarybos direktyvos 89/391/EEB;

b) Direktyvos 90/394/EEB; b) Direktyvos 90/394/EEB;

c) Tarybos direktyvos 98/24/EB; c) Tarybos direktyvos 98/24/EB;

d) Bendrijos teisės aktų dėl pavojingųjų med
žiagų ir preparatuose esančių pavojingųjų
medžiagų vežimo geležinkeliais, automobilių
keliais, vidaus vandenų, jūrų ar oro keliais.

d) Bendrijos teisės aktų dėl pavojingųjų med
žiagų ir preparatuose esančių pavojingųjų
medžiagų vežimo geležinkeliais, automobilių
keliais, vidaus vandenų, jūrų ar oro keliais;

da) draudimų ir apribojimų, numatytų
Tarybos direktyvoje 76/768/EEB su 
pakeitimais, susijusių su:
i) draudimu naudoti gyvūnus bandymams 
su galutiniais kosmetikos produktais, jų
ingredientais arba šių ingredientų
deriniais; ir 
ii) prekyba kosmetikos produktais, kurių
ingredientai arba dalis jų, arba galutinė
formulė buvo bandoma su gyvūnais.

Tiek, kiek šiame reglamente apibūdintos 
medžiagos yra naudojamos išimtinai kaip 
kosmetikos ingredientai, neleistini jokie 
bandymai su gyvūnais, siekiant įgyvendinti 
šio reglamento reikalavimą dėl vertinimo.

db) Bendrijos teisės aktų dėl aplinkos.

Or. en
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Pagrindimas

Apima 173, 174, 189, 192, 193, 195, 196 (ca dalį), 199, 200 (ca dalį), 202 (su maisto 
produktais susijusią dalį), 203 (b ir e daisį), 204 (1 a(b) dalį), 207, 210, 212, 241 ir 242 
pakeitimus.

Kompromisinį pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, 
Hans Blokland

Pakeitimas 2
II PRIEDO nauji įrašai

EINECS 
Nr.

Pavadinimas / Grupė CAS Nr.

265-995-8 Celiuliozės masė 65996-61-4

231-959-9 Deguonis O2 7782-44-7

232-296-4 Žemės riešutų aliejus

Ekstraktai ir fiziškai modifikuoti jų dariniai.

8002-03-7

232-370-6 Sezamų 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 Kokosų 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.
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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

Anakardžių aliejus
Ekstraktai ir fiziškai modifikuoti jų dariniai.

8007-24-7

Brazilinių riešutų aliejus

Ekstraktai ir fiziškai modifikuoti jų dariniai.

Pistacijų aliejus

Ekstraktai ir fiziškai modifikuoti jų dariniai.

Makadamijų riešutų aliejus

Ekstraktai ir fiziškai modifikuoti jų dariniai.

Hidrogenuotas, interesterizuotas ir frakcionuotas sojų
pupelių aliejus

Ekstraktai ir fiziškai modifikuoti jų dariniai.

Hidrogenuotas, interesterizuotas ir frakcionuotas rapsų
sėklų aliejus

Ekstraktai ir fiziškai modifikuoti jų dariniai.

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

Hidrogenuotas, interesterizuotas ir frakcionuotas 
alyvpalmių aliejus

Ekstraktai ir fiziškai modifikuoti jų dariniai.

Hidrogenuotas, interesterizuotas ir frakcionuotas kokos
ų aliejus

Ekstraktai ir fiziškai modifikuoti jų dariniai.

Hidrogenuotas, interesterizuotas ir frakcionuotas 
alyvpalmių branduolių aliejus

Ekstraktai ir fiziškai modifikuoti jų dariniai.
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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.

Gamtinės dujos, žaliavinė nafta, anglys

Or. en

Pagrindimas
Apima 1068 (pirmas įrašas), 1069, 1071, 1072, 1087 pakeitimus. Gamtinių dujų įrašas 
perkeliamas iš III priedo, kuriame nėra nurodomos specifinės medžiagos, bet yra nustatomi 
kriterijai, kuriais remiantis medžiagų neprivaloma registruoti.

