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PAKEITIMAI 51-207

Antrajam svarstymui pateiktas rekomendacijos projektas (PE 371.746v01-00)
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

Tarybos bendroji pozicija (7524/2006 – C6-0267/2006 – 2003/0256(COD))

Tarybos bendroji pozicija Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Philippe Busquin + Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer + Dan 
Jørgensen + Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 51
1 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(1) Šis reglamentas turėtų užtikrinti aukštą 
žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį, 
taip pat laisvą cheminių medžiagų – atskirų 
ir esančių preparatų ar gaminių sudėtyje –
judėjimą, tuo pačiu didinant 
konkurencingumą ir skatinant inovacijas.

(1) Šis reglamentas turėtų užtikrinti aukštą 
žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį, 
laisvą cheminių medžiagų – atskirų ir 
esančių preparatų ar gaminių sudėtyje –
judėjimą didinant veiklos skaidrumą ir 
skatinant, kad bandymai būtų atliekami ne 
su gyvūnais, o kartu didinant 
konkurencingumą ir skatinant inovacijas.

Or. en

Pagrindimas

Suderintas su pirmajame svarstyme priimtu 1 pakeitimu. 
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Susijęs su 1 straipsnio 1 dalies pakeitimu. Visų suinteresuotųjų šalių ir Europos piliečių labui 
į šį reglamentą reikia pakartotinai įtraukti šiuos du Komisijos pasiūlymo aiškinamojoje dalyje 
apibrėžtus ir Tarybos išbrauktus tikslus, t. y. siekius didinti veiklos skaidrumą ir skatinti, kad 
bandymai būtų atliekami ne su gyvūnais. (Ph. Busquin + D. Jørgensen + R. Oomen-Ruijten)

Taryba įtraukė šią konstatuojamąją dalį siekdama apibrėžti REACH tikslus, tačiau užmiršo 
Komisijos pasiūlymo aiškinamojoje dalyje apibrėžtus tikslus, t. y. siekius didinti veiklos 
skaidrumą ir skatinti, kad bandymai būtų atliekami ne su gyvūnais. (C. Lucas, C. Schlyter ir 
H. Breyer)

Pakeitimą pateikė Amalia Sartori + Chris Davies + Alessandro Foglietta, Adriana Poli 
Bortone

Pakeitimas 52
4 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(4a) REACH sistema turėtų būti sukurta ir 
taikoma taip, kad nebūtų susilpnintas 
Europos prekybos ir pramonės 
konkurencingumas arba pakenkta prekybai 
su trečiosiomis šalimis. Šis reglamentas 
negali kelti kitų reikalavimų Europos 
Sąjungos prekybos partneriams negu tie, 
kurių jie turi laikytis pagal PPO taisyklėse 
nustatytus galiojančius laisvos prekybos 
principus.

Or. en

Pagrindimas

Tinkamas pirmojo svarstymo pakeitimas, kuriuo siekiama skatinti Europos pramonės 
konkurencingumą. (Ch. Davies) 

Siekiama užtikrinti, kad Europos įmonių prekės sėkmingai konkuruotų su iš trečiųjų šalių 
importuojamomis prekėmis. Pakartotinai pateikiamas 416 pirmojo svarstymo pakeitimas.
(A. Foglietta ir A. Poli Bortone)

Pakeitimą pateikė Frédérique Ries, Chris Davies

Pakeitimas 53
7 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(7) Siekiant išsaugoti vidaus rinkos (7) Siekiant išsaugoti vidaus rinkos 
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vientisumą ir užtikrinti aukštą žmonių, ypač 
darbuotojų, sveikatos apsaugos bei aplinkos 
apsaugos lygį, būtina užtikrinti, kad 
cheminių medžiagų gaminimas Bendrijoje, 
net jei jos eksportuojamos, atitiktų Bendrijos 
teisės aktus.

vientisumą ir užtikrinti aukštą žmonių, ypač 
darbuotojų ir pažeidžiamų grupių, sveikatos 
apsaugos bei aplinkos apsaugos lygį, būtina
užtikrinti, kad visos Bendrijoje pagamintos 
arba pateiktos į rinką medžiagos atitiktų 
Bendrijos teisės aktus, net jei jos 
eksportuojamos.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas dėl žmonių sveikatos apsaugos turi apimti ir labiausiai veikiamas (darbuotojus)
bei labiausiai pažeidžiamas žmonių grupes. Pakartotinai pateikiamas 6 pirmojo svarstymo 
pakeitimas.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 54
7 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(7) Siekiant išsaugoti vidaus rinkos 
vientisumą ir užtikrinti aukštą žmonių, ypač 
darbuotojų, sveikatos apsaugos bei aplinkos 
apsaugos lygį, būtina užtikrinti, kad 
cheminių medžiagų gaminimas Bendrijoje, 
net jei jos eksportuojamos, atitiktų Bendrijos 
teisės aktus. 

(7) Siekiant išsaugoti vidaus rinkos 
vientisumą ir užtikrinti aukštą aplinkos 
apsaugos ir žmonių, ypač darbuotojų ir 
pažeidžiamų grupių, sveikatos apsaugos 
lygį, būtina užtikrinti, kad visų cheminių 
medžiagų gaminimas Bendrijoje, net jei jos 
eksportuojamos, atitiktų Bendrijos teisės 
aktus.

Or. en

(6 pakeitimas – pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Reikalavimas dėl žmonių sveikatos apsaugos turi apimti ir dėl chemikalų poveikio labiausiai 
pažeidžiamas žmonių grupes.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 55
7 KONSTATUOJAMOJI DALIS
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(7) Siekiant išsaugoti vidaus rinkos 
vientisumą ir užtikrinti aukštą žmonių, ypač 
darbuotojų, sveikatos apsaugos bei aplinkos 
apsaugos lygį, būtina užtikrinti, kad 
cheminių medžiagų gaminimas Bendrijoje, 
net jei jos eksportuojamos, atitiktų Bendrijos 
teisės aktus.

(7) Siekiant išsaugoti vidaus rinkos 
vientisumą ir užtikrinti aukštą žmonių, ypač 
darbuotojų ir pažeidžiamų grupių, sveikatos 
apsaugos bei aplinkos apsaugos lygį, būtina
užtikrinti, kad visos Bendrijoje pagamintos 
arba pateiktos į rinką medžiagos atitiktų 
Bendrijos teisės aktus, net jei jos 
eksportuojamos.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas dėl žmonių sveikatos apsaugos turi apimti ir labiausiai veikiamas (darbuotojus)
bei labiausiai pažeidžiamas žmonių grupes. Pakartotinai pateikiamas 6 EP pirmojo 
svarstymo pakeitimas.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 56
9 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(9) Vertinant, kaip veikia keturios 
pagrindinės teisinės priemonės, 
reglamentuojančios chemines medžiagas 
Bendrijoje, t.y. 1967 m. birželio 27 d. 
Tarybos direktyva 67/548/EEB dėl įstatymų 
ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių 
pavojingų medžiagų klasifikavimą, 
pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, 
suderinimo, 1976 m. liepos 27 d. Tarybos 
direktyva 76/769/EEB dėl valstybių narių 
įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tam 
tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų 
pardavimo ir naudojimo apribojimais, 
suderinimo, 1999 m. gegužės 31 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/45/EB 
dėl pavojingų preparatų klasifikavimą, 
pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių 
valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų 
nuostatų derinimo ir 1993 m. kovo 23 d. 
Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 793/93 dėl 
esamų medžiagų rizikos įvertinimo ir 
kontrolės, buvo nustatyta nemažai chemines 
medžiagas reglamentuojančių Bendrijos 

(9) Vertinant, kaip veikia keturios 
pagrindinės teisinės priemonės, 
reglamentuojančios chemines medžiagas 
Bendrijoje, t.y. 1967 m. birželio 27 d. 
Tarybos direktyva 67/548/EEB dėl įstatymų 
ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių 
pavojingų medžiagų klasifikavimą, 
pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, 
suderinimo, 1976 m. liepos 27 d. Tarybos 
direktyva 76/769/EEB dėl valstybių narių 
įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tam 
tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų 
pardavimo ir naudojimo apribojimais, 
suderinimo, 1999 m. gegužės 31 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/45/EB 
dėl pavojingų preparatų klasifikavimą, 
pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių 
valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų 
nuostatų derinimo ir 1993 m. kovo 23 d. 
Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 793/93 dėl 
esamų medžiagų rizikos įvertinimo ir 
kontrolės, buvo nustatyta nemažai chemines 
medžiagas reglamentuojančių Bendrijos 
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teisės aktų taikymo problemų, kurios 
sąlygoja valstybių narių įstatymų ir kitų 
teisės aktų skirtumus, darančius tiesioginį 
poveikį šios srities vidaus rinkos veikimui, 
bei nustatyta būtinybė aktyviau saugoti 
visuomenės sveikatą ir aplinką pagal 
atsargumo principą.

teisės aktų taikymo problemų, kurios 
sąlygoja valstybių narių įstatymų ir kitų 
teisės aktų skirtumus, darančius tiesioginį 
poveikį šios srities vidaus rinkos veikimui, ir 
kad nesugebama užtikrinti visuomenės 
sveikatos ir aplinkos apsaugos atsargumo 
priemonėmis.

Or. en

(7 pakeitimas – pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Turėtų būti pripažinta, kad REACH užpildo visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugos sričių 
žinių spragas.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 57
11 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(11) Siekiant užtikrinti praktiškumą ir toliau 
teikti paskatas perdirbti bei naudoti atliekas, 
atliekos neturėtų būti laikomos cheminėmis 
medžiagomis, preparatais ar gaminiais, kaip 
apibrėžta šiame reglamente.

(11) Siekiant užtikrinti praktiškumą ir toliau 
teikti paskatas perdirbti bei naudoti atliekas, 
atliekos ir antrinės žaliavos neturėtų būti 
laikomos cheminėmis medžiagomis, 
preparatais ar gaminiais, kaip apibrėžta 
šiame reglamente. Naudos gavimas 
(„valorizacija“) iš atliekų ir medžiagų, 
naudojamų kaip antrinės žaliavos arba 
kaip energijos šaltiniai perdirbimo procese, 
padeda siekti ES tikslo – tvarios plėtros, 
taigi šiuo reglamentu neturi būti įvesti 
reikalavimai, galintys sumažinti paskatą jas 
perdirbti ir pakartotinai panaudoti.

Or. de

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka pirmajame svarstyme priimtą 424 pakeitimą, kuris suderintas su 
11 konstatuojamosios dalies nuostatomis. Juo, viena vertus, turi būti atsižvelgta į šiuo metu 
atliekų klausimais vykstančias diskusijas dėl antrinių žaliavų, kita vertus, siekiant užtikrinti 
tvarią plėtrą,turi būti skatinama perdirbti atliekas.
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Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête, Anne Laperrouze, Vittorio Prodi + Ria Oomen-
Ruijten

Pakeitimas 58
11 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(11a) Siekiant veiksmingumo ir 
nuoseklumo, neturėtų būti įtrauktos
gamybos ir technologinių procesų metu bei 
iš pašalintų atliekų gautos antrinės 
žaliavos. Naudos gavimas („valorizacija“) 
iš medžiagų, naudojamų kaip antrinės 
žaliavos, padeda siekti ES tikslo – tvarios 
plėtros, tad šiuo reglamentu neturi būti 
įvesti reikalavimai, galintys sumažinti 
paskatą jas perdirbti ir pakartotinai 
panaudoti.

Or. en

Pagrindimas

Perdirbtų žaliavų įtraukimas į REACH taikymo sritį rimtai pakenktų jų perdirbimui ir 
pakartotiniam panaudojimui ir padidintų neatsinaujinančių išteklių naudojimą. Turėtų būti 
išaiškinta, kad REACH nevaržo perdirbimo ir išteklių naudojimo veiksmingumo. 
(F. Grossetête, A. Laperrouze ir V. Prodi)

424 pirmojo svarstymo pakeitimas. Perdirbtų žaliavų įtraukimas į REACH taikymo sritį labai 
pakenktų jų perdirbimui ir pakartotiniam panaudojimui ir padidintų neatsinaujinančių 
išteklių naudojimą. Turėtų būti išaiškinta, kad REACH nevaržo perdirbimo ir išteklių 
naudojimo veiksmingumo. (R. Oomen-Ruijten) 

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 59
11 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(11a) Siekiant veiksmingumo, atliekos ir 
medžiagos, naudojamos kaip antrinės 
žaliavos arba kaip energijos šaltiniai, 
neturėtų būti įtrauktos. Naudos gavimas 
(„valorizacija“) iš atliekų ir medžiagų, 
naudojamų kaip antrinės žaliavos arba 
kaip energijos šaltiniai perdirbimo procese, 
padeda siekti ES tikslo – tvarios plėtros, 
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taigi šiuo reglamentu neturi būti įvesti 
reikalavimai, galintys sumažinti paskatą jas 
perdirbti ir pakartotinai panaudoti.

Or. en

Pagrindimas

Grąžinamas 424 pirmajame svarstyme priimtas pakeitimas.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 60
11 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(11a) Šiuo reglamentu sukuriamos naujos 
sistemos dalykas yra pavojingiausios 
medžiagos, kurios nagrinėjamos kaip 
prioritetinis klausimas. Vertinant pavojų ir 
riziką, būtina atsižvelgti į medžiagų poveikį
pažeidžiamoms grupėms.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti ateinančias kartas, reikalavimas dėl žmonių sveikatos apsaugos turi apimti 
ir dėl dirbtinių chemikalų poveikio labiausiai pažeidžiamas žmonių grupes. Pakartotinai 
pateikiamas 9 EP pirmojo svarstymo pakeitimas.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 61
11 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 (11a) Šiuo reglamentu sukuriamos naujos 
sistemos dalykas yra pavojingiausios 
medžiagos, kurios nagrinėjamos kaip 
prioritetinis klausimas. Vertinant pavojų ir 
riziką, būtina atsižvelgti į medžiagų poveikį 
vaisiaus vystymuisi ir moterų bei vaikų 
sveikatai. 

Or. en
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(9 pakeitimas – pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti ateinančias kartas, reikalavimas dėl žmonių sveikatos apsaugos turi apimti 
ir dėl dirbtinių chemikalų poveikio labiausiai pažeidžiamas žmonių grupes.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 62
12 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(12) Svarbus šiuo reglamentu kuriamos 
naujos sistemos tikslas – skatinti ir tam 
tikrais atvejais užtikrinti, kad didelį 
susirūpinimą keliančios cheminės 
medžiagos būtų galiausiai pakeistos mažiau 
pavojingomis medžiagomis ar 
technologijomis, jei esama ekonominiu ir 
techniniu požiūriu perspektyvių alternatyvų. 
Šis reglamentas neturi įtakos direktyvų dėl 
darbuotojų saugos ir aplinkos apsaugos 
taikymui, ypač 2004 m. balandžio 29 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 
2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo 
rizikos, susijusios su kancerogenų ir 
mutagenų poveikiu darbe (šeštajai atskirai 
direktyvai, kaip apibrėžta Tarybos 
direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 
dalyje), ir 1998 m. balandžio 7 d. Tarybos 
direktyvai 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir 
sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su 
cheminiais veiksniais darbe (keturioliktajai 
atskirai direktyvai, kaip apibrėžta 
Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 
dalyje), pagal kurias darbdaviai privalo 
visur, kur tik techniškai įmanoma, pašalinti 
pavojingas medžiagas arba pakeisti jas 
mažiau pavojingomis.

