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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, atitinkančių 11a 
straipsnio 1 dalies kriterijus, vienam 
gamintojui ar importuotojui, bent V priede 
nustatyta informacija apie fizines ir 
chemines medžiagos savybes bei kita svarbi 
registruotojo turima informacija apie 
fizines, chemines, toksikologines ir 
ekotoksikologines medžiagos savybes ir 
oficiali ataskaita apie tai, kad medžiaga 
buvo įvertinta siekiant nustatyti, ar ji 
atitinka 11a straipsnio c ir d dalyse 
nurodytus kriterijus;

Or. en

Kompromisinį pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 20
11a straipsnis (naujas)

11a straipsnis

Kriterijai, taikomi medžiagoms, kurių per 
metus pagaminama nuo 1 iki 10 tonų ir 
apie kurias reikalaujama pateikti V priede 
nustatytą informaciją

1. Visa V priede nurodyta informacija apie 
medžiagas, kurių pagaminama arba įve
žama nuo 1 iki 10 tonų per metus vienam 
gamintojui arba importuotojui, įtraukiama 
į jų techninius aprašymus, nustatytus 9a 
straipsnyje, tik jei gamintojas arba 
importuotojas mano, jei medžiaga atitinka 
vieną arba daugiau išvardytų kriterijų:
a) medžiaga yra nauja (nepriskiriama 
palaipsniui įvedamoms);

b) nėra informacijos apie jos poveikį žmoni
ų sveikatai arba aplinkai;
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c) QSAR arba kiti faktai rodo, kad med
žiaga gali atitikti priskyrimo kancerogenin
ėms, mutageninėms arba toksiškoms 
reprodukcijai medžiagoms kriterijus;

d) QSAR arba kiti faktai rodo, kad med
žiaga gali atitikti XII priede nustatytus 
kriterijus;
e) medžiaga priskiriama sklaidžiosioms ir 
jos poveikio negalima pašalinti;

f) medžiaga pateikiama į rinką visuomenei 
skirtuose preparatuose arba gaminiuose;
2. Nepažeisdama 40 straipsnio 3a dalies 
nuostatų, Agentūra atlieka atsitiktinai 
pasirinktų registracijos dokumentų, 
kuriuose nėra visos V priede nustatytos 
informacijos, tinkamumo tikrinimą, 
siekdama nustatyti, ar gamintojas arba 
importuotojas teisingai taikė 1 dalies a–f 
punktuose nurodytus kriterijus; Šis 
atrankinis tikrinimas apima bent 10% min
ėtų registracijos dokumentų. Agentūra atsi
žvelgia į visą trečiųjų asmenų arba 
kompetentingų institucijų pateiktą
informaciją, siekdama patikrinti, ar 
kriterijai buvo taikyti teisingai.

3. Jei atrankinio tikrinimo rezultatai rodo, 
kad 1 dalies a–f kriterijai buvo taikyti 
neteisingai, Agentūra pareikalauja, kad 
registruotojas užpildytų registravimo 
dokumentus, pateikdamas visą V priede 
nustatytą informaciją, per vienerių metų
laikotarpį. Jei registruotojas nepateikia 
reikalautos informacijos per nustatytą
laikotarpį, jo prašymas registruoti šią med
žiagą panaikinamas.
Jei nustatoma, kad kriterijus buvo taikytas 
neteisingai, visas tinkamumo tikrinimo i
šlaidas apmoka registruotojas.

Or. en
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Kompromisinį pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 21
5 straipsnio 4 dalis

4. Pateikiant registravimo paraišką, mokamas 
Agentūros nustatyto dydžio mokestis.

4. Pateikiant registravimo paraišką, mokamas 
Agentūros nustatyto dydžio mokestis.
Registruojant medžiagas, kurių
pagaminama nuo 1 iki 10 tonų, ir kurių
techniniuose aprašymuose yra visa V 
priede nurodyta informacija, mokesčio mok
ėti nereikia.