Kompromisinį pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 3
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 arba gamtoje sutinkamos med
žiagos, jei jos nebuvo chemiškai 
modifikuotos jas perdirbant ir neatitinka 
pavojingųjų medžiagų klasifikavimo kriterijų
pagal Direktyvos 67/548 nuostatas;

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su COMP 4.

Kompromisinį pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 4
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III priedo 8a dalis (nauja)

 8a. Rūdos ir jų koncentratai, jei jie nebuvo 
chemiškai modifikuoti juos perdirbant.

Or. en

Pagrindimas

Apima 1074, 1075, 1076, 1077, 618, 623 pakeitimus. Susijęs su COMP 3.

Kompromisinį pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, 
Hans Blokland

Pakeitimas 5
13 straipsnio 14 a dalis (nauja)

 14a. „Cheminis modifikavimas“ – tai bet 
koks negrynai mechaninis procesas.

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su COMP 4.

Kompromisinį pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Pakeitimas 6
128 straipsnis

Priedai iš dalies keičiami 130 straipsnio 3 
dalyje nustatyta tvarka.

Priedai iš dalies keičiami 130 straipsnio 3 
dalyje nustatyta tvarka.
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Ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo šio 
reglamento įsigaliojimo Komisija pateikia 
teisės akto pasiūlymą, nustatantį kriterijus, 
kuriais remiantis II ir III prieduose 
nurodytų medžiagų arba medžiagų grupių
neprivaloma registruoti.

Remdamasi šiais kriterijais, vėliau 
Komisija paaiškina II priedą, kad būtų pa
šalinti į šio reglamento taikymo sritį
nepatenkantys įrašai.

Or. en

Pagrindimas

Apima 390, 1167 ir 1066 pakeitimus.

AGENTŪRA

Kompromisinį pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Carl Schlyter, Jonas 
Sjöstedt, Hans Blokland

Pakeitimas 7
74 straipsnio 4 dalies d punktas

d) nustato Agentūros mokesčių struktūrą. d) skaidriu būdu nustato Agentūros mokesči
ų struktūrą.

Or. en

Pagrindimas

Mokesčių struktūra turi būti nustatoma, remiantis aiškiais ir skaidriais kriterijais, kadangi tai 
yra esminė priemonė finansuojant REACH sistemą.

Apima 294 ir 295 pakeitimus.
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Kompromisinį pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Carl Schlyter, Jonas 
Sjöstedt, Hans Blokland

Pakeitimas 8
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, vienas 
Komisijos įvardytas atstovas ir du Europos 
Parlamento įvardyti atstovai.

Papildomai į valdančiąją tarybą Komisija 
skiria keturis balso teisės neturinčius 
suinteresuotųjų šalių (pramonės ir vartotoj
ų, darbuotojų ir aplinkos apsaugos 
organizacijų) atstovus.

Valdančiosios tarybos nariai skiriami, u
žtikrinant aukščiausią kompetencijos lygį, 
plačias atitinkamo specialisto žinias ir 
(nepažeidžiant šių charakteristikų) pla
čiausią įmanomą geografinį pasiskirstymą
Europos Sąjungoje. 

Or. en

Pagrindimas

Tai atspindi tradicinį Parlamento požiūrį į valdančiosios tarybos sudėtį ir skyrimo į šią taryb
ą tvarką (išlaikant pastovų bendrą narių skaičių), remiantis EMEA modeliu. Suinteresuotųjų
šalių atstovų skaičius didinamas nuo trijų iki keturių, siekiant visų atitinkamų sektorių
dalyvavimo. 

Apima 299, 76, 297, 298, 1177 ir 1178 pakeitimus.

Kompromisinį pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Pakeitimas 9
81 straipsnis
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1. Kiekviena valstybė narė gali įvardyti 
kandidatus į rizikos vertinimo komiteto 
narius. Vykdomasis direktorius sudaro 
kandidatų sąrašą, kuris skelbiamas Agent
ūros tinklalapyje. Valdančioji taryba skiria 
komiteto narius pagal šį sąrašą, 
įtraukdama bent po vieną narį iš kiekvienos 
valstybės narės, kuri įvardijo kandidatus.
Nariai skiriami atsižvelgiant į jų vaidmenį ir 
patirtį reguliuojant chemines medžiagas ir 
(arba) jų techninę bei mokslinę kompetenciją
peržiūrint cheminių medžiagų rizikos 
vertinimus.