(12) Svarbus šiuo reglamentu kuriamos 
naujos sistemos tikslas – užtikrinti, kad 
pavojingos cheminės medžiagos būtų 
pakeistos mažiau pavojingomis 
medžiagomis ar technologijomis, jei esama 
ekonominiu ir techniniu požiūriu 
perspektyvių alternatyvų. Šis reglamentas 
neturi įtakos direktyvų dėl darbuotojų 
saugos ir aplinkos apsaugos taikymui, ypač 
2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvai 2004/37/EB dėl 
darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios 
su kancerogenų ir mutagenų poveikiu darbe 
(šeštajai atskirai direktyvai, kaip apibrėžta 
Tarybos direktyvos 89/391/EEB 16 
straipsnio 1 dalyje), ir 1998 m. balandžio 7 
d. Tarybos direktyvai 98/24/EB dėl 
darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo 
rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais 
darbe (keturioliktajai atskirai direktyvai, 
kaip apibrėžta Direktyvos 89/391/EEB 16 
straipsnio 1 dalyje), pagal kurias darbdaviai 
privalo visur, kur tik techniškai įmanoma, 
pašalinti pavojingas medžiagas arba pakeisti 
jas mažiau pavojingomis.

Or. en



AM\629993LT.doc 9/114 PE 378.589v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT

(8 pakeitimas – pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Pakeitimo principas turi tapti svarbia sudėtine REACH dalimi.

Pakeitimą pateikė Frédérique Ries, Chris Davies

Pakeitimas 63
12 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(12a) Šiuo reglamentu sukuriamos naujos 
sistemos dalykas yra pavojingiausios 
medžiagos, kurios nagrinėjamos kaip 
prioritetinis klausimas. Vertinant pavojų ir 
riziką, būtina atsižvelgti į medžiagų poveikį
pažeidžiamoms grupėms. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti ateinančias kartas, reikalavimas dėl žmonių sveikatos apsaugos turi apimti 
ir labiausiai pažeidžiamas žmonių grupes. Pakartotinai pateikiamas 9 EP pirmojo svarstymo 
pakeitimas.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 64
18 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(18) Autorizacijos nuostatos turėtų 
užtikrinti gerą vidaus rinkos veikimą, tuo 
pačiu garantuojant, kad būtų tinkamai 
kontroliuojama labai didelį susirūpinimą 
keliančių cheminių medžiagų rizika. 
Komisija turėtų suteikti autorizaciją tiekti 
jas rinkai ir naudoti tik tuo atveju, kai dėl jų 
naudojimo kylanti rizika tinkamai 
kontroliuojama, jei tai yra įmanoma, arba 
jei tokį naudojimą galima pateisinti 
socialinėmis ir ekonominėmis priežastimis 
ir nėra tinkamų alternatyvų, kurios būtų 
perspektyvios ekonominiu ir techniniu 

(18) Leidimų suteikimo nuostatose 
numatyta, kad Komisija gali išduoti 
terminuotą leidimą pateikti į rinką ir naudoti 
labai didelį susirūpinimą keliančias 
medžiagas, jeigu nėra tinkamų alternatyvių 
medžiagų arba technologijų, kai tokių 
medžiagų naudojimas gali būti pagrįstas 
socialinėmis ekonominėmis priežastimis ir 
kai dėl jų naudojimo kylantį pavojų galima 
tinkamai kontroliuoti. 
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požiūriu.

Or. en

(15 pakeitimas – pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Svarbu pakeitimo principą susieti su leidimų suteikimo nuostatomis.

Pakeitimą pateikė Chris Davies, Lena Ek

Pakeitimas 65
18 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(18) Autorizacijos nuostatos turėtų užtikrinti 
gerą vidaus rinkos veikimą, tuo pačiu 
garantuojant, kad būtų tinkamai 
kontroliuojama labai didelį susirūpinimą 
keliančių cheminių medžiagų rizika. 
Komisija turėtų suteikti autorizaciją tiekti 
jas rinkai ir naudoti tik tuo atveju, kai dėl jų 
naudojimo kylanti rizika tinkamai 
kontroliuojama, jei tai yra įmanoma, arba jei 
tokį naudojimą galima pateisinti 
socialinėmis ir ekonominėmis priežastimis ir 
nėra tinkamų alternatyvų, kurios būtų 
perspektyvios ekonominiu ir techniniu 
požiūriu.

(18) Leidimų suteikimo nuostatos turėtų 
užtikrinti gerą vidaus rinkos veikimą. 
Komisija turėtų suteikti leidimą tiekti jas 
rinkai ir naudoti tik tuo atveju, kai dėl jų 
naudojimo kylanti rizika tinkamai 
kontroliuojama, jei tai yra įmanoma, ir jei 
tokį naudojimą galima pateisinti 
socialinėmis ir ekonominėmis priežastimis ir 
nėra tinkamų alternatyvų, kurios būtų 
perspektyvios ekonominiu ir techniniu 
požiūriu.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu išaiškinama, kad tikslas dėl pavojingų cheminių medžiagų pakeitimo įtrauktas į 
leidimų suteikimo nuostatas. Susijęs su 52 straipsnio pakeitimu. Pakartotinai pateikiamas EP 
15 pakeitimas.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 66
31 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(31) Valstybės narės, Agentūra ir visos (31) Valstybės narės, Agentūra ir visos 
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suinteresuotos šalys turėtų visapusiškai 
atsižvelgti į RĮP rezultatus, visų pirma į 
rezultatus, susijusius su gamtoje aptinkamų 
cheminių medžiagų registracija.

suinteresuotos šalys turėtų visapusiškai 
atsižvelgti į RĮP rezultatus, visų pirma į 
rezultatus, susijusius su gamtoje aptinkamų 
cheminių medžiagų registracija, 
atsižvelgiant į tai, kad dėl gamtoje 
aptinkamų cheminių medžiagų sudėties 
kompleksiškumo ir nepastovumo gali 
prireikti priimti informacijos reikalavimus. 

Or. en

(Naujas pakeitimas – 62 straipsnio 2 dalies c punktas)

Pagrindimas

Turėtų būti apibrėžta, kad dėl ypatingos gamtoje aptinkamų cheminių medžiagų prigimties 
gali prireikti priimti informacijos reikalavimus.

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, 
Avril Doyle + Amalia Sartori + Ria Oomen-Ruijten + Alessandro Foglietta, Adriana Poli 

Bortone + Chris Davies + Lena Ek

Pakeitimas 67
35 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(35a) Atsižvelgiant į ypatingas mažų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) veiklos aplinkybes, 
valstybės narės turėtų numatyti priemones, 
pagal kurias tokioms įmonėms būtų 
teikiama speciali parama atlikti bandymus, 
kurie būtini siekiant surinkti pagal šį 
reglamentą reikalaujamą informaciją. 

Or. en

Pagrindimas

Svarbu atsižvelgti į MVĮ poreikius ir suteikti joms specialią paramą. (A. Wijkman ir kiti + R. 
Oomen-Ruijten) 

Susijęs su pirmajame svarstyme priimtu 21 pakeitimu. (R. Oomen-Ruijten)

Svarbu numatyti tinkamas paramos priemones, ypač skirtas MVĮ, kad būtų palengvintas šio 
reglamento įgyvendinimas. 363 pirmojo svarstymo pakeitimas. (A. Foglietta irA. Poli 
Bortone)
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Tinkamas pirmojo svarstymo pakeitimas. (Ch. Davies) 

MVĮ reikia specialios paramos. Atitinka 363 pirmojo svarstymo pakeitimą. (L. Ek) 

Pakeitimą pateikė Lena Ek + Chris Davies + Ria Oomen-Ruijten + Alessandro Foglietta, 
Adriana Poli Bortone

Pakeitimas 68
35 B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(35b) Siekiant padėti įmonėms, ypač MVĮ, 
vykdyti šio reglamento reikalavimus, 
valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
Komisija, turėtų sukurti visapusiškos
paramos sistemą.

Or. en

Pagrindimas

MVĮ reikia specialios paramos. Atitinka 363 pirmojo svarstymo pakeitimą. (L. Ek)

Tinkamas pirmojo svarstymo pakeitimas. (Ch. Davies) 

Susijęs su pirmajame svarstyme priimtu 22 pakeitimu. Savaime aiškus. (R. Oomen-Ruijten) 

Grąžinamas 22 pirmojo svarstymo pakeitimas, siekiant sudaryti MVĮ sąlygas įgyvendinti šio 
reglamento reikalavimus. (A. Foglietta ir P. Bortone) 

Pakeitimą pateikė Amalia Sartori + Frieda Brepoels, Anders Wijkman + Caroline Lucas, Carl 
Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone

Pakeitimas 69
43 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(43a) Siekdamos skatinti, kad bandymai 
būtų atliekami ne su gyvūnais, Komisija, 
valstybės narės ir pramonė turėtų skirti 
daugiau lėšų bandymų nenaudojant 
gyvūnų plėtrai, įteisinimui ir pripažinimui. 
Šiam tikslui turi būti skiriama dalis 
Agentūrai mokamų mokesčių. 

Or. en
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Pagrindimas

In order to achieve the objective of this Regulation to promote non-animal testing, it is 
necessary to make available more resources for the development, validation and acceptance 
of non-animal test methods that can be used to meet the information requirements of this 
Regulation. Pakeitimas first reading 25. (Brepoels & Wijkman)

The use of non-animal tests is preferable from both an ethical and a scientific view. To 
promote non-animal testing to meet the information requirements of this Regulation, it is 
necessary to make available more resources for the development, validation and acceptance 
of non-animal test methods. (Lucas & kiti)

Il contrasto alla sperimentazione sugli animali può avvenire efficacemente soltanto attraverso 
la ricerca e lo sviluppo di metodologie alternative. Reintroduce l'emendamento 25 della 
prima lettura del PE. (Foglietta & Poli Bortone)

Pakeitimą pateikė Amalia Sartori

Pakeitimas 71
46 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(46a) Jeigu tyrimo, kur atliekami ir 
bandymai su stuburiniais gyvūnais, arba 
tyrimo, kur bandymų su gyvūnais galima 
išvengti, atlikėjas nesuteikia galimybės 
Agentūrai ir (arba) kitiems galimiems 
registruotojams susipažinti su tyrimu, jis 
netenka galimybės įregistruoti atitinkamą 
medžiagą. 

Or. en

Pagrindimas

28 pirmojo svarstymo pakeitimas.

Pakeitimą pateikė Amalia Sartori

Pakeitimas 72
50 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(50a) Jeigu galimas registruotojas ir (arba) 
informacijos apie medžiagą mainų forumo 
(SIEF) narys neapmoka savosios tyrimo, 
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kur atliekami ir bandymai su stuburiniais 
gyvūnais, arba tyrimų, kur bandymų su 
gyvūnais galima išvengti, išlaidų dalies, jis 
netenka galimybės įregistruoti atitinkamą 
medžiagą. 

Or. en

Pagrindimas

27 pirmojo svarstymo pakeitimas.

Pakeitimą pateikė Chris Davies + Amalia Sartori

Pakeitimas 73
51 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(51a) Jeigu į medžiagos arba į preparato 
sudėtį įeinančios medžiagos gamintojas 
arba importuotojas neketina pateikti 
paraiškos užregistruoti medžiagą, jis 
atitinkamai privalo apie tai informuoti 
Agentūrą ir paskesniuosius naudotojus. 

Or. en

Pagrindimas

Tinkamas pirmojo svarstymo 34 pakeitimas. Pranešimas apie tai, kad neketinama pateikti 
paraiškos užregistruoti medžiagą svarbus tam, kad paskesnieji naudotojai būtų informuoti 
apie konkrečių medžiagų išėmimą iš rinkos. (Ch. Davies)

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi + Chris Davies + Marie-Noëlle 
Lienemann, Anne Ferreira

Pakeitimas 74
51 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(51a) Informavimas apie riziką yra svarbi 
proceso, kurio metu teikiama informacija 
ir patarimai žmonėms apie galimos rizikos 
valdymą ir saugų bei veiksmingą 
medžiagos arba preparato naudojimą, 
dalis. Informuojant apie riziką būtina, kad 
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gamintojas suvoktų naudotojų 
informacijos poreikius ir teiktų tokią 
informaciją, patarimus ir pagalbą, kad 
galutinis naudotojas galėtų saugiai 
naudoti medžiagą arba preparatą. Rizika 
pagrįstos informacijos sistema, įskaitant 
papildomos informacijos teikimą, pvz., 
internetu ir per šviečiamąsias kampanijas, 
turi būti puoselėjama, siekiant užtikrinti 
vartotojų teisę būti informuotiems apie jų 
naudojamas medžiagas ir preparatus. Tai 
padidins medžiagų ir preparatų naudojimo 
saugumą ir pasitikėjimą jais. Tokia sistema 
bus naudinga vartotojų organizacijoms 
nustatant pagrindą, atspindintį tikruosius 
vartotojų interesus pasitelkiant REACH, 
taip pat ir pramonei stiprinant vartotojų 
pasitikėjimą cheminių medžiagų turinčių 
medžiagų ir preparatų naudojimu.

Or. en

Pagrindimas

Corresponds to Pakeitimas 30 First Reading. 
An appropriate and consistent communication system based on risk will provide consumers 
with the necessary information and advice to enable them to manage their risk safely and 
effectively when using a substance or preparation. (Oomen-Ruijten & Prodi)

Successful First Reading amendment. (Davies)

Lié à l'amendement au considérant 21. Un système de communication approprié et cohérent 
reposant sur le risque apportera aux consommateurs les informations et conseils nécessaires 
pour lui permettre de gérer en toute sécurité et de façon efficace les risques liées à une 
substance ou à une préparation.
Dépôt de l'amendement 30 de la première lecture du Parlement européen. (Lienemann & 
Ferreira)

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund + Lena Ek + Urszula Krupa

Pakeitimas 75
54 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(54) Taip pat turėtų būti išsamiai aprašyti (54) Reikalavimai, pagal kuriuos paskesnieji 
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reikalavimai, keliami cheminės saugos 
vertinimą atliekantiems tolesniems 
naudotojams, kad jie galėtų vykdyti savo 
įsipareigojimus. Šie reikalavimai turėtų būti 
taikomi tik tuo atveju, jei cheminės 
medžiagos ar preparato kiekis viršija 1 
toną. Tačiau visais atvejais tolesni 
naudotojai turėtų apsvarstyti naudojimo 
būdą ir nustatyti bei taikyti tinkamas rizikos 
valdymo priemones. Tolesni naudotojai 
turėtų pranešti Agentūrai tam tikrą 
pagrindinę informaciją apie naudojimo 
būdą.

naudotojai vertina cheminę saugą, turėtų būti 
išsamūs, kad jie galėtų vykdyti savo 
pareigas. Tačiau visais atvejais tolesni 
naudotojai turėtų apsvarstyti naudojimo 
būdą ir nustatyti bei taikyti tinkamas rizikos 
valdymo priemones. Paskesnieji naudotojai 
turi veiksmingiausiu ir tinkamiausiu 
įmanomu būdu pranešti naudotojui, 
esančiam tam tikrame tiekimo grandinės / 
gyvavimo ciklo taške, apie cheminio 
saugumo vertinime išskiriamą medžiagos 
arba preparato riziką ir teikti patarimus 
apie saugų naudojimą vartotojams.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas užtikrina greitą ir veiksmingą keitimąsi informacija tiekimo grandinėje ir 
medžiagų naudojimo saugą vartotojams, įskaitant tuos, kurie naudoja medžiagas darbo 
vietoje. Pakartotinai pateikiama atitinkama EP 33 pakeitimo dalis. 

