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Pakeitimas 25
6 straipsnis

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

1. Kiekvienas gamintojas ar importuotojas 
privalo pateikti Agentūrai paraišką
įregistruoti tuose gaminiuose esančią chemin
ę medžiagą, jei įvykdyti visi 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) tuose gaminiuose esanti medžiaga per 
metus sudaro ne mažiau kaip 1 toną
kiekvienam gamintojui ar importuotojui;
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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 ketinama išleisti į apyvartą
įprastinėmis ir protingai numatomomis 
naudojimo sąlygomis. 

2. Kiekvienas tokių gaminių gamintojas 
privalo pagal 3 dalies reikalavimus pranešti 
Agentūrai apie jo gaminiuose esančias 
chemines medžiagas, jei įvykdytos visos šios 
sąlygos:

2. Kiekvienas tokių gaminių gamintojas 
privalo pagal 3 dalies reikalavimus pranešti 
Agentūrai apie jo gaminiuose esančias 
chemines medžiagas, nurodytas XIII priede, 
jei:

a) tuose gaminiuose esanti medžiaga per 
metus sudaro ne mažiau kaip 1 toną
kiekvienam gamintojui ar importuotojui;

a) gaminiuose esančios 54 straipsnio d, e ir 
f punktuose nurodytos medžiagos viršija 
0,1 proc. koncentracijos ribą;

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

b) visos kitos gaminiuose esančios med
žiagos viršija Direktyvoje 1999/45/EB 
pateiktas koncentracijos ribas, dėl kurių jos 
atitinka pavojingųjų kriterijus;

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 i
šleidimas ir nėra numatytoji gaminio 
paskirtis;

c) gamintojas arba importuotojas negali pa
šalinti medžiagos poveikio žmonėms arba 
aplinkai per visą gaminio gyvavimo ciklą.

d) išleidžiamos į apyvartą medžiagos kiekis 
gali neigiamai paveikti žmonių sveikatą ar 
aplinką.
3. Jei 2 dalies sąlygos įvykdytos, Agentūrai, 
naudojantis jos pagal 108 straipsnį nustatytu 
šablonu, pateikiama tokia informacija:

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;

a) gamintojo ar importuotojo tapatybė ir 
kontaktinė informacija;

b) 18 straipsnio 1 dalyje minimas 
registracijos numeris (-iai), jei toks yra;

b) 18 straipsnio 1 dalyje minimas 
registracijos numeris (-iai), jei toks yra;

c) medžiagos (-ų) pavadinimas, kaip 
nurodyta IV priedo 2 skirsnyje;

c) medžiagos (-ų) pavadinimas, kaip 
nurodyta IV priedo 2 skirsnyje;

d) cheminės medžiagos klasifikacija; d) cheminės medžiagos klasifikacija;

e) trumpas cheminės medžiagos naudojimo 
(naudojimo atvejų) aprašymas;

e) trumpas cheminės medžiagos naudojimo 
(naudojimo atvejų) aprašymas;
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f) cheminės medžiagos kiekio tonomis 
intervalas, pavyzdžiui, 1–10 tonų, 10–100 
tonų ir pan.

f) cheminės medžiagos kiekio tonomis 
intervalas, pavyzdžiui, 1–10 tonų, 10–100 
tonų ir pan.

4. Agentūra 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.

4. Agentūra 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 chemin
ėms medžiagoms, kurias tiekimo grandinės 
dalyvis jau buvo įregistravęs tam naudojimo 
atvejui.

5. 1–4 dalių nuostatos netaikomos chemin
ėms medžiagoms, kurias tiekimo grandinės 
dalyvis jau buvo įregistravęs tam naudojimo 
atvejui.

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

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

Gaminyje esančioms medžiagoms, kurios 
atitinka 54 straipsnyje nurodytus kriterijus, 
2 ir 3 dalies nuostatos taikomos tris m
ėnesius po to, kai šios medžiagos yra 
įtraukiamos į XIIIa priedą.
6a. Kai medžiaga įtraukiama į XIIIb pried
ą, Agentūra apie tai praneša visiems 
gamintojams arba importuotojams, 
gaminantiems arba importuojantiems 
gaminius, kuriuose yra ši medžiaga. Šio 
reglamento VII antraštinė dalis mutatis 
mutandis taikoma gamintojui arba 
importuotojui, gaminančiam arba 
importuojančiam gaminius, kuriuose yra ši 
medžiaga, nuo pranešimo dienos.

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

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

Or. en

Pagrindimas

Apima visus 6 straipsnio pakeitimus ir 417 ir 418 pakeitimus.

Kompromisinį pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, 
Hans Blokland
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Pakeitimas 26
20 konstatuojamoji dalis

20) Kadangi gamintojai ir importuotojai turėt
ų būti atsakingi už savo gaminius, 
registracijos reikalavimą tikslinga taikyti med
žiagoms, kurias ketinama išgauti iš gaminių.
Tuo atveju, kai iš gaminių galima išgauti 
pakankamai didelį medžiagų kiekį ir jos 
gali turėti žalingą poveikį žmonių sveikatai 
arba aplinkai, apie tai būtina pranešti Agent
ūrai, o ji turi būti įgaliota pareikalauti 
įregistruoti medžiagas.

20) Kadangi gamintojai ir importuotojai turėt
ų būti atsakingi už savo gaminius, 
registracijos reikalavimą tikslinga taikyti med
žiagoms, kurias ketinama išgauti iš gaminių.
Tuo atveju, kai medžiagos atitinka 54 
straipsnyje nurodytus kriterijus ir todėl yra 
įtrauktos į privalomų tvirtinti medžiagų
kriterijus (XIIIa priedas) atitinkančias med
žiagas, apie tai būtina pranešti Agentūrai. Su 
leidimų suteikimu susijusios nuostatos toki
ų medžiagų gamintojams ir 
importuotojams taikomos iš karto po to, kai 
medžiagos yra įtraukiamos į tvirtintinų med
žiagų sąrašą (XIIIb priedas).

Or. en

Pagrindimas

Apima 126, 127 ir 128 pakeitimus.