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

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 
valstybės narės, kuri įvardijo kandidatus.
Nariai skiriami atsižvelgiant į jų vaidmenį ir 
patirtį reguliuojant chemines medžiagas ir 
(arba) jų kompetenciją, atliekant socialinę-
ekonominę analizę.

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

3. Kiekviena valstybė narė skiria po vieną nar
į į valstybių narių komitetą.

3. Kiekviena valstybė narė skiria po vieną nar
į į valstybių narių komitetą.
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4. Komitetai turėtų siekti, kad tarp jų narių b
ūtų įvairių sričių specialistų. Šiam tikslui 
komitetai gali įtraukti į savo sudėtį ne 
daugiau kaip penkis papildomus narius, 
remdamiesi jų profesine kompetencija.

Komitetų nariai skiriami trejų metų
kadencijai, kuri gali būti pratęsta.

Kiekvieno komiteto nariai gali turėti patar
ėjus mokslo, technikos ir reguliavimo 
reikalams.

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

4. Komitetai turėtų siekti, kad tarp jų narių b
ūtų įvairių sričių specialistų. Šiam tikslui 
komitetai gali įtraukti į savo sudėtį ne 
daugiau kaip penkis papildomus narius, 
remdamiesi jų profesine kompetencija.

Komitetų nariai skiriami trejų metų
kadencijai, kuri gali būti pratęsta.

Kiekvieno komiteto nariai gali turėti patar
ėjus mokslo, technikos ir reguliavimo 
reikalams.

Vykdomasis direktorius arba jo atstovas ir 
Komisijos atstovai turi teisę dalyvauti 
visuose komitetų ir darbo grupių posėd
žiuose, kuriuos rengia Agentūra ar jos 
komitetai. Suinteresuotieji asmenys taip pat 
gali dalyvauti posėdžiuose kaip stebėtojai.

5. Kiekvieno komiteto nariai, paskirti iš
valstybės narės iškeltų kandidatų, užtikrina 
deramą Agentūros funkcijų ir valstybės narės 
kompetentingosios institucijos darbo 
koordinavimą.

5. Kiekvieno komiteto nariai užtikrina deram
ą Agentūros funkcijų ir valstybės narės 
kompetentingosios institucijos darbo 
koordinavimą.

6. Komitetų nariai dirba padedami valstybių
narių turimų mokslinių ir techninių išteklių. 
Šiam tikslui valstybės narės skiria savo i
škeltiems komitetų nariams atitinkamus 
mokslinius ir techninius išteklius. Kiekvienos 
valstybės narės kompetentingoji institucija 
privalo palengvinti komitetų bei jų darbo 
grupių darbą. 

6. Komitetų nariai dirba padedami valstybių
narių turimų mokslinių ir techninių išteklių. 
Šiam tikslui valstybės narės skiria savo i
škeltiems komitetų nariams atitinkamus 
mokslinius ir techninius išteklius. Kiekvienos 
valstybės narės kompetentingoji institucija 
privalo palengvinti komitetų bei jų darbo 
grupių darbą. 

7. Valstybės narės neduoda nurodymų
rizikos vertinimo komiteto arba socialinės-
ekonominės analizės komiteto nariams 
arba jų moksliniams ir techniniams patar
ėjams bei ekspertams, kurie nesuderinami 
su individualiomis šių asmenų užduotimis 
arba su Agentūros užduotimis, pareigomis 
bei nepriklausomumu.
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8. Rengiant nuomonę, kiekvienas komitetas 
deda visas pastangas, kad būtų pasiektas 
konsensusas. Nepavykus pasiekti 
konsensuso, nuomonėje pateikiamas 
daugumos narių požiūris ir atsižvelgiama į
mažumos poziciją (pozicijas), nurodant jos 
argumentus.

8. Rengiant nuomonę, kiekvienas komitetas 
deda visas pastangas, kad būtų pasiektas 
konsensusas. Nepavykus pasiekti 
konsensuso, nuomonėje pateikiamas 
daugumos narių požiūris ir atsižvelgiama į
mažumos poziciją (pozicijas), nurodant jos 
argumentus.