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 76
54 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(54) Taip pat turėtų būti išsamiai aprašyti 
reikalavimai, keliami cheminės saugos 
vertinimą atliekantiems tolesniems
naudotojams, kad jie galėtų vykdyti savo 
įsipareigojimus. Šie reikalavimai turėtų būti 
taikomi tik tuo atveju, jei cheminės 
medžiagos ar preparato kiekis viršija 1 
toną. Tačiau visais atvejais tolesni 
naudotojai turėtų apsvarstyti naudojimo 
būdą ir nustatyti bei taikyti tinkamas rizikos 
valdymo priemones. Tolesni naudotojai 
turėtų pranešti Agentūrai tam tikrą 
pagrindinę informaciją apie naudojimo būdą. 

(54) Taip pat turėtų būti išsamiai aprašyti 
reikalavimai, keliami cheminės saugos 
vertinimą atliekantiems paskesniesiems
naudotojams, kad jie galėtų vykdyti savo 
įsipareigojimus. Visais atvejais tolesni 
naudotojai turėtų apsvarstyti naudojimo 
būdą ir nustatyti bei taikyti tinkamas rizikos 
valdymo priemones. Paskesnysis 
naudotojas veiksmingiausiu ir 
tinkamiausiu įmanomu būdu informuoja 
naudotoją, esantį tam tikrame tiekimo 
grandinės / gyvavimo ciklo taške, apie 
cheminio saugumo vertinime išskiriamą 
medžiagos arba preparato riziką ir teikia 
patarimus apie saugų naudojimą 
vartotojams. Paskesnieji naudotojai turėtų 
pranešti Agentūrai tam tikrą pagrindinę 
informaciją apie naudojimo būdą. 
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Or. en

(Naujas pakeitimas – 62 straipsnio 2 dalies c punktas ir 33 pakeitimas – pirmasis svarstymas)

(Susijęs su 36 straipsnio 4 dalies c punktu)

Pagrindimas

Jeigu paskesniesiems naudotojams būtų nustatytas ribinis kiekis medžiagų, kurioms turi būti 
pateikta cheminės saugos ataskaita (CSR), tai netinkamai skatintų gamintojus neįtraukti 
neviršijančių 1 tonos cheminių medžiagų į jų CSR, kadangi tai nebūtų susiję su kokiais nors 
paskesniųjų naudotojų įpareigojimais. 

Be to, šiame pakeitime apibrėžtas paskesniųjų naudotojų įpareigojimas informuoti tiekimo 
grandinės dalyvius ir vartotojus.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + Frieda 
Brepoels, Anders Wijkman + Dan Jørgensen

Pakeitimas 77
58 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(58a) Siekiant užkirsti kelią bandymams su 
gyvūnais ir taupyti lėšas, kompetentingos 
institucijos, svarstydamos bandymų su 
stuburiniais gyvūnais pasiūlymus, tariasi 
su Europos alternatyvių bandymų metodų 
tvirtinimo centru (ECVAM). 

Or. en

(37 pakeitimas – pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

ECVAM – svarbiausia alternatyvių bandymų metodų tvirtinimo ES institucija. Kadangi nauji 
alternatyvūs bandymų metodai kuriami nuolat, su ECVAM turėtų būti konsultuojamasi 
pasiūlymų dėl bandymų su stuburiniais gyvūnais atveju, kad būtų užtikrinta, jog bus 
pasinaudota naujausiomis mokslo žiniomis. (C. Lucas ir kiti)

Atsižvelgiant į alternatyvių bandymų metodų srities raidą, agentūra turėtų konsultuotis su 
naujausių mokslo žinių, patirties ir informacijos šioje srityje turinčiais ekspertais. 
(F. Brepoels ir A. Wijkman + D. Jørgensen) 
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Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 78
63 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(63) Kad būtų užtikrinta žmonių, įskaitant 
atitinkamų visuomenės grupių ir galbūt 
tam tikrų pažeidžiamų pogrupių, sveikatos 
ir aplinkos pakankamai aukšto lygio 
apsauga, labai didelį susirūpinimą 
keliančioms cheminėms medžiagoms pagal 
atsargumo principą turėtų būti skiriama 
ypač daug dėmesio. Autorizacija turėtų būti 
suteikiama, jei paraišką autorizacijai gauti 
teikiantys fiziniai ar juridiniai asmenys 
autorizaciją suteikiančiai institucijai įrodo, 
kad dėl cheminės medžiagos naudojimo 
kylanti rizika žmonių sveikatai ir aplinkai 
yra tinkamai kontroliuojama. Kitais 
atvejais, naudojimas vis dėlto gali būti 
autorizuojamas, jei galima įrodyti, kad 
naudojant cheminę medžiagą socialinė ir 
ekonominė nauda yra didesnė nei su jos 
naudojimu susijusi rizika ir kad nėra 
tinkamų alternatyvių cheminių medžiagų 
ar technologijų, kurios yra ekonominiu ir 
techniniu požiūriu perspektyvios. 
Atsižvelgiant į gerą vidaus rinkos veikimą, 
tikslinga, kad autorizaciją suteikianti 
institucija būtų Komisija.

(63) Kad būtų užtikrinta aukšto lygio 
žmonių, ypač pažeidžiamų gyventojų grupių,
sveikatos ir aplinkos apsauga, su 
medžiagomis, kurios turi didelį susirūpinimą 
keliančių ypatybių, turėtų būti elgiamasi
atsargiai ir leidimai turėtų būti suteikiami 
tik jeigu jas naudojančios įmonės leidimą 
suteikiančiai institucijai įrodo, kad nesama 
jokių tinkamų alternatyvių medžiagų ar 
technologijų ir kad visuomenės gaunama 
nauda, naudojant medžiagą, yra didesnė 
nei su naudojimu susijusi rizika ir kad 
rizika yra deramai kontroliuojama. Tada 
leidimą suteikianti 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

(41 pakeitimas – pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Ypač didelę riziką keliančios medžiagos turi būti pakeistos saugesnėmis. Jeigu jos vis dėlto 
naudojamos, turi būti atsižvelgta į socialinę ir ekonominę naudą ir į tai, ar rizika yra 
„deramai kontroliuojama“.

Suteikiant leidimus, ypatingą dėmesį reikia skirti klausimams, susijusiems su pažeidžiamomis 
gyventojų grupėmis.
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Pakeitimą pateikė Chris Davies + Lena Ek

Pakeitimas 79
63 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(63) Kad būtų užtikrinta žmonių, įskaitant 
atitinkamų visuomenės grupių ir galbūt tam 
tikrų pažeidžiamų pogrupių, sveikatos ir 
aplinkos pakankamai aukšto lygio apsauga, 
labai didelį susirūpinimą keliančioms 
cheminėms medžiagoms pagal atsargumo 
principą turėtų būti skiriama ypač daug 
dėmesio. Autorizacija turėtų būti 
suteikiama, jei paraišką autorizacijai gauti 
teikiantys fiziniai ar juridiniai asmenys 
autorizaciją suteikiančiai institucijai įrodo, 
kad dėl cheminės medžiagos naudojimo 
kylanti rizika žmonių sveikatai ir aplinkai 
yra tinkamai kontroliuojama. Kitais 
atvejais, naudojimas vis dėlto gali būti 
autorizuojamas, jei galima įrodyti, kad 
naudojant cheminę medžiagą socialinė ir 
ekonominė nauda yra didesnė nei su jos 
naudojimu susijusi rizika ir kad nėra 
tinkamų alternatyvių cheminių medžiagų
ar technologijų, kurios yra ekonominiu ir 
techniniu požiūriu perspektyvios.
Atsižvelgiant į gerą vidaus rinkos veikimą, 
tikslinga, kad autorizaciją suteikianti 
institucija būtų Komisija.

(63) Kad būtų užtikrinta žmonių, įskaitant 
atitinkamų visuomenės grupių ir galbūt tam 
tikrų pažeidžiamų pogrupių, sveikatos ir 
aplinkos pakankamai aukšto lygio apsauga, 
labai didelį susirūpinimą keliančioms 
cheminėms medžiagoms pagal atsargumo 
principą turėtų būti skiriama ypač daug 
dėmesio. Leidimas turėtų būti suteikiamas, 
jei paraišką leidimui gauti teikiantys fiziniai 
ar juridiniai asmenys leidimą suteikiančiai 
institucijai įrodo, kad nesama jokių tinkamų 
alternatyvių medžiagų ar technologijų ir 
kad visuomenės gaunama nauda, 
naudojant medžiagą, yra didesnė nei su 
naudojimu susijusi rizika ir kad rizika yra 
deramai kontroliuojama. Atsižvelgiant į 
gerą vidaus rinkos veikimą, tikslinga, kad 
leidimą suteikianti institucija būtų Komisija.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu rinkoje yra susidariusi nenaudinga padėtis veiklioms įmonėms, investuojančioms į 
saugesnius sprendimus. Pirmiausia turėtų būti ieškoma tinkamų saugesnių alternatyvų, kad 
būtų padidintas konkurencingumas, diegiamos naujovės ir pakeičiamos pavojingos cheminės 
medžiagos. Pakartotinai pateikiama atitinkama EP 41 pakeitimo dalis.

Pakeitimą pateikė Frédérique Ries, Chris Davies

Pakeitimas 80
63 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(63) Kad būtų užtikrinta žmonių, įskaitant (63) Kad būtų užtikrinta aukšto lygio 
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atitinkamų visuomenės grupių ir galbūt 
tam tikrų pažeidžiamų pogrupių, sveikatos 
ir aplinkos pakankamai aukšto lygio 
apsauga, labai didelį susirūpinimą 
keliančioms cheminėms medžiagoms pagal 
atsargumo principą turėtų būti skiriama 
ypač daug dėmesio. Autorizacija turėtų būti 
suteikiama, jei paraišką autorizacijai gauti 
teikiantys fiziniai ar juridiniai asmenys 
autorizaciją suteikiančiai institucijai įrodo, 
kad dėl cheminės medžiagos naudojimo 
kylanti rizika žmonių sveikatai ir aplinkai 
yra tinkamai kontroliuojama. Kitais 
atvejais, naudojimas vis dėlto gali būti 
autorizuojamas, jei galima įrodyti, kad 
naudojant cheminę medžiagą socialinė ir 
ekonominė nauda yra didesnė nei su jos 
naudojimu susijusi rizika ir kad nėra 
tinkamų alternatyvių cheminių medžiagų 
ar technologijų, kurios yra ekonominiu ir 
techniniu požiūriu perspektyvios. 
Atsižvelgiant į gerą vidaus rinkos veikimą, 
tikslinga, kad autorizaciją suteikianti 
institucija būtų Komisija. 

žmonių, ypač pažeidžiamų gyventojų 
grupių, sveikatos ir aplinkos apsauga, su 
medžiagomis, kurios turi didelį susirūpinimą 
keliančių ypatybių, turėtų būti elgiamasi 
atsargiai ir leidimai turėtų būti suteikiami 
tik jeigu jas naudojančios įmonės leidimą
suteikiančiai institucijai įrodo, kad nesama 
jokių tinkamų alternatyvių medžiagų ar 
technologijų ir kad visuomenės gaunama 
nauda, naudojant medžiagą, yra didesnė 
nei su naudojimu susijusi rizika ir kad 
rizika yra deramai kontroliuojama. 
Atsižvelgiant į gerą vidaus rinkos veikimą, 
tikslinga, kad leidimą suteikianti institucija 
būtų Komisija. 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

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti aukšto lygio žmonių sveikatos apsaugą, reikia, kad jai skirtos priemonės 
tinkamai apimtų ir pažeidžiamas gyventojų grupes. Tarybos tekstas aiškiai prastesnis už šį 
pakeitimą, kuriame pakartotinai pateikiamas pirminis EP 41 pakeitimas.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi + Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-
Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle + Chris Davies

Pakeitimas 81
64 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(64) Kancerogeninių ir mutageninių 
cheminių medžiagų ribų nustatymo 
metodika gali būti kuriama atsižvelgiant į 
RĮP rezultatus. Atitinkamas priedas gali 
būti, remiantis šia metodika, iš dalies 
keičiamas taip, kad tam tikrais atvejais 

Išbraukta.
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būtų leidžiama naudoti ribas autorizuojant 
kancerogeninių ir mutageninių cheminių 
medžiagų naudojimą. 

Or. en

Pagrindimas

Deletes a new provision in the common position, since one single procedure should be used 
for the authorisation of substances of high concern. (Sacconi) 

For substances, substitution should always be the first option, taking social economic aspects 
and adequate control into account. The Coucil focuses to a too large degree upon adequate 
control. It is not advisable to start to try to develop "safe" threshold levels for continued use 
of substances that can lead to cancer and change the DNA. (Wijkman & kiti)

The European Parliament should be involved in any decision to agree ‘acceptable death 
limits’ from chemicals that cause cancer and/or damage DNA. Such a change to the definition 
of ‘adequate control’ would allow almost all substances of high concern to claim ‘adequate 
control’, thereby fundamentally undermining REACH and the European Parliament’s view.  
(Davies)

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi + Marie-Noëlle Lienemann, Anne 
Ferreira

Pakeitimas 82
85 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(85) Agentūros struktūra turėtų būti tinkama 
jos užduotims atlikti. Šiuo atžvilgiu galima 
remtis panašių Bendrijos agentūrų patirtimi, 
tačiau Agentūros struktūra turėtų būti 
pritaikyta konkretiems šio reglamento 
poreikiams.

(85) Agentūros struktūra turėtų būti tinkama 
jos pareigoms atlikti. Šiuo atžvilgiu galima 
remtis patirtimi, susijusia su panašiomis 
Bendrijos agentūromis, tačiau Agentūros 
struktūra turi būti pritaikyta konkretiems šio 
reglamento poreikiams. Šiuo atžvilgiu 
Agentūroje turi būti įkurtas informacijos 
centras, kuris teiktų informaciją apie 
konkrečių medžiagų ir preparatų keliamą 
riziką ir pavojus.

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su pirmojo svarstymo 45 pakeitimu. (R. Oomen-Ruijten ir V. Prodi)

Susijęs su 84 konstatuojamosios dalies pakeitimu. Pateikiamas 45 pirmojo svarstymo 
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pakeitimas. (M. N. Lienemann ir A. Ferreira)

Pakeitimą pateikė Frieda Brepoels, Anders Wijkman + Chris Davies

Pakeitimas 83
88 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(88a) Atsižvelgiant į tikslą skatinti 
bandymus nenaudojant gyvūnų, dalis 
mokesčių turi būti skiriama plėtoti 
bandymų nenaudojant gyvūnų metodus. 