Or. en

Kompromisinį pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 22
21 straipsnio 1 dalis

1. 19 straipsnio nuostatos 3 metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos netaikomos 
tokioms medžiagoms:

1. 19 straipsnio nuostatos 3 metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos netaikomos
tokioms medžiagoms:

a) palaipsniui įvedamoms medžiagoms, 
kurios pagal Direktyvos 67/548/EEB 
nuostatas laikomos kancerogeninėmis, 
mutageninėmis arba toksiškomis 
reprodukcijai, 1 ir 2 kategorijos, ir kurių
Bendrijoje bent nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos per metus pagaminama 
arba į ją įvežama ne mažiau kaip 1 tona 
vienam gamintojui ar importuotojui;

a) palaipsniui įvedamoms medžiagoms, 
kurios pagal Direktyvos 67/548/EEB 
nuostatas laikomos kancerogeninėmis, 
mutageninėmis arba toksiškomis 
reprodukcijai, 1 ir 2 kategorijos, patvarioms, 
toksiškoms ir biologiškai besikaupiančioms 
medžiagoms, labai patvarioms ir labai 
biologiškai besikaupiančioms medžiagoms, 
arba medžiagoms, turinčioms lygiavertį
minėtajam poveikį pagal 54 straipsnio 
apibrėžimą, kurių Bendrijoje bent nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos per metus 
pagaminama arba į ją įvežama ne mažiau kaip 
1 tona vienam gamintojui ar importuotojui;

b) palaipsniui įvedamoms medžiagoms, kurių
Bendrijoje bent nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos per metus pagaminama 
arba į ją įvežama ne mažiau kaip 1 000 tonų
vienam gamintojui ar importuotojui.

b) palaipsniui įvedamoms medžiagoms, kurių
Bendrijoje bent nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos per metus pagaminama 
arba į ją įvežama ne mažiau kaip 1 000 tonų
vienam gamintojui ar importuotojui.



AM\580363LT.doc 5/2 PE 360.358v02-00

LT

Or. en
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Pakeitimas 23
23 straipsnio 3 dalis

3. Agentūra gali be apribojimų leisti kitiems 
registruotojams ar galimiems registruotojams 
susipažinti su tyrimų santraukomis ar pagrind
ų santraukomis, kurios buvo pateiktos 
registruojant medžiagas per mažiausiai 10 
pastarųjų metų.

3. Agentūra privalo be apribojimų leisti
kitiems registruotojams ar galimiems 
registruotojams susipažinti su tyrimų
santraukomis ar pagrindų santraukomis, 
kurios buvo pateiktos registruojant med
žiagas per mažiausiai 10 pastarųjų metų.

Or. en
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Pakeitimas 24

V priedo 6 dalies 1 ir 2 stulpelio 6.4.1(a) straipsnis (naujas)

1 stulpelis 2 stulpelis

6.4.1.a. Citogeniškumo tyrimas su 
žinduolių ląstelėmis in vitro

6.4.1.a. Tyrimas neatliekamas jei

– gaunama pakankamai duomenų iš in 
vivo citogeniškumo testo arba
– jei žinoma, kad medžiaga priskiriama 
kancerogenų 1 arba 2 kategorijai.

V priedo 7 dalies 1 ir 2 stulpelio 7.1.1(a) straipsnis (naujas)

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

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

– nepanašu, kad medžiaga įveiktų
biologines membranas (MW > 800 arba
molekulės skersmuo >15Å).

V priedo 7 dalies 1 ir 2 stulpelio 7.1.a. straipsnis (naujas)

1 stulpelis 2 stulpelis

7.1.a. Skilimas 7.1a. Registruojanti įmonė turi siūlyti 
atlikti skilimo tyrimus (VII priedo 7.2.1.2 - 
7.2.1.4 punktai) arba to gali pareikalauti 
vertinančios valstybės narės atsakinga 
valstybinė institucija pagal 39, 40 arba 44 
Straipsnį, jeigu cheminės saugos 
įvertinimas pagal I priedą rodo, kad būtinai 
reikia toliau ištyrinėti medžiagos skilimą.
Konkretaus(-čių) testo(-ų) pasirinkimas 
priklauso nuo saugumo įvertinimo.

7.1a.1. Biotinis
7.1a.1.1. Lengvas biologinis suirimas 7.1a.1.1. Tyrimo atlikti nereikia, jei med

žiaga yra neorganinė.

Or. en

Pagrindimas

Apima 1103, 1104, 1105, 1106, 1110, 1111, 1112, 1113 pakeitimus.