9. Kiekvienas komitetas priima darbo tvarkos 
taisykles.

Šiomis taisyklėmis pirmiausia nustatoma 
pirmininko skyrimo bei atstatydinimo ir narių
atstatydinimo tvarka, tam tikrų užduočių
pavedimo darbo grupėms procedūra, darbo 
grupių sudarymo ir skubaus nuomonės pri
ėmimo tvarka. Valstybių narių komiteto 
pirmininkas privalo būti Agentūros 
darbuotojas.

Šios taisyklės įsigalioja gavus palankią
Komisijos arba valdančiosios tarybos 
nuomonę.

9. Kiekvienas komitetas priima darbo tvarkos 
taisykles.

Šiomis taisyklėmis pirmiausia nustatoma 
pirmininko skyrimo bei atstatydinimo ir narių
atstatydinimo tvarka, tam tikrų užduočių
pavedimo darbo grupėms procedūra, darbo 
grupių sudarymo ir skubaus nuomonės pri
ėmimo tvarka. Valstybių narių komiteto 
pirmininkas privalo būti Agentūros 
darbuotojas.

Šios taisyklės įsigalioja gavus palankią
Komisijos arba valdančiosios tarybos 
nuomonę.

Or. en

Pagrindimas

Visos valstybės narės turi dalyvauti komitetuose. Suinteresuotųjų asmenų dalyvavimas neturi 
apsiriboti kvietimu. Siekiant didesnio aiškumo, visos su Agentūros organų kompetentingųjų
šalių nepriklausomybe susijusios nuostatos pateikiamos kartu viename straipsnyje (žr. 84 
straipsnio pakeitimą).

Apima 84, 85, 87, 88, 300, 301, 302, 1179, 1180 ir 303 pakeitimus.

Kompromisinį pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Pakeitimas 10
82 straipsnis



PE 360.338v02-00 12/16 AM\579388LT.doc

LT

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

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

Forumo nariai gali turėti mokslinius ir 
techninius patarėjus.

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

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

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

Forumo nariai gali turėti mokslinius ir 
techninius patarėjus.

Agentūros vykdomasis direktorius arba jo 
atstovas ir Komisijos atstovai turi teisę
dalyvauti visuose forumo ir darbo grupių pos
ėdžiuose. Suinteresuotieji asmenys taip pat 
gali dalyvauti posėdžiuose kaip stebėtojai.

Forumo nariai negali priklausyti valdan
čiajai tarybai.

2. Valstybės narės paskirti forumo nariai u
žtikrina deramą forumo funkcijų ir valstybės 
narės kompetentingosios institucijos darbo 
koordinavimą.

2. Valstybės narės paskirti forumo nariai u
žtikrina deramą forumo funkcijų ir valstybės 
narės kompetentingosios institucijos darbo 
koordinavimą.

3. Forumo nariai dirba, padedami valstybių
narių turimų mokslinių ir techninių išteklių. 
Kiekvienos valstybės narės kompetentingoji 
institucija privalo palengvinti forumo bei jo 
darbo grupių darbą. Valstybės narės 
neduoda nurodymų forumo nariams arba j
ų moksliniams ir techniniams patarėjams 
bei ekspertams, jei jie nesuderinami su 
individualiomis šių asmenų užduotimis 
arba su forumo užduotimis ir pareigomis.

3. Forumo nariai dirba, padedami valstybių
narių turimų mokslinių ir techninių išteklių. 
Kiekvienos valstybės narės kompetentingoji 
institucija privalo palengvinti forumo bei jo 
darbo grupių darbą. 
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4. Forumas priima darbo tvarkos taisykles.

Šiomis taisyklėmis pirmiausia nustatoma 
pirmininko skyrimo bei atstatydinimo ir narių
atstatydinimo tvarka, taip pat tam tikrų u
žduočių pavedimo darbo grupėms tvarka.

Šios taisyklės įsigalioja gavus palankią
Komisijos arba valdančiosios tarybos 
nuomonę.

4. Forumas priima darbo tvarkos taisykles.

Šiomis taisyklėmis pirmiausia nustatoma 
pirmininko skyrimo bei atstatydinimo ir narių
atstatydinimo tvarka, taip pat tam tikrų u
žduočių pavedimo darbo grupėms tvarka.