Or. en

Pagrindimas

In order to achieve the objective of this Regulation to promote non-animal testing, it is 
necessary to make available more resources through the Agency for the development of non-
animal test methods that can be used to meet the information requirements of this Regulation, 
also in view of the current lack of resources, the fact that companies have much to gain from 
alternative methods in terms of costs and accuracy, and that much research still needs to be 
done that companies are unable or unwilling to fund. Pakeitimas first reading 47. (Brepoels 
& Wijkman)

Reducing non-animal tests. Successful first reading amendment. Development of non-animal 
testing methods has been often delayed by the refusal of companies to contribute towards the 
costs, even though the alternatives may prove cheaper and more accurate. (Davies)

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer + Dan Jørgensen

Pakeitimas 84
92 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(92) Būtina užtikrinti glaudų 
bendradarbiavimą tarp Agentūros ir 
valstybėse narėse veikiančių kompetentingų 
institucijų, kad Rizikos vertinimo ir 
Socialinės ir ekonominės analizės komitetų 
mokslinės nuomonės būtų grindžiamos kuo 
didesne atitinkama Bendrijos specialistų 
moksline ir technine kompetencija. Todėl šie 
komitetai turėtų turėti galimybę remtis ir 
papildoma specialia patirtimi.

(92) Būtina užtikrinti glaudų 
bendradarbiavimą tarp Agentūros ir 
valstybėse narėse veikiančių kompetentingų 
institucijų, kad Rizikos vertinimo komiteto,
Socialinės ir ekonominės analizės komiteto
ir Alternatyvių tikrinimo metodų komiteto
mokslinės nuomonės būtų grindžiamos kuo 
didesne atitinkama Bendrijos specialistų 
moksline ir technine kompetencija. Todėl šie 
komitetai turėtų turėti galimybę remtis ir 
papildoma specialia patirtimi. 



AM\629993LT.doc 23/114 PE 378.589v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT

Or. en

(Naujas pakeitimas, kuriuo siekiama suderinamumo su pranešėjo 27 pakeitimu (C. Lucas ir 
kiti)) 

Pagrindimas

Susijęs su pranešėjo 27 pakeitimu, siekiant užtikrinti suderinamumą. Jeigu Agentūroje 
įkuriamas šis naujas komitetas, jį taip pat reikėtų čia nurodyti, kadangi ši konstatuojamoji 
dalis susijusi ir su Alternatyvių tikrinimo metodų komiteto darbu. (C. Lucas ir kiti)

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 85
92 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(92a) Siekiant skatinti bandymus ne su 
gyvūnais, Agentūra privalėtų turėti užduotį 
vystyti ir taikyti politiką, užtikrinančią 
bandymų ne su gyvūnais metodų tinkamą 
taikymą pavojaus įvertinimui reikalingiems 
duomenims gauti, kad būtų patenkinti šio 
reglamento reikalavimai. Šiuo tikslu 
Agentūra turėtų glaudžiai bendradarbiauti 
su dabartinėmis struktūromis, t. y. su 
Europos alternatyvių bandymų metodų 
tvirtinimo centras (ECVAM), jo Moksliniu 
patariamuoju komitetu (ESAC) ir Europos 
partneryste dėl bandymams su gyvūnais 
alternatyvių metodų (EPAA), siekiant 
užtikrinti kuo išsamesnes atitinkamas 
mokslines ir technines ekspertizes, kurios 
Bendrijoje yra įmanomos. 

Or. en

Pagrindimas

Pagrįstas pirmajame svarstyme priimtu 361 pakeitimu. Pakeitimo tekstas iš dalies pakeistas, 
siekiant, kad jam pritartų Taryba. Be to, atsižvelgta į dabartinę įvykių raidą, pvz., į Europos 
partnerystės dėl bandymams su gyvūnais alternatyvių metodų (EPAA) sukūrimą, kad būtų 
išvengta struktūrų dubliavimosi. Susijęs su to paties autoriaus 76 straipsnio pakeitimu.
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Pakeitimą pateikė Philippe Busquin

Pakeitimas 86
104 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(104) Reguliarios valstybių narių ir 
Agentūros ataskaitos apie šio reglamento 
veikimą bus būtina priemonė stebint šio 
reglamento įgyvendinimą bei tendencijas 
šioje srityje. Iš ataskaitose pateiktų rezultatų 
padarytos išvados bus naudinga praktinė 
priemonė peržiūrint šį reglamentą ir 
prireikus rengiant pasiūlymus dėl pakeitimų.

(104) Reguliarios valstybių narių ir 
Agentūros ataskaitos apie šio reglamento 
veikimą bus nepakeičiama priemonė stebint 
chemines medžiagas reglamentuojančių 
teisės aktų įgyvendinimą bei tendencijas 
šioje srityje; iš ataskaitų rezultatų padarytos 
išvados bus naudinga praktinė priemonė, 
peržiūrint reglamentą ir prireikus rengiant 
pasiūlymus dėl pakeitimų. Šiuo tikslu 
praėjus pirmiems penkeriems metams po 
reglamento įsigaliojimo Komisija atlieka 
reglamento poveikio ex post vertinimą 
siekdama nustatyti, ar vykdomi pirminiai 
tikslai ir ar buvo išsaugotas vidaus rinkos 
veikimas ir konkurencija joje.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į REACH sukuriamos reguliavimo sistemos svarbą, būtina po pirmųjų penkerių 
įgyvendinimo metų įvertinti pasiektus rezultatus siekiant patikrinti, ar gali būti įvykdyti 
pradiniai tikslai, ir jeigu ne, tai padaryti reikalingus pakeitimus. 51 pirmojo svarstymo 
pakeitimas.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 87
104 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(104a) Naujos ir naujai nustatytos rizikos 
sveikatai mokslinis komitetas (SCENIHR) 
savo 2006 m. kovo 10 d. pateiktoje 
nuomonėje dėl esamų galimos rizikos, 
susijusios su sukurtais ir papildomais 
nanomokslų ir nanotechnologijų 
produktais, vertinimo metodologijų 
tinkamumo atkreipė dėmesį į rizikos 
vertinimui reikalingų mokslinių žinių 
spragas, įskaitant praktinį nanodalelių 
charakteristikų nustatymą, duomenis apie 
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reagavimą į dozes, patvarumą ir poveikį 
žmogaus organizmui ir aplinkai, taip pat 
apie visus su nanodalelėmis susijusius 
toksikologijos ir aplinkos toksikologijos 
sričių aspektus. Komitetas padarė išvadą, 
kad esamos galimos rizikos vertinimo 
metodologijos turi būti tobulinamos, kad 
būtų nagrinėjami klausimai dėl rizikos, 
susijusios su nanotechnologijomis. Taip pat 
nusprendė, kad visų pirma esami 
toksikologijos ir aplinkos toksikologijos 
sričių vertinimo metodai gali netikti 
susijusiems su nanodalelėmis klausimams 
nagrinėti. Reglamento nuostatos turėtų 
užtikrinti tinkamą nanodalelių saugos 
įvertinimą, kuris taptų jų gamybos ir 
pateikimo į rinką prielaida.

Or. en

(Naujas pakeitimas – 62 straipsnio 2 dalies d punktas, kad būtų atsižvelgta SCENIHR 
2006 m. kovo 10 d. nuomonę)

Pagrindimas

Reikia, kaip išdėstyta SCENIHR nuomonėje, aiškiai nurodyti su nanodalelėmis susijusios 
rizikos vertinimui reikalingų mokslinių žinių spragas ir pateikti Komiteto išvadas apie poreikį 
tobulinti dabartines vertinimo metodologijas. Tai atsilieps nanodalelių rizikos vertinimui, 
todėl šiame reglamente turėtų būti parengtos atitinkamos specifinės nuostatos ir specifinis 
nanodalelių įvertinimas.

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 88
DALIS 112 A KONSTATUOJAMOJI (nauja)

(112a) Gamybos būdu atgaminta gamtoje 
randama natūrali cheminė medžiaga 
laikoma identiška randamai gamtoje, jeigu 
medžiagų grynumo laipsnis, priemaišų
pobūdis ir toksiškumas yra panašūs. 

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant veiksmingumo ši konstatuojamoji dalis išaiškina, kad gamtinės kilmės medžiagos ir 
jas atitinkančios sintetinės medžiagos turėtų būti laikomos identiškomis, kadangi jų fizinės ir 
cheminės ypatybės vienodos. Ypač sveikatos ir aplinkos apsaugos srityse visiškai nesvarbu, 
ar, pvz., klintys (t. y. kalcio karbonatas) yra gamtinės kilmės, ar pagamintos cheminio 
proceso metu. Gamybos procesus reglamentuoja kiti teisės aktai.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 89
113 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(113a) Iki …. * Komisija turėtų pateikti 
pasiūlymą dėl sąrašo medžiagų, kurios yra 
autorizuotos tabako produktų sudėtinės 
dalys, kurioms taikomos 2001 m. birželio 
5 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
Direktyva 2001/37/EB dėl valstybių narių 
įstatymų ir kitų teisės aktų, taikomų tabako 
produktų gamybai, pateikimui ir 
pardavimui, derinimo1 12 straipsnio 
nuostatos. 
* Šeši mėnesiai nuo šio reglamento 
įsigaliojimo.
1 OL L 194, 2001 7 18, p. 26.

Or. en

Pagrindimas

Papildomoms tabako produktų sudėtinėms dalims jau keletą metų taikoma registracijos ir 
leidimų suteikimo procedūra, numatyta Tabako gaminių pagrindų direktyvoje 2001/37/EB. 
Komisija buvo įpareigota iki 2004 m. pabaigos, remiantis valstybių narių duomenimis, 
pateikti pasiūlymą dėl sąrašo medžiagų, kurios yra autorizuotos tabako produktų sudėtinės 
dalys. Šio sąrašo Komisija nėra pateikusi iki šiol. Nuo šiol Komisija yra raginama galų gale 
priversti valstybes nares visiškai įgyvendinti Tabako produktų direktyvą, taip pat vykdyti jai 
pačiai šioje direktyvoje Parlamento ir Tarybos apibrėžtus įpareigojimus. 

Pakeitimą pateikė Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone

Pakeitimas 90
114 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
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(114a) Siekdami padėti vartotojams saugiai 
ir tvariai naudotis prekėmis, kurias sudaro 
cheminės medžiagos, gamintojai turimą 
informaciją apie riziką nurodo prie visų į 
rinką pateikiamų vartotojams parduoti 
skirtų prekių tvirtinamose etiketėse. Šiose 
etiketėse nurodoma rizika, susijusi su 
rekomenduojamu naudojimo būdu arba 
įmanomais numatyti neteisingais 
naudojimo būdais. Jeigu įmanoma, be šių 
etikečių, galima pasitelkti kitas 
informacijos skleidimo priemones, pvz., 
interneto tinklalapius, kuriuose pateikiama 
išsamesnė informacija apie prekės saugą ir 
naudojimą.
Direktyvos 1999/45/EB ir 67/548/EEB bus
atitinkamai iš dalies pakeistos.

Or. it

Pagrindimas

298 pakeitimas – pirmasis svarstymas. Šiek tiek iš dalies pakeistas.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer + Dan Jørgensen + Ria 
Oomen-Ruijten

Pakeitimas 91
1 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Šio reglamento tikslas − užtikrinti aukštą 
žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį, 
taip pat laisvą cheminių medžiagų judėjimą 
vidaus rinkoje, tuo pačiu didinant 
konkurencingumą ir skatinant naujoves.

1. Šio reglamento tikslas − užtikrinti aukštą 
žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį, 
laisvą cheminių medžiagų judėjimą vidaus 
rinkoje, didinant veiklos skaidrumą ir 
skatinant, kad bandymai būtų atliekami ne 
su gyvūnais, o kartu didinant 
konkurencingumą ir skatinant naujoves.

Or. en
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(Naujas pakeitimas, kuriuo siekiama suderinamumo su atitinkama konstatuojamąja dalimi 
(C. Lucas ir kiti))

Pagrindimas

Susijęs su tų pačių autorių 1 konstatuojamosios dalies pakeitimu. (C. Lucas irkiti)

Susijęs su konstatuojamosios dalies pakeitimu. Visų suinteresuotųjų šalių ir Europos piliečių 
labui į šį reglamentą reikia pakartotinai įtraukti šiuos du Komisijos pasiūlymo aiškinamojoje 
dalyje apibrėžtus ir Tarybos išbrauktus tikslus, t. y. siekius didinti veiklos skaidrumą ir 
skatinti, kad bandymai būtų atliekami ne su gyvūnais. (D. Jørgensen + R. Oomen-Ruijten)

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 92
1 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Šio reglamento tikslas − užtikrinti aukštą 
žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį, 
taip pat laisvą cheminių medžiagų judėjimą 
vidaus rinkoje, tuo pačiu didinant 
konkurencingumą ir skatinant naujoves.

1. Šio reglamento tikslas − užtikrinti aukštą 
žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį, 
laisvą cheminių medžiagų judėjimą vidaus 
rinkoje, didinant veiklos skaidrumą ir 
skatinant, kad bandymai būtų atliekami ne 
su gyvūnais, o kartu didinant 
konkurencingumą ir skatinant naujoves. 

Or. en

Pagrindimas

Į šį reglamentą turėtų būti pakartotinai įtraukti šie du Komisijos pasiūlymo aiškinamojoje 
dalyje apibrėžti ir Tarybos išbraukti tikslai.

Pakeitimą pateikė Amalia Sartori + Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi + Chris Davies + 
Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Pakeitimas 93
1 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. Šis reglamentas grindžiamas principu, 
pagal kurį gamintojams, importuotojams ir 
tolesniems naudotojams tenka atsakomybė 
užtikrinti, kad jų gaminamos, tiekiamos 
rinkai ar naudojamos cheminės medžiagos 
neturėtų neigiamo poveikio žmonių sveikatai 

3. Šis reglamentas grindžiamas principu, 
pagal kurį gamintojams, importuotojams ir 
paskesniesiems naudotojams tenka 
atsakomybė užtikrinti, kad jų gaminamos, 
tiekiamos rinkai ar naudojamos cheminės 
medžiagos neturėtų neigiamo poveikio 
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arba aplinkai. Šio reglamento nuostatos 
grindžiamos atsargumo principu.

žmonių sveikatai arba aplinkai įprastomis 
arba protingai numatomomis naudojimo 
sąlygomis. Šio reglamento nuostatos 
grindžiamos atsargumo principu.

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su pirmojo svarstymo 60 pakeitimu. 

Suderinta su apibrėžimu „saugus produktas“, kaip apibrėžta Bendroje produktų saugos 
direktyvoje (2001/95/EB), todėl reikia apibrėžti šio reglamento nuostatų taikymo pagrindą ir 
ribas. (R. Oomen-Ruijten ir V. Prodi)

Tinkamas pirmojo svarstymo pakeitimas. (Ch. Davies) 

Suderinta su apibrėžimu „saugus produktas“, kaip apibrėžta Bendroje produktų saugos 
direktyvoje (2001/95/EB), todėl reikia apibrėžti šio reglamento nuostatų taikymo pagrindą ir 
ribas. 