Šios taisyklės įsigalioja gavus palankią
Komisijos arba valdančiosios tarybos 
nuomonę.

Or. en

Pagrindimas

Apima 90 ir 91 pakeitimus.

VERTINIMAS

Kompromisinį pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Jonas 
Sjöstedt, Hans Blokland

Pakeitimas 11
10 konstatuojamoji dalis

10) Vertinimo nuostatos numato, įregistravus 
medžiagas, imtis paskesnių priemonių, 
tikrinant, ar registravimo dokumentai atitinka 
šio reglamento reikalavimus, ir renkant 
daugiau informacijos apie medžiagų savybes. 
Valstybės narės, įtraukusios tam tikras med
žiagas į savo einamuosius planus, turėtų jas 
įvertinti, jei jos turi pagrindo manyti, kad 
tokios medžiagos kelia pavojų sveikatai ar 
aplinkai.

10) Vertinimo nuostatos numato, įregistravus 
medžiagas, imtis paskesnių priemonių, 
tikrinant, ar registravimo dokumentai atitinka 
šio reglamento reikalavimus, ir renkant 
daugiau informacijos apie medžiagų savybes. 
Agentūra, remdamasi tam tikslui valstybės 
narės skirtu organizmu (-ais), įtraukusi tam 
tikras medžiagas į Bendrijos einamąjį planą, 
turėtų jas įvertinti, jei ji turi pagrindo manyti, 
kad tokios medžiagos kelia pavojų sveikatai 
ar aplinkai.

Or. en
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Pagrindimas

Apima 119 pakeitimą.

Kompromisinį pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Pakeitimas 12
48 konstatuojamoji dalis

48) Be to, būtina sukelti pasitikėjimą
visuotine registravimo kokybe ir užtikrinti, 
kad plačioji visuomenė bei suinteresuotieji 
chemijos pramonės subjektai pasitikėtų, jog 
įmonės laikosi savo įsipareigojimų; vadinasi, 
tikslinga, kad toji pati valstybė narė būtų
įgaliota tikrinti, ar pateiktos registravimo 
paraiškos atitinka reikalavimus.

48) Be to, būtina sukelti pasitikėjimą
visuotine registravimo kokybe ir užtikrinti, 
kad plačioji visuomenė bei suinteresuotieji 
chemijos pramonės subjektai pasitikėtų, jog 
įmonės laikosi savo įsipareigojimų; vadinasi, 
tikslinga, kad Agentūra būtų įgaliota tikrinti, 
ar pateiktos registravimo paraiškos atitinka 
reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su COMP 11 ir COMP 13.

Kompromisinį pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Jonas 
Sjöstedt, Hans Blokland

Pakeitimas 13
49 konstatuojamoji dalis
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49) Agentūrą reikėtų įgalioti reikalauti iš
gamintojų, importuotojų ar paskesnių
naudotojų daugiau informacijos apie med
žiagas, kurios, remiantis valstybės narės 
kompetentingųjų institucijų atliktais 
vertinimais, gali kelti riziką sveikatai ar 
aplinkai, taip pat ir dėl to, kad jų kiekis 
vidaus rinkoje yra didelis. Valstybės narės, 
kurdamos einamuosius planus, turėtų
numatyti ir skirti išteklius šiam tikslui. Jei 
naudojant gamybos vietoje izoliuotus 
tarpinius produktus, kyla rizika, kuri atitinka 
registruotinų medžiagų sąlygojamą susir
ūpinimą keliantį rizikos lygį, valstybėms nar
ėms turėtų būti leista reikalauti daugiau 
informacijos, jei toks reikalavimas 
motyvuotas.

49) Agentūrą reikėtų įgalioti reikalauti iš
gamintojų, importuotojų ar paskesnių
naudotojų daugiau informacijos apie med
žiagas, kurios, remiantis atliktais vertinimais, 
gali kelti riziką sveikatai ar aplinkai, taip pat 
ir dėl to, kad jų kiekis vidaus rinkoje yra 
didelis. Turi būti sukurtas Bendrijos 
einamasis planas medžiagų vertinimui. Jei 
naudojant gamybos vietoje izoliuotus 
tarpinius produktus, kyla rizika, kuri atitinka 
registruotinų medžiagų sąlygojamą susir
ūpinimą keliantį rizikos lygį, valstybėms nar
ėms turėtų būti leista reikalauti daugiau 
informacijos, jei toks reikalavimas 
motyvuotas.