Pateikiamas pirmojo svarstymo 60 pakeitimas. (M. N. Lienemann ir A. Ferreira) 

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland, Jens-Peter Bonde

Pakeitimas 94
1 STRAIPSNIO 3 A DALIS (nauja)

3a. Šis reglamentas neužkerta kelio 
atskiroms valstybėms narėms išlaikyti arba 
įdiegti griežtesnes apsaugos piemones. 

Or. en

Pagrindimas

Dėl tarp valstybių narių esančių skirtumų, susijusių su cheminės taršos lygio kontrole, reikėtų 
suteikti joms galimybę išlaikyti arba įdiegti griežtesnes apsaugos priemones, kad būtų 
užtikrinta aukšto lygio žmonių sveikatos ir aplinkos apsauga. Pakeitimas atitinka Sutarties 
95 straipsnio 3 dalies, 152 straipsnio 1 dalies ir 153 straipsnio 2 dalies nuostatas.

Jeigu reglamentas būtų priimtas be šios nuostatos, kai kuriose valstybėse narėse kristų 
esamas apsaugos lygis. 
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Pakeitimą pateikė Chris Davies + Amalia Sartori

Pakeitimas 95
1 STRAIPSNIO 3 A DALIS (nauja)

3a. Šio reglamento nuostatų įgyvendinimas 
ir galiojimas negali didinti biurokratinės ir 
administracinės naštos mažoms ir 
vidutinėms įmonėms. 

Or. en

Pagrindimas

Tinkamas pirmojo svarstymo 63 pakeitimas, kuriuo siekiama išvengti biurokratinės ir 
administracinės naštos įmonėms, ypač MVĮ. (Ch. Davies)

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, 
Avril Doyle

Pakeitimas 96
1 STRAIPSNIO 3 A, 3 B IR 3 C DALYS (naujos)

3a. Bet kuris gamintojas, importuotojas ar 
paskesnysis naudotojas, kuris imasi arba 
ketina imtis veiklos, kurioje naudos 
medžiagą, preparatus arba gaminius, 
kuriuose yra šios medžiagos, įskaitant ir 
gamybą, importą bei naudojimą, ir kuris 
žino arba pagrįstai gali numatyti, kad tokie 
veiksmai gali pakenkti žmonių sveikatai 
arba aplinkai, imasi visų būtinų priemonių, 
kad išvengtų tokio poveikio, jį apribotų ar 
ištaisytų (geriausia taikydamas pakeitimo 
planą). Cheminių medžiagų gamintojai ir 
paskesnieji naudotojai renkasi, kurias 
chemines medžiagas gaminti ir naudoti iš 
saugiausių turimų medžiagų. Jeigu 
alternatyvų nėra, jie toliau taiko priemones, 
skirtas pakeisti žmogaus sveikatai arba 
aplinkai kenksmingas medžiagas. 
3b. Bet kuris gamintojas, importuotojas ar 
paskesnysis naudotojas, kuris užsiimdamas 
savo profesine veikla ar verslu tiekia 
medžiagą, preparatą ar gaminį, į kurio 
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sudėtį įeina tokia medžiaga ar preparatas, 
gamintojui, importuotojui arba 
paskesniajam naudotojui, protingai 
užtikrina deramą informavimą ir keitimąsi 
informacija, įskaitant, jeigu būtina, 
tinkamą techninę pagalbą, kad būtų 
išvengta neigiamo poveikio žmonių 
sveikatai arba aplinkai arba jis būtų 
apribotas ar ištaisytas.
3c. Tai apima pareigą tinkamai ir aiškiai 
aprašyti ir dokumentuoti riziką, susijusią su 
kiekvienos medžiagos gamyba, naudojimu 
ir šalinimu, bei apie tokią riziką informuoti. 

Or. en

Pagrindimas

Turi būti visuotinai taikomas atsargumo principas. 364 pirmojo svarstymo pakeitimas. Šiek 
tiek pakeistas, kad būtų suderintas su pakeitimo principą apibrėžiančiais pakeitimais. 

Pakeitimą pateikė Lena Ek

Pakeitimas 97
1 STRAIPSNIO 3 A IR 3 B DALYS (naujos)

3a. Bet kuris gamintojas, importuotojas ar 
paskesnysis naudotojas:
(a) kuris imasi arba ketina imtis veiklos, 
kurioje naudos medžiagą, preparatą arba 
gaminį, kuriame yra šios medžiagos, 
įskaitant gamybą, importą ir naudojimą, ir 
kuris žino arba pagrįstai gali numatyti, kad 
tokie veiksmai gali pakenkti žmonių 
sveikatai arba aplinkai: 
(i) imasi visų būtinų priemonių, kad 
išvengtų tokio poveikio, jį apribotų ar 
ištaisytų,ir 
(ii) tinkamai ir aiškiai aprašo, 
dokumentuoja ir praneša apie riziką, 
keliamą gaminant, naudojant ir šalinant 
kiekvieną medžiagą;
(b) kuris, užsiimdamas savo profesine 
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veikla ar verslu, tiekia medžiagą, preparatą 
ar gaminį, į kurio sudėtį įeina tokia 
medžiaga ar preparatas, gamintojui, 
importuotojui arba paskesniajam 
naudotojui, tinkamai: 
(i) užtikrina deramą informavimą ir 
keitimąsi informacija, įskaitant, jeigu 
būtina, tinkamą techninę pagalbą, kad būtų 
išvengta neigiamo poveikio žmonių 
sveikatai arba aplinkai, ir 
(ii) tinkamai ir aiškiai aprašo, 
dokumentuoja ir praneša apie riziką, 
keliamą gaminant, naudojant ir šalinant 
kiekvieną medžiagą.
3b. Cheminių medžiagų gamintojai ir 
paskesnieji naudotojai renkasi, kurias 
chemines medžiagas gaminti ir naudoti, iš 
saugiausių turimų medžiagų. 

Or. en

Pagrindimas

Pakartotinai pateikiamos svarbios pirmojo svarstymo 364 pakeitimo dalys. Visuotinis 
atsargumo principo laikymasis – svarbi Europos Parlamento pirmojo svarstymo nuostata, 
kurią reikėtų pakartotinai pateikti. Vis dėlto pakeitimas iš dalies pakeistas, kad taptų 
aiškesnis ir suprantamesnis. 

Pakeitimą pateikė Lena Ek + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone + Amalia Sartori

Pakeitimas 98
1 STRAIPSNIO 3 C DALIS (nauja)

3c. Įgyvendindama šį reglamentą, Europos 
Sąjunga kuria mechanizmus, skirtus teikti 
paramą ir pagalbą mažoms ir vidutinėms 
įmonėms. 

Or. en

Pagrindimas

MVĮ tiek finansiškai, tiek ir techniškai silpnesnės už dideles įmones, todėl joms reikia 
specialios paramos. Atitinka pirmojo svarstymo 64 pakeitimą. (L. Ek) 
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Svarbu, kad REACH nuostatose būtų atsižvelgta į MVĮ specifiką, t. y. papildomos paramos 
joms poreikį, kad jos galėtų įgyvendinti REACH reglamentą. (A. Foglietta irA. Poli Bortone)

64 pirmojo svarstymo pakeitimas. (A. Sartori)

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 99
2 STRAIPSNIO 1 DALIES C A PUNKTAS (naujas)

(ca) medžiagoms, kurios yra baterijų 
sudėtinės dalys, kurioms netaikoma
[Direktyvos 2006/xx/EB] 4 straipsnio 2 ir 
3 dalyse numatyta išimtis; 

Or. en

Pagrindimas

Siekiama nuostatų suderinamumo su Direktyvos dėl baterijų ir akumuliatorių nuostatomis. 
Joje pripažinta, kad iš esmės kadmis ir gyvsidabris – žalingos medžiagos. 

Pakeitimą pateikė Georgs Andrejevs, Mojca Drčar Murko, Holger Krahmer, Anne 
Laperrouze, Marios Matsakis, Vittorio Prodi + Ria Oomen-Ruijten 

Pakeitimas 100
2 STRAIPSNIO 1 DALIES C A PUNKTAS (naujas)

(ca) medžiagoms, kurios yra baterijų 
sudėtinės dalys, kurioms taikoma Direktyva 
91/157/EEB (su pakeitimais, padarytais 
Direktyvomis 91/86/EB ir 98/101/EB); 

Or. en

Pagrindimas

A directive on batteries has just been adopted and will come into force soon. Therefore, there 
is no need for REACH to cover it. We need to avoid double legislation. (Andrejevs & kiti + 
Krahmer & Laperrouze)

Corresponds to Pakeitimas 464 adopted in First Reading.

Nach der Einigung im Vermittlungsausschuss zur Revision der Batterierichtlinie liegt der 
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Hauptzweck der Batterierichtlinie nun auf dem Vermarktungsverbot von Batterien, die 
gefährliche Substanzen enthalten (Artikel 1 (1) Batterierichtlinie). Bisher lag der Fokus nur 
auf den Schwermetallen Quecksilber, Cadmium und Blei. Mit dieser neuen Zielrichtung der
Batterierichtlinie können zukünftig alle Aspekte hinsichtlich der stofflichen Risiken, der 
Risiken beim Umgang und der Substitutionsmöglichkeiten bei allen Batterieinhaltsstoffen bei 
Bedarf im Rahmen weiterer Revisionen der Batterierichtlinie geregelt werden. 
Bei der Ausnahme geht es ausschließlich um die Verwendung von Stoffen in Batterien nicht
um die Herstellung. Die Herstellung von heutigen und zukünftigen Batterieinhaltsstoffen 
unterliegt in jedem Fall der kommenden REACH-Verordnung. Das heißt, die Hersteller 
(inklusive Importeure) von Batterieinhaltsstoffen (dies kann auch die Batterieindustrie selbst 
sein) sind in jedem Fall verpflichtet, diese Stoffe unter REACH zu registrieren und 
hinsichtlich ihrer intrinsischen Eigenschaften zu bewerten, so dass hier keine Lücken 
entstehen. Die tatsächlichen Risiken bei der Verwendung werden dann unter der 
Batterierichtlinie geprüft. Sofern die Stoffe einer anderen Verwendung als in Batterien 
zugeführt werden, gilt die REACH-Verordnung in vollem Umfang. (Oomen-Ruijten)

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten + Françoise Grossetête

Pakeitimas 101
2 STRAIPSNIO 1 DALIES D A PUNKTAS (naujas)

(da) orlaiviams su sąlyga, kad ši išimtis 
reikalinga užtikrinti suderinamumą su 
esminiais tinkamumo skraidyti ir keleivių 
saugos civilinėje aviacijoje reikalavimais, 
apibrėžtais 2002 m. liepos 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento 
1592/2002 dėl bendrųjų taisyklių civilinės 
aviacijos srityje ir įsteigiančio Europos 
aviacijos saugos agentūrą1 nuostatomis. 
1 OL L 240, 2002 9 7, p. 1. Reglamentas su 
naujausiais pakeitimais, padarytais 
Reglamentu (EB) Nr. 1701/2003 (OL L 
243, 2003 9 27, p. 5). 

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyta su orlaiviais susijusi išimtis turėtų būti taikoma tik tada, kai gali būti įrodyta, kad 
tai būtina siekiant užtikrinti suderinamumą su Bendrijos reikalavimais dėl saugos civilinėje 
aviacijoje. 
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Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 102
2 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2006/12/EB apibrėžtos atliekos
nėra laikomos chemine medžiaga, 
preparatu ar gaminiu, kaip apibrėžta šio 
reglamento 3 straipsnyje.

2. Šis reglamentas netaikomas atliekoms, 
kaip apibrėžta Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2006/12/EB. 

Or. en

Pagrindimas

Iš dalies grąžinamas 55 pirmajame svarstyme priimtas pakeitimas. Didelė dalis atliekų –
svarbi žaliava kelioms pramonės šakoms. Įtraukus atliekas į REACH taikymo sritį gali kilti 
rimtas pavojus antrinių žaliavų perdirbimo sektoriui. 

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt

Pakeitimas 103
2 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. Valstybės narės gali leisti konkrečiais 
atvejais tam tikroms cheminėms 
medžiagoms – atskiroms ir esančioms 
preparato ar gaminio sudėtyje – netaikyti 
šio reglamento, kai tai būtina gynybos 
sumetimais.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši dalis prieštarauja vienodų galimybių idėjai. Jeigu valstybės narės galėtų savarankiškai 
numatyti išimtis, tai sukeltų vidaus rinkos iškraipymus. Be to, vienodai svarbu apsaugoti 
darbuotojus ir aplinką tiek nuo gynybos sektoriui pagamintų, tiek ir nuo bet kurių kitų 
medžiagų. (U. Krupa) 

Tokia miglota ir plati išimtis nėra pagrįsta. Darbuotojai, vartotojai ir aplinka turėtų būti 
apsaugoti nuo gynybos sektoriuje naudojamų kenksmingų medžiagų. (C. Schlyter ir kiti) 
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Pakeitimą pateikė Philippe Busquin, Vittorio Prodi + Chris Davies

Pakeitimas 104
2 STRAIPSNIO 4 DALIS

4. Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant 
Bendrijos teisės aktų dėl darbo vietos ir 
aplinkos, įskaitant 1989 m. birželio 12 d. 
Tarybos direktyvą 89/391/EEB dėl 
priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos 
apsaugai darbe gerinti nustatymo, 1996 m. 
rugsėjo 24 d. Tarybos direktyvą 96/61/EB 
dėl taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės, Direktyvą 98/24/EB, 2000 m. 
spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2000/60/EB, nustatančią Bendrijos 
veiksmų vandens politikos srityje pagrindus 
ir Direktyvą 2004/37/EB.

4. Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant 
Bendrijos teisės aktų dėl darbo vietos ir 
aplinkos, įskaitant 1989 m. birželio 12 d. 
Tarybos direktyvą 89/391/EEB dėl 
priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos 
apsaugai darbe gerinti nustatymo, 1996 m. 
rugsėjo 24 d. Tarybos direktyvą 96/61/EB 
dėl taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės, Direktyvą 98/24/EB, 2000 m. 
spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2000/60/EB, nustatančią Bendrijos 
veiksmų vandens politikos srityje pagrindus 
ir Direktyvą 2004/37/EB ir nepažeidžiant 
Reglamento (EB) Nr. 1592/2002 nuostatų, 
kai reikia išlaikyti aukštą bendrą Europos 
aviacijos saugos lygį.

Or. en

Pagrindimas

The words "without prejudice to" must be understood as meaning "shall not affect" 
Community legislation. In other words, the implementation of REACH shall not prevent the 
achievement of objectives laid down by the Community legislation that is referred to in 
provision. In that respect, it must be noted that the main objective pursued by the EC 
Regulation 1592/2002 is to establish and maintain a high uniform level of civil aviation safety
in Europe. In implementing REACH, the Commission and Member States' national competent 
authorities shall take account of the obligation incumbent to aircraft manufacturers to comply 
with safety standards established by the EASA, in particular with regard to suitable 
alternatives and maintenance constraints. (Busquin & Prodi) 

The words “without prejudice to” must be understood as meaning “shall not affect” 
Community legislation. In implementing REACH account must be taken of the obligation 
incumbent to aircraft manufacturers to comply with safety standards established by the 
European Aviation Safety Agency, in particular with regard to suitable alternatives and 
maintenance constraints. This Pakeitimas should be read in parallel with the proposed 
Pakeitimas to Article 59§8. (Davies)
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Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 105
2 STRAIPSNIO 4 DALIS

4. Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant 
Bendrijos teisės aktų dėl darbo vietos ir 
aplinkos, įskaitant 1989 m. birželio 12 d. 
Tarybos direktyvą 89/391/EEB dėl 
priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos 
apsaugai darbe gerinti nustatymo, 1996 m. 
rugsėjo 24 d. Tarybos direktyvą 96/61/EB 
dėl taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės, Direktyvą 98/24/EB, 2000 m. 
spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2000/60/EB, nustatančią 
Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje 
pagrindus ir Direktyvą 2004/37/EB. 

4. Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant 
Bendrijos teisės aktų dėl darbo vietos ir 
aplinkos bei griežtesnių įgyvendinančių 
šiuos teisės aktus nacionalinių nuostatų, 
įskaitant:
(a) Tarybos direktyvą 89/391/EEB,

(b) Tarybos direktyvą 90/394/EEB,
(c) Tarybos direktyvą 98/24/EB,

(d) Tarybos direktyvą 96/61/EB,
(e) Tarybos direktyvą 2000/60/EB,
(f) Direktyvą 2004/37/EB.

Or. en

Pagrindimas

Pvz., Švedijoje taikomi griežtesni darbuotojų saugos darbo vietoje reikalavimai. Daliniu 
pakeitimu ir siekiama išaiškinti, kad galima išlaikyti šiuos griežtesnius reikalavimus.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Pakeitimas 106
2 STRAIPSNIO 4 DALIS

4. Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant 
Bendrijos teisės aktų dėl darbo vietos ir 
aplinkos, įskaitant 1989 m. birželio 12 d. 
Tarybos direktyvą 89/391/EEB dėl 
priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos 
apsaugai darbe gerinti nustatymo, 1996 m. 
rugsėjo 24 d. Tarybos direktyvą 96/61/EB 
dėl taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės, Direktyvą 98/24/EB, 2000 m. 
spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2000/60/EB, nustatančią 
Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje 
pagrindus ir Direktyvą 2004/37/EB.

4. Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant 
Bendrijos teisės aktų dėl darbo vietos ir 
aplinkos bei griežtesnių įgyvendinančių 
šiuos teisės aktus nacionalinių nuostatų, 
įskaitant:
(a) Tarybos direktyvą 89/391/EEB,

(b) Tarybos direktyvą 90/394/EEB,
(c) Tarybos direktyvą 98/24/EB,
(d) Tarybos direktyvą 96/61/EB,
(e) Tarybos direktyvą 2000/60/EB.
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Or. en

Pagrindimas

Šios EB direktyvos dėl saugos darbo vietoje pagrįstos Romos sutarties 137 straipsnio 
nuostatomis. 137 straipsnyje pasakyta, kad minimalius reikalavimus nustatančios direktyvos 
neturėtų užkirsti kelio atskiroms valstybėms narėms parengti griežtesnes apsaugos priemones 
saugos darbo vietoje arba aplinkos apsaugos srityse.

Pakeitimą pateikė Chris Davies + Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt + Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 107
2 STRAIPSNIO 4 A DALIS (nauja)

4a. (2b) Šis reglamentas taikomas 
nepažeidžiant draudimų ir apribojimų, 
numatytų 1976 m. liepos 27 d. Tarybos 
direktyvoje 76/768/EEB dėl valstybių narių 
įstatymų, susijusių su kosmetikos 
gaminiais, suderinimo(1), susijusių su: 
(i) draudimu naudoti gyvūnus bandymams 
su galutiniais kosmetikos produktais, jų 
sudėtinėmis dalimis arba šių sudėtinių 
dalių deriniais; ir
(ii) prekyba kosmetikos produktais, kurių 
sudėtinės dalys arba dalis jų, arba galutinė 
formulė buvo bandoma su gyvūnais. 
Jeigu šiame reglamente apibūdintos 
medžiagos yra naudojamos tik kaip 
kosmetikos sudėtinės dalys, neleistini jokie 
pagal Direktyvą 76/768/EEB su daliniais 
pakeitimais draudžiami bandymai su 
gyvūnais, siekiant įgyvendinti šio 
reglamento reikalavimą dėl tokių medžiagų 
vertinimo.
(1) OL L 262, 1976 7 27, p. 169. Direktyva 
su naujausiais pakeitimais, padarytais 
Direktyva 2003/15/ EB (OL L 66, 
2003 3 11, p. 26) ir Komisijos direktyva 
2006/65/ EB (OL L 198, 2006 7 20).

Or. en
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Pagrindimas

Successful First Reading Pakeitimas 65. Ensures that relevant provisions of the Cosmetics 
Directive, intended to curb animal testing, will still apply under this Regulation. (Davies)

Cosmetic products and ingredients are covered by Council Directive 76/768/EEC. Article 4a 
of Directive 2003/15/EC of the European Parliament and of the Council, amending Directive 
76/768/EEC, prohibits animal testing of cosmetic ingredients in the Community after 11 
March 2009 and restricts the marketing in the Community of cosmetic products that have 
been tested on animals. This Pakeitimas ensures that the provisions of Directive 76/768/EEC
as amended will apply under this Regulation. (Lucas & kiti)

Partly reinstates Pakeitimas 65 as adopted in first reading. The 7th Pakeitimas to the 
Cosmetic Directive aims at stepwise removing animal testing from the Cosmetic sector. This 
should not be undermined by REACH. (Roth-Behrendt)

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 108
2 STRAIPSNIO 5 DALIES B A, B B IR B C PUNKTAI (nauji)

(ba) medicinos prietaisuose, kuriems 
taikomos Direktyvos 90/385/EEB, 
93/42/EEB arba 98/79/EEB;
(bb) augalų apsaugos produktuose, 
kuriems taikoma Direktyva 91/414/EEB;
(bc) biocidiniuose produktuose, kuriems 
taikoma Direktyva 98/8/EB;

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su pirmajame svarstyme priimtu 466 pakeitimu. 

Juo patobulinama ir užbaigiama kurti Tarybos pozicija. Jis atspindi pirmojo svarstymo 
balsavimo rezultatus. 

Pakeitimą pateikė Philippe Busquin

Pakeitimas 109
2 STRAIPSNIO 5 DALIES B A PUNKTAS (naujas)

(ba) orlaiviuose, kai ši išimtis reikalinga 
užtikrinti suderinamumą su esminiais 
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tinkamumo skraidyti ir keleivių saugos 
civilinėje aviacijoje reikalavimais, 
apibrėžtais 2002 m. liepos 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento 
1592/2002 dėl bendrųjų taisyklių civilinės 
aviacijos srityje ir įsteigiančio Europos 
aviacijos saugos agentūrą nuostatomis. 

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyta su orlaiviais susijusi išimtis turėtų būti taikoma tik tada, kai gali būti įrodyta, kad 
tai būtina siekiant užtikrinti suderinamumą su Bendrijos reikalavimais dėl saugos civilinėje 
aviacijoje. 

Pakeitimą pateikė Mojca Drčar Murko + Holger Krahmer + Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 110
2 STRAIPSNIO 5 DALIES B A PUNKTAS (naujas)

(ba) medicinos prietaisuose, kuriems 
taikomos Direktyvos 90/385/EEB, 
93/42/EEB arba 98/79/EEB;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į specifines direktyvas ir jose numatytas rizikos įvertinimo ir valdymo 
priemones, medicinos prietaisams neturėtų būti taikomos REACH nuostatos. EP pirmajame 
svarstyme šiai nuomonei pritarė dauguma. (M. Drčar Murko)

Iš dalies grąžinamas 466 pirmajame svarstyme priimtas pakeitimas. (D. Roth-Behrendt)

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt + Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 111
2 STRAIPSNIO 5 DALIES B A PUNKTAS (naujas)

(ba) baterijoms, kurioms taikoma Direktyva 
[2006/…/EC].

Or. en
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Pagrindimas

Partly reinstates Pakeitimas 464 as adopted in first reading. Other than the Pakeitimas 
adopted in first reading, this Pakeitimas excludes the recently revised batteries directive not 
from the entire scope of the Regulation. This should open the way to a compromise with 
Council. (Roth-Behrendt)

Nach der Einigung im Vermittlungsausschuss zur Revision der Batterierichtlinie liegt der 
Hauptzweck der Batterierichtlinie nun auf dem Vermarktungsverbot von Batterien, die 
gefährliche Substanzen enthalten (Artikel 1 (1) Batterierichtlinie). Bisher lag der Fokus nur 
auf den Schwermetallen Quecksilber, Cadmium und Blei. Mit dieser neuen Zielrichtung der
Batterierichtlinie können zukünftig alle Aspekte hinsichtlich der stofflichen Risiken, der 
Risiken beim Umgang und der Substitutionsmöglichkeiten bei allen Batterieinhaltsstoffen bei 
Bedarf im Rahmen weiterer Revisionen der Batterierichtlinie geregelt werden.

Bei der Ausnahme geht es ausschließlich um die Verwendung von Stoffen in Batterien nicht
um die Herstellung. Die Herstellung von heutigen und zukünftigen Batterieinhaltsstoffen 
unterliegt in jedem Fall der kommenden REACH-Verordnung. Das heißt, die Hersteller 
(inklusive Importeure) von Batterieinhaltsstoffen (dies kann auch die Batterieindustrie selbst 
sein) sind in jedem Fall verpflichtet, diese Stoffe unter REACH zu registrieren und 
hinsichtlich ihrer intrinsischen Eigenschaften zu bewerten, so dass hier keine Lücken 
entstehen. Die tatsächlichen Risiken bei der Verwendung werden dann unter der 
Batterierichtlinie geprüft. Sofern die Stoffe einer anderen Verwendung als in Batterien 
zugeführt werden, gilt die REACH-Verordnung in vollem Umfang. (Oomen-Ruijten)

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 112
3 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Cheminis preparatas – dviejų ar daugiau 
cheminių medžiagų mišinys ar tirpalas;

2. Preparatai – dviejų ar daugiau medžiagų 
mišiniai arba tirpalai; specialūs preparatų 
tipai (pvz., metalų lydiniai) – tai preparatai, 
į kuriuos turi būti atsižvelgta dėl jų 
specifinių vidinių ypatybių; 

Or. de

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka pirmajame svarstyme priimtą 67 pakeitimą. Jis reikalingas tam, kad 
reglamente galima būtų įtvirtinti Bendrosios pozicijos 27 konstatuojamosios dalies nuostatas 
ir kad būtų labiau atsižvelgta į specialių preparatų tipų ypatybes (pvz., metalų lydinių, o 
reikalui esant ir stiklo).
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Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 113
3 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. Gaminys – daiktas, kuris gaminamas įgijo 
konkrečią formą ar struktūrą, labiau 
nulemiančią jo naudojimo paskirtį nei jo 
cheminė sudėtis;

3. Gaminys – žmogaus pagamintas daiktas, 
sudarytas iš vienos arba keleto dalių, savo 
ruožtu sudarytų iš vienos arba keleto 
homogeninių medžiagų, kurių sudėtyje yra 
medžiagos(-ų) ir (arba) preparato(-ų), kuris 
gaminamas įgijo konkrečią formą ar 
struktūrą, labiau nulemiančią jo naudojimo 
paskirtį nei jo cheminė sudėtis;

Or. en

(Pakeitimų 479/rev ir 352 derinys – pirmasis svarstymas ir naujas pakeitimas, 62 straipsnio 
2 dalies d punktas)

Pagrindimas

REACH pasiūlyme nepateikiamos konkrečios nuostatos dėl importuojamų gaminių, kurių 
sudėtyje yra cheminių medžiagų, keliančių labai didelį susirūpinimą, kurioms būtų taikomi 
leidimo suteikimo reikalavimai. Gaminių importuotojai privalo prisiimti tokius pat 
įsipareigojimus, kaip ir ES gamintojai, kad būtų veiksmingai saugoma žmogaus sveikata ir 
aplinka. To nepavykus ištaisyti, kiltų rimta grėsmė sveikatos ir aplinkos apsaugai bei 
konkrečių pramonės sektorių konkurencingumui.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa + Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan 
Jørgensen, Åsa Westlund

Pakeitimas 114
3 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. Gaminys – daiktas, kuris gaminamas įgijo 
konkrečią formą ar struktūrą, labiau 
nulemiančią jo naudojimo paskirtį nei jo 
cheminė sudėtis;

3. Gaminys – daiktas, susidedantis iš 
homogeninės medžiagos, kuris gaminamas 
įgijo konkrečią formą ar struktūrą, labiau 
nulemiančią jo naudojimo paskirtį nei jo 
cheminė sudėtis; 

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas užtikrina suderinamumą su galiojančiais ES teisės aktais (Dir. 76/769/EEB dėl 
apribojimų, Dir. 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ir RoHS 
direktyva). Be to, Tarybos pateiktas tekstas pakenktų ES pramonei, kadangi iškreiptų 
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konkurenciją tarp sudėtingų gaminių gamintojų ES ir šių gaminių importuotojų. 

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 115
3 STRAIPSNIO 5 A PUNKTAS (naujas)

5a. Nanodalelė – vieno ar dviejų matmenų 
ne daugiau kaip 100 nanometrų dydžio 
dalelė;

Or. en

(Naujas pakeitimas – 62 straipsnio 2 dalies c punktas, siekiant atsižvelgti į 2006 m. kovo 10 d. 
Naujos ir naujai nustatytos rizikos sveikatai mokslinis komiteto (SCENIHR) nuomonę dėl 

esamų galimos rizikos, susijusios su sukurtais ir papildomais nanomokslų ir nanotechnologijų 
produktais, vertinimo metodologijų tinkamumo) 

Pagrindimas

Susijęs su to paties autoriaus 14, 56, 57 straipsnių ir III priedo pakeitimais. Nanodalelių 
apibrėžimas reikalingas siekiant išaiškinti naujai įvestų nuostatų dėl taikymo sritį. 

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 116
3 STRAIPSNIO 22 PUNKTAS

22. Moksliniai tyrimai ir plėtra – cheminės 
medžiagos moksliniai bandymai, jos 
analizavimas ar cheminis tyrimas, 
atliekamas kontroliuojamomis sąlygomis, 
naudojant mažiau nei 1 toną cheminės 
medžiagos per metus;

22. Moksliniai tyrimai ir plėtra – cheminės 
medžiagos moksliniai bandymai, jos 
analizavimas ar cheminis tyrimas, 
atliekamas kontroliuojamomis sąlygomis; 

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su pirmajame svarstyme priimtu 75 pakeitimu. 

Vienos tonos riba pernelyg varžo veiksmų laisvę mokslo ir mokslinių tyrimų srityje. 
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Pakeitimą pateikė Lena Ek

Pakeitimas 117
3 STRAIPSNIO 23 A PUNKTAS (naujas)

 23a. Netinkamas naudojimas – naudojimo 
būdas, kurio registruotojas 
nerekomenduoja paskesniajam naudotojui, 
pateikdamas moksliškai pagrįstas šio 
naudojimo nesaugumo priežastis; 

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti pateikti argumentai, įrodantys, kodėl medžiaga netinkama naudoti. Susijęs su 
pirmojo svarstymo 76 ir 77 pakeitimais. 