Or. en

Pagrindimas

Apima 153 pakeitimą.

ATASKAITOS

Kompromisinį pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Pakeitimas 14
114 straipsnis

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

1. Kas penkerius metus valstybės narės 108 
straipsnyje nustatyta forma pateikia Komisijai 
ataskaitą apie šio reglamento veikimą jų
teritorijoje, įtraukdamos į ją skyrius apie 
vertinimą ir įgyvendinimą. 
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Ataskaitoje įrašoma patirtis, įgyta taikant šį
reglamentą. Joje inter alia turi būti 
pateikta informacija apie vykdytas prieži
ūros ir tikrinimo priemones, nustatytus pa
žeidimus ir skirtas bausmes.

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

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

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

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

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

Tačiau pirmoji ataskaita pateikiama praėjus 
…*.

*penkeriems metams nuo reglamento 
įsigaliojimo datos

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

3. Kas penkerius metus Komisija skelbia 
bendrąją ataskaitą apie patirtį, įgytą vykdant 
šį reglamentą, taip pat ir 1 ir 2 dalyse nurodyt
ą informaciją ir persiunčia Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

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

Tačiau pirmoji ataskaita pateikiama praėjus
…*

*šešeriems metams nuo šio reglamento 
įsigaliojimo.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad reglamentas būtų įgyvendinamas vienodai, būtina sutrumpinti 
ataskaitinius laikotarpius. Siekiant išlaikyti tam tikrą ataskaitų kokybę, taip pat turėtų būti 
nurodyta minimali ataskaitose teiktina informacija. 

Su pirmosios Agentūros ataskaitos pateikimu Komisijai susijusios datos įtrauktos, siekiant 
suteikti galimybę peržiūrėti reglamentą, praėjus šešeriems metams nuo jo įsigaliojimo. 

Apima 342, 340, 99, 100, 101, 102, 339 ir 341 pakeitimus.

BANDYMAI SU GYVŪNAIS



AM\579388LT.doc 17/16 PE 360.338v02-00

LT

Kompromisinį pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Pakeitimas 15
12 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Šie metodai reguliariai peržiūrimi ir 
tobulinami siekiant sumažinti 
eksperimentavimą su stuburiniais ir 
bandymuose dalyvaujančių gyvūnų skaičių.
Ypač jeigu Europos alternatyvių metodų
patvirtinimo centras (ECVAM) paskelbia, 
kad alternatyvus bandymų metodas yra 
tinkamas ir gali būti įteisintas, Agentūra, 
laikydamasi 128 straipsnyje nustatytos 
procedūros ir siekdama bandymų su gyv
ūnais metodą pakeisti alternatyviu metodu, 
per 14 dienų pateikia sprendimo projektą, i
š dalies pakeičiantį atitinkamą (-us) šio 
reglamento priedą (-us).

Or. en

Pagrindimas

Apima 527, 22 ir 391 pakeitimus. Bandymų metodai turi būti automatiškai atnaujinami po to, 
kai ECVAM patvirtina alternatyvų bandymų metodą.

Kompromisinį pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Pakeitimas 16
47 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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 47a) Siekiant neleisti, kad bandymai su gyv
ūnais kartotųsi, suinteresuotoms šalims 
suteikiama galimybė per 90 dienų pateikti 
pastabas dėl bandymų pasiūlymo, kuris 
apima bandymus su stuburiniais gyvūnais.
Kompetentingi valdžios organai turi atsi
žvelgti į šiuo laikotarpiu gautas 
registruotojo arba tolimesnio naudotojo 
pastabas.

Or. en

Pagrindimas

Apima 149 ir 150 pakeitimus. Susijęs su 757 pakeitimu. Didelės gamybos apimties (HPV) 
chemikalų programa Jungtinėse Valstijose parodė, kad suinteresuotoms šalims suteiktas 
laikotarpis pateikti pastabas turi teigiamą įtaką, siekiant išvengti bandymų su gyvūnais ir ma
žinti sąnaudas.