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 118
3 STRAIPSNIO 25 PUNKTAS

25. Nustatytas naudojimas – atskiros 
cheminės medžiagos ar preparato 
sudėtyje esančios cheminės medžiagos 
arba preparato naudojimas, kurį nustatė 
tiekimo grandinės dalyvis, įskaitant 
naudojimą savo reikmėms, arba apie kurį 
jam raštu pranešė artimiausias tolesnis
naudotojas;

25. Nustatytas naudojimas – atskiros 
cheminės medžiagos ar preparato sudėtyje 
esančios cheminės medžiagos arba preparato 
naudojimas, kurį nustatė tiekimo grandinės 
dalyvis, įskaitant naudojimą savo reikmėms, 
arba apie kurį jam raštu pranešė artimiausias 
paskesnysis naudotojas ir apie kurį jis 
nedelsdamas pranešė susijusiam tolesniam 
vartotojui; 

Or. en

Pagrindimas

Gamintojams ir tiekėjams turi būti įvestas įpareigojimas pranešti paskesniesiems 
naudotojams apie naudojimo rūšį. Antraip tolesnis vartotojas nežinos, ar jis pats turėtų 
registruoti medžiagą. 
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Pakeitimą pateikė Lena Ek + Amalia Sartori

Pakeitimas 119
3 STRAIPSNIO 29 PUNKTAS

29. Per metus – per kalendorinius metus, jei 
nenurodyta kitaip;

29. Per metus – per kalendorinius metus. 
Išskyrus naujas medžiagas ir, jei 
nenurodyta kitaip, kiekiai per metus 
apskaičiuojami remiantis vidutinėmis 
gamybos apimtimis per pastaruosius trejus 
kalendorinius metus, kai gamintojas 
gamino medžiagą; 

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti atsižvelgta į rinkos svyravimus, kad būtų išvengta jų įtakos (esamų cheminių 
medžiagų) registravimo, vertinimo, leidimų suteikimo reikalavimams. Atitinka pirmojo 
svarstymo 78 pakeitimą. (L. Ek)

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + Frédérique 
Ries, Chris Davies + Urszula Krupa

Pakeitimas 120
3 STRAIPSNIO 30 A DALIS (nauja)

30a. Pažeidžiamos gyventojų grupės –
jautrūs žmonės, įskaitant naujagimius, 
kūdikius, vaikus, nėščias moteris, žindyves, 
ligotus, imuniteto neturinčius, senyvo 
amžiaus žmones, individualų genetinį 
jautrumą turinčius žmones ir kitas 
nustatytas grupes; 

Or. en

(80 pakeitimas – pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

The Council wording of Article 3 has no definition of the term vulnerable populations 
although is used in the text. A definition is essential to ensure that susceptible populations are 
identified and that measures can be taken accordingly to reduce the risks to and exposures of 
these populations. (Schlyter & kiti)
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The Council wording of Article 3 has no definition of the term 'vulnerable populations' which 
is used in the text. The EP Pakeitimas adopted at 1st reading (Am. 80) specifies the meaning 
of this term, and this Pakeitimas simply retables the Parliament's definition. (Ries, Davies) 

The Council wording of Article 3 has no definition of the term ’vulnerable populations’ 
although it is used in the text. EP Pakeitimas 80 providing this definition is re-tabled. (Krupa)

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 121
3 STRAIPSNIO 35 DALIS

35. Poveikio scenarijus – sąlygų rinkinys, 
kuriame aprašoma, kaip cheminė medžiaga 
gaminama arba naudojama per jos gyvavimo 
ciklą ir kaip gamintojas ar importuotojas 
kontroliuoja arba rekomenduoja tolesniam
naudotojui kontroliuoti poveikį žmonėms ir 
aplinkai. Šis poveikio scenarijus gali būti 
skirtas vienam konkrečiam procesui ar 
naudojimo būdui, arba keliems procesams ar 
naudojimo būdams;

35. Poveikio scenarijus – sąlygų rinkinys,
įskaitant rizikos valdymą, kuriame 
aprašoma, kaip cheminė medžiaga 
gaminama arba naudojama per jos gyvavimo 
ciklą ir kaip gamintojas ir importuotojas 
kontroliuoja arba rekomenduoja 
paskesniajam naudotojui, kad jis gali 
kontroliuoti poveikį žmonėms ir aplinkai. 
Šis poveikio scenarijus gali būti skirtas 
vienam konkrečiam procesui ar naudojimo 
būdui, arba keliems procesams ar naudojimo 
būdams, jeigu šie procesai ar naudojimo 
būdai gali būti apibrėžiami naudojant 
nustatytas naudojimo ir poveikio 
kategorijas; 

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su pirmajame svarstyme priimtu 376 pakeitimu.

Apibrėžimas išaiškina, kad rizikos valdymas yra svarbi poveikio scenarijaus dalis, kaip 
apibrėžta I priede. Be to, išaiškinama, kad kai kurie procesai ar naudojimo būdai gali būti 
apibrėžiami naudojant nustatytas naudojimo ir poveikio kategorijas. 

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 122
3 STRAIPSNIO 36 DALIS

36. Naudojimo ir poveikio kategorija − 36. Naudojimo ir poveikio kategorija – tai 
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daugeliui procesų ar naudojimo būdų skirtas 
poveikio scenarijus;

pagrindinio naudojimo kategorijos (pvz., 
pramoninis naudojimas, naudojimas 
profesiniais tikslais, vartotojų naudojimas), 
svarbūs patekimo į organizmą būdai (pvz., 
per burną, per odą, per kvėpavimo takus, 
per aplinką) ir poveikio pobūdis (pvz., 
dažnas, atsitiktinis, pasikartojantis, 
nuolatinis).

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su pirmajame svarstyme priimtu 377 pakeitimu. 

Šiame apibrėžime apibūdinama naudojimo ir poveikio kategorijų struktūra, kaip apibrėžta 
VI priedo 6 dalyje.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 123
3 STRAIPSNIO 36 A IR 36 B PUNKTAI (nauji)

36a. Naudojimo kategorijos – tai 
naudojimo metodų klasifikacija, išskiriant: 
pramoninį naudojimą, profesinį naudojimą 
ir vartotojų naudojimą.
36b. Poveikio kategorijos – tai poveikio
klasifikacija atsižvelgiant į būdus, kuriais 
medžiagų patenka į žmogaus organizmą, 
kuriais medžiaga išskiriama į aplinką bei į 
poveikio trukmę ir dažnumą.

Or. de

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka pirmajame svarstyme priimtus 434 ir 435 pakeitimus. Jame pateiktos 
papildomos Bendrosios pozicijos 3 straipsnio 36 punktą išaiškinančios nuostatos, 
apibrėžiančios naudojimo ir poveikio kategorijas. Šie aiškūs apibrėžimai reglamente gali būti 
reikalingi išankstinės registracijos atveju tam, kad paskesnieji vartotojai galėtų lengvai 
nuspręsti, ar tiekėjas registruoja medžiagą numatytam naudojimui. Kita vertus, paprastas ir 
aiškus apibrėžimas svarbus, o paskesniems vartotojams netgi būtinas tiek įvertinant poveikį, 
tiek ir naudojant išplėstą saugos duomenų lapą kaip informavimo priemonę tiekimo 
grandinėje.
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Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 124
3 STRAIPSNIO 39 A DALIS (nauja)

39a. Mineralas – neorganinių sudėtinių 
dalių junginys, randamas žemės plutoje, 
turintis jam būdingą cheminę sudėtį, 
kristalų formą ir pasižymintis jam 
būdingomis fizinėmis ir cheminėmis 
ypatybėmis.

Or. en

Pagrindimas

Grąžinamas 676 pirmajame svarstyme priimtas pakeitimas.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 125
6 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Gamintojas, per metus pagaminantis ne 
mažiau kaip 1 toną cheminės medžiagos –
atskiros arba esančios vieno ar kelių 
preparatų sudėtyje, arba tokį kiekį 
importuojantis importuotojas pateikia 
Agentūrai registracijos dokumentaciją, 
išskyrus atvejus, kai šiame reglamente 
numatyta kitaip.

1. Gamintojas, per metus pagaminantis ne 
mažiau kaip 1 toną cheminės medžiagos –
atskiros arba esančios vieno ar kelių 
preparatų sudėtyje, arba tokį kiekį 
importuojantis importuotojas pateikia 
Agentūrai registracijos dokumentaciją, 
išskyrus atvejus, kai šiame reglamente 
numatyta kitaip. Vietoj keleto kiekvienai 
tam tikro preparato medžiagai skirtų 
registracijos dokumentacijos bylų 
preparato gamintojas arba importuotojas
gali pateikti preparato registracijos 
dokumentaciją; šiuo atveju medžiagoms 
nustatyti reikalavimai taikomi preparatui. 

Or. en

Pagrindimas

Preparatai būtinai reikalingi specifinių produktų gamybai. Atsižvelgiant į tai, kad dažnai 
vieną preparatą sudaro daugiau nei 10 medžiagų, turėtų būti sudaryta galimybė atskirais 
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atvejais registruoti patį preparatą. Neturi prasmės pirmiausia ištirti ir registruoti visas 
nežinomas medžiagas (naudojant plataus masto bandymus su gyvūnais) vien tam, kad po to 
visi šie duomenys būtų susieti ir panaudoti vienam vieninteliam preparatui įvertinti. Pakeistas 
tekstas leistų išvengti didelės dalies bandymų su gyvūnais. Dažnai įmonės jau turi 
informacijos ir duomenų apie preparatus, tačiau neturi jų apie kiekvieną atskirą preparatuose 
esančią medžiagą. 

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 126
6 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Gamintojas, per metus pagaminantis ne 
mažiau kaip 1 toną cheminės medžiagos –
atskiros arba esančios vieno ar kelių 
preparatų sudėtyje, arba tokį kiekį 
importuojantis importuotojas pateikia 
Agentūrai registracijos dokumentaciją, 
išskyrus atvejus, kai šiame reglamente 
numatyta kitaip.

1. Gamintojas, per metus pagaminantis ne 
mažiau kaip 1 toną cheminės atskiros 
medžiagos arba tokį kiekį importuojantis 
importuotojas pateikia Agentūrai 
registracijos dokumentaciją, išskyrus 
atvejus, kai šiame reglamente numatyta 
kitaip.

Kiekvienas importuotojas, įvežantis per 
metus ne mažiau kaip 1 toną gryno 
pavidalo ar preparatuose esančios 
medžiagos, privalo pateikti Agentūrai 
paraišką ją įregistruoti, išskyrus tuos 
atvejus, kai ji jau užregistruota pagal 
1 pastraipos nuostatas. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu, iš dalies grąžinant pirmojo svarstymo tekstą, siekiama rasti kompromisą su 
Taryba.

Dabartinis tekstas kelia painiavą preparato gamintojams arba importuotojams, susijusią su 
jų įpareigojimais. Neaišku, ar apibrėžtas įpareigojimas pateikti preparatuose esančių 
medžiagų registracijos dokumentaciją galioja neatsižvelgiant į tai, ar pačios medžiagos jau 
buvo registruotos, ir vice versa. Išaiškinimas užtikrina teisinį apibrėžtumą.
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Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 127
6 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. Polimero gamintojas ar importuotojas 
pateikia Agentūrai monomero (-ų) ar kitos (-
ų) cheminės (-ių) medžiagos (-ų), kurios (-
ių) pirmesnis tiekimo grandinės dalyvis dar 
nėra įregistravęs, registracijos
dokumentaciją, jei tenkinamos abi šios 
sąlygos:

3. Kiekvienas polimero gamintojas ar 
importuotojas privalo pateikti Agentūrai 
pranešimą apie pirmesniojo tiekimo 
grandinės dalyvio neregistruotą monomerą 
(-us) arba kitą neregistruotą medžiagą (-
as), išskyrus atvejus, kai tokie monomerai 
yra gauti sintezės būdu ir negali būti 
izoliuojami, jei įvykdyti šie reikalavimai:
conditions are met:

(a) polimerą sudaro ne mažiau kaip 2 % 
pagal masę tokio (-ių) monomero (ų) ar kitos 
(-ų) cheminės (-ių) medžiagos (-ų) 
monomero grandžių ir chemiškai sujungtų 
cheminių medžiagų forma;

(a) polimerą sudaro ne mažiau kaip 2 % 
pagal masę tokio (-ių) monomero (ų) ar kitos 
(-ų) cheminės (-ių) medžiagos (-ų); 

(b) bendras tokio monomero (-ų) ar kitos 
cheminės medžiagos (-ų) kiekis sudaro ne 
mažiau kaip 1 toną per metus.

(b) bendras tokio monomero (-ų) ar kitos 
cheminės medžiagos (-ų) kiekis sudaro ne 
mažiau kaip 1 toną per metus.

Pranešime dėl tokio monomero (medžiagos) 
pateikiama ši informacija Agentūros pagal 
110 straipsnį nustatyta forma:
(i) gamintojo arba importuotojo tapatybė ir 
kontaktiniai duomenys;
(ii) monomero (medžiagos) pavadinimas, 
kaip nurodyta VI priedo 2 skirsnyje; 
(iii) cheminės medžiagos klasifikacija; 
(iv) trumpas polimero naudojimo 
apibūdinimas. 
Pagal šią antraštinę dalį registruojami 
neužregistruoti monomerai, kurių 
gaminama arba įvežama daugiau negu 
1000 tonų per metus. Registruojant šias 
medžiagas, be anksčiau išvardytos 
informacijos, papildomai pateikiama 
VII priede nurodyta informacija.
Neregistruoti monomerai arba kitos 
neregistruotos medžiagos – tai medžiagos, 
kurių neregistravo gamintojas, teikiantis 
šias medžiagas polimero gamintojui. 
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Tačiau jeigu neregistruotą monomerą arba 
kitas medžiagas registravo jų pirminis 
gamintojas arba jo paskirtas atstovas, 
polimero gamintojas gali pasinaudoti tokiu 
registravimu su sąlyga, kad registruotojas 
nurodė, kad medžiaga yra naudojama 
polimerų gamyboje. 

Or. een

en

Pagrindimas

Re-tabling of Pakeitimas 433 / 584 (first reading). Importers/manufacturers of polymers do 
not place monomer substances or other substances used to make polymers on the EU market. 
The purpose of monomers is to react with other monomers to form polymers. As a result, 
monomers no longer exist in the end-product, i.e. the polymer. Polymers, which are 
temporarily exempted from REACH, are recognised as being generally safe, posing limited 
risks to human health and the environment.

Requiring full registration of reacted monomers, or of substances that no longer exist in 
polymers, is therefore disproportionate to the potential risks that these monomers may 
present to health or the environment. To ensure proportionality and consistency with 
provisions on Substances in Articles, a notification of the monomer substances used to make 
polymers should be submitted to the Agency. The Agency may, in turn, require manufacturers 
or importers of polymers to submit a registration for any residual monomers or monomers 
that have only incompletely reacted to form the polymer if they present a risk to health and/or 
the environment.

In addition, and consistent with the underlying tonnage/exposure philosophy of REACH, 
where the 1000 tonne threshold is exceeded, manufacturers and importers should register 
monomer substances used to make polymers in accordance with the set conditions.

Pakeitimą pateikė Chris Davies, Holger Krahmer, Anne Laperrouze, Vittorio Prodi

Pakeitimas 128
6 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. Polimero gamintojas ar importuotojas 
pateikia Agentūrai monomero (-ų) ar kitos (-
ų) cheminės (-ių) medžiagos (-ų), kurios (-
ių) pirmesnis tiekimo grandinės dalyvis dar 
nėra įregistravęs, registracijos 
dokumentaciją, jei tenkinamos abi šios 

3. Polimero gamintojas ar importuotojas 
pateikia Agentūrai pranešimą dėl monomero 
(-ų) ar kitos (-ų) cheminės (-ių) medžiagos (-
ų), kuri (-ios) dar nėra įregistruotos arba 
apie kurią (-ias) dar nėra pranešta, jei 
tenkinamos abi šios sąlygos: 
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sąlygos: 
(a) polimerą sudaro ne mažiau kaip 2 % 
pagal masę tokio (-ių) monomero (ų) ar kitos 
(-ų) cheminės (-ių) medžiagos (-ų) 
monomero grandžių ir chemiškai sujungtų 
cheminių medžiagų forma; 

(a) polimerą sudaro ne mažiau kaip 2 % 
pagal masę tokio (-ių) monomero (ų) ar kitos 
(-ų) cheminės (-ių) medžiagos (-ų) 
monomero grandžių ir chemiškai sujungtų 
cheminių medžiagų forma;

(b) bendras tokio monomero (-ų) ar kitos 
cheminės medžiagos (-ų) kiekis sudaro ne 
mažiau kaip 1 toną per metus. 

(b) bendras tokio monomero (-ų) ar kitos 
cheminės medžiagos (-ų) kiekis sudaro ne 
mažiau kaip 1 toną per metus. 

Pranešime dėl tokio monomero (medžiagos) 
pateikiama ši informacija Agentūros pagal 
110 straipsnį nustatyta forma:
(i) gamintojo arba importuotojo tapatybė ir 
kontaktiniai duomenys; 
(ii) monomero (medžiagos) pavadinimas, 
kaip nurodyta VI priedo 2 skirsnyje;
(iii) cheminės medžiagos klasifikacija; 
(iv) trumpas polimero naudojimo 
apibūdinimas;

(v) nuoroda, ar polimero sudėtyje yra 
cheminės medžiagos, kaip priemaišos, 
kurios koncentracija viršija 0,1% pagal 
masę (w/w).
3a. Agentūra gali nuspręsti pareikalauti, 
kad polimerų gamintojai arba 
importuotojai pateiktų bet kurio (-ių) 
monomero (-ų) ar kitos (-ų) cheminės (-ių) 
medžiagos (-ų), apie kuriuos pranešta 
6 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, 
registracijos dokumentaciją, jeigu 
patenkintos šios sąlygos: 
(a) įvykus polimero susidarymo reakcijai, jo 
sudėtyje yra monomero kaip priemaišos;
(b) šios priemaišos koncentracija viršija 
0,1% pagal masę (w/w);
(c) Agentūra turi pagrindo įtarti, kad 
priemaiša išsiskirs iš gaminio ir kad tai
kelia pavojų žmogaus sveikatai arba 
aplinkai.
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Or. en

Pagrindimas

(Siekiama kompromiso su Taryba)

Monomerai paskirtis yra ta, kad reaguodami su kitais monomerais sudarytų polimerus. Po 
polimerizacijos reakcijos polimere monomerų nelieka. Reikalavimas visa apimtimi registruoti 
monomerus po reakcijos neatitinka šių monomerų žmogaus sveikatai arba aplinkai keliamos 
galimos rizikos. Siekiant užtikrinti suderinamumą su 7 straipsnio nuostatomis, Agentūrai 
turėtų būti pateiktas pranešimas apie polimerų gamybai naudojamus monomerus. Tuomet
Agentūra gali pareikalauti, kad gamintojai arba importuotojai pateiktų bet kurių keliančių 
pavojų žmogaus sveikatai arba aplinkai priemaišų registracijos dokumentaciją.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 129
6 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. Polimero gamintojas ar importuotojas 
pateikia Agentūrai monomero (-ų) ar kitos (-
ų) cheminės (-ių) medžiagos (-ų), kurios (-
ių) pirmesnis tiekimo grandinės dalyvis dar 
nėra įregistravęs, registracijos 
dokumentaciją, jei tenkinamos abi šios
sąlygos: 

3. Polimero gamintojas ar importuotojas 
pateikia Agentūrai monomero (-ų), išskyrus 
atvejus, kai tokie monomerai yra gauti 
sintezės būdu ir negali būti izoliuojami, ar 
kitos (-ų) cheminės (-ių) medžiagos (-ų), 
kurios (-ių) pirmesnis tiekimo grandinės 
dalyvis dar nėra įregistravęs, registracijos 
dokumentaciją, jei tenkinamos abi šios 
sąlygos: 

a) polimerą sudaro ne mažiau kaip 2 % pagal 
masę tokio (-ių) monomero (ų) ar kitos (-ų) 
cheminės (-ių) medžiagos (-ų) monomero 
grandžių ir chemiškai sujungtų cheminių 
medžiagų forma; 

a) polimerą sudaro ne mažiau kaip 2 % pagal 
masę tokio (-ių) monomero (ų) ar kitos (-ų) 
cheminės (-ių) medžiagos (-ų) monomero 
grandžių ir chemiškai sujungtų cheminių 
medžiagų forma; 

b) bendras tokio monomero (-ų) ar kitos 
cheminės medžiagos (-ų) kiekis sudaro ne 
mažiau kaip 1 toną per metus. 

b) bendras tokio monomero (-ų) ar kitos 
cheminės medžiagos (-ų) kiekis sudaro ne 
mažiau kaip 1 toną per metus. 

Pranešime dėl tokio monomero(-ų) arba 
kitos medžiagos pateikiama ši informacija 
Agentūros pagal 110 straipsnį nustatyta 
forma:
(i) gamintojo arba importuotojo tapatybė ir 
kontaktiniai duomenys; 
(ii) monomero (medžiagos) pavadinimas, 
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kaip nurodyta IV priedo 2 skirsnyje;
(iii) cheminės medžiagos klasifikacija;
(iv) trumpas polimero naudojimo 
apibūdinimas. 
Pagal šią antraštinę dalį registruojami 
neužregistruoti monomerai, kurių 
gaminama arba įvežama daugiau negu 
1000 tonų per metus. Registruojant šias 
medžiagas, be anksčiau išvardytos 
informacijos, papildomai pateikiama 
VII priede nurodyta informacija. 

Or. en

Pagrindimas

In line with Amendments 584 & 433 adopted in First Reading. 

Polymers, which are temporarily exempted from REACH, are recognised as being generally 
safe.

Requiring full registration of reacted monomers, is therefore disproportionate to the potential 
risks that these monomers may present to health or the environment once they have been 
converted into polymers. To ensure proportionality and consistency with provisions on 
Substances in Articles, a notification of the monomer substances used to make polymers 
should be submitted to the Agency. 

In addition, and consistent with the underlying tonnage/exposure philosophy of REACH, 
where the 1000 tonne threshold is exceeded, manufacturers and importers should register 
monomer substances used to make polymers in accordance with the set conditions.
Further, some monomers are formed in the production process and immediately continue to 
react. Registration is thus impossible except at an indefensibly high cost.

Pakeitimą pateikė Lena Ek + Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, 
Péter Olajos, Avril Doyle +Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa 

Westlund

Pakeitimas 130
7 STRAIPSNIS

1. Gaminių gamintojas ar importuotojas 
pateikia Agentūrai registracijos 
dokumentaciją įregistruoti tų gaminių 
sudėtyje esančią cheminę medžiagą, jei 

1. Gaminių gamintojas ar importuotojas 
pateikia Agentūrai registracijos 
dokumentaciją įregistruoti tų gaminių 
sudėtyje esančią cheminę medžiagą, jei 
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tenkinamos abi šios sąlygos: tenkinamos abi šios sąlygos:
(a) tų gaminių sudėtyje esančios cheminės 
medžiagos kiekis per metus sudaro daugiau 
kaip 1 toną vienam gamintojui ar 
importuotojui;

(a) tų gaminių sudėtyje esančios cheminės 
medžiagos kiekis per metus sudaro daugiau 
kaip 1 toną vienam gamintojui ar 
importuotojui;

(b) numatoma, kad cheminė medžiaga 
išsiskirs įprastinėmis arba pagrįstai 
numanomomis naudojimo sąlygomis.

(b) numatoma, kad cheminė medžiaga 
išsiskirs įprastinėmis arba pagrįstai 
numanomomis naudojimo sąlygomis.

Pateikiant registracijos dokumentaciją 
sumokamas pagal IX antraštinę dalį 
reikalaujamas mokestis.

Pateikiant registracijos dokumentaciją 
sumokamas pagal IX antraštinę dalį 
reikalaujamas mokestis.

2. Gaminių gamintojas ar importuotojas 
pagal šio straipsnio 4 dalį praneša Agentūrai, 
ar cheminė medžiaga atitinka 56 straipsnyje 
nustatytus kriterijus ir yra nustatyta pagal 58 
straipsnio 1 dalį, jei tenkinamos abi šios 
sąlygos:

2. Gaminių gamintojas ar importuotojas 
pagal šio straipsnio 4 dalį praneša Agentūrai, 
ar cheminė medžiaga atitinka 56 straipsnyje 
nustatytus kriterijus ir yra nustatyta pagal 58 
straipsnio 1 dalį, jei:

(a) tų gaminių sudėtyje esančios cheminės 
medžiagos kiekis per metus sudaro daugiau 
kaip 1 toną vienam gamintojui ar 
importuotojui;

Išbraukta.

(b) tų gaminių sudėtyje esančios cheminės 
medžiagos koncentracija viršija 0,1 % pagal 
masę (w/w).

(b) tų gaminių sudėtyje esančios cheminės 
medžiagos koncentracija homogeninėje 
gaminio dalyje viršija 0,1 % pagal masę 
(w/w);
(ba) didesnė nei 0,1% medžiagos 
koncentracijos riba gali būti apibrėžta 
remiantis 130 straipsnio 3 dalyje numatyta 
procedūra;
(bb) gamintojas arba importuotojas negali 
užtikrinti, kad visu gaminio gyvavimo 
laikotarpiu medžiaga žmonėms arba 
aplinkai nesukels pavojaus.

3. 2 dalis netaikoma, jei gamintojas arba 
importuotojas gali užtikrinti, kad naudojant 
ir šalinant chemines medžiagas 
įprastinėmis ir pagrįstai numatomomis 
sąlygomis, šios cheminės medžiagos 
neturės poveikio žmonėms ar aplinkai. 
Tokiais atvejais gamintojas ar 
importuotojas pateikia gaminio gavėjui 
instrukcijas pagal 32 straipsnio 4 dalį.

Išbraukta.
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4. Pranešama tokia informacija: 4. Pranešama tokia informacija:
(a) gamintojo ar importuotojo tapatybė ir 
kontaktiniai duomenys, kaip nurodyta VI 
priedo 1 skirsnyje, išskyrus duomenis apie 
panaudojimo vietas;

(a) gamintojo ar importuotojo tapatybė ir 
kontaktiniai duomenys, kaip nurodyta VI 
priedo 1 skirsnyje, išskyrus duomenis apie 
panaudojimo vietas;

(b) 20 straipsnio 1 dalyje nurodytas 
registracijos numeris (-iai), jei toks (-ie) yra;

(b) 20 straipsnio 1 dalyje nurodytas 
registracijos numeris (-iai), jei toks (-ie) yra;

(c) cheminės medžiagos tapatybė, kaip 
nurodyta VI priedo 2.1–2.3.4 skirsniuose;

(c) cheminės medžiagos tapatybė, kaip 
nurodyta VI priedo 2.1–2.3.4 skirsniuose;

(d) cheminės (-ių) medžiagos (-ų) 
klasifikacija, kaip nurodyta VI priedo 4.1 ir 
4.2 skirsniuose;

(d) cheminės (-ių) medžiagos (-ų) 
klasifikacija, kaip nurodyta VI priedo 4.1 ir 
4.2 skirsniuose;

(e) trumpas gaminio sudėtyje esančios (-ių) 
cheminės (-ių) medžiagos (-ų) naudojimo 
būdo (-ų), kaip nurodyta VI priedo 3.5 
skirsnyje, bei gaminio (-ių) naudojimo būdų 
aprašymas;

(e) trumpas gaminio sudėtyje esančios (-ių) 
cheminės (-ių) medžiagos (-ų) naudojimo 
būdo (-ų), kaip nurodyta VI priedo 3.5 
skirsnyje, bei gaminio (-ių) naudojimo būdų 
aprašymas;

5. Agentūra gali priimti sprendimus, pagal 
kuriuos gaminių gamintojai ar importuotojai 
privalo pagal šią antraštinę dalį pateikti 
registracijos dokumentaciją įregistruoti tų 
gaminių sudėtyje esančias chemines 
medžiagas, jei tenkinamos visos šios 
sąlygos:

5. Agentūra gali priimti sprendimus, pagal 
kuriuos gaminių gamintojai ar importuotojai 
privalo pagal šią antraštinę dalį pateikti 
registracijos dokumentaciją įregistruoti tų 
gaminių sudėtyje esančias chemines 
medžiagas, jei tenkinamos visos šios 
sąlygos:

(a) tų gaminių sudėtyje esančios cheminės 
medžiagos kiekis per metus sudaro daugiau 
kaip vieną toną vienam gamintojui ar 
importuotojui;

Išbraukta.

(b) Agentūra turi priežasčių manyti, kad: (b) Agentūra turi priežasčių manyti, kad:
(i) cheminė medžiaga išsiskiria iš gaminių ir (i) cheminė medžiaga išsiskiria iš gaminių ir

(ii) dėl šios cheminės medžiagos išsiskyrimo 
iš gaminių kyla pavojus žmonių sveikatai ar 
aplinkai;

(ii) dėl šios cheminės medžiagos išsiskyrimo 
iš gaminių kyla pavojus žmonių sveikatai ar 
aplinkai;

(c) cheminei medžiagai netaikoma 1 dalis. (c) cheminei medžiagai netaikoma 1 dalis.

Pateikiant registracijos dokumentaciją 
sumokamas pagal IX antraštinę dalį 
reikalaujamas mokestis.

Pateikiant registracijos dokumentaciją 
sumokamas pagal IX antraštinę dalį 
reikalaujamas mokestis.

6. 1−5 dalys netaikomos cheminėms 
medžiagoms, kurios jau buvo įregistruotos 
tam naudojimo būdui.

6. 1−5 dalys netaikomos cheminėms 
medžiagoms, kurios jau buvo įregistruotos 
tam naudojimo būdui, jeigu naudojamas 
kiekis atitinka arba yra mažesnis už 
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registruoto kiekio (tonomis) intervalą. 
7. Nuo ... * 2, 3 ir 4 dalys taikomos po 6 
mėnesių nuo tada, kai cheminė medžiaga yra 
nustatoma pagal 58 straipsnio 1 dalį.

7. Nuo ... * 2, 3 ir 4 dalys taikomos po 6 
mėnesių nuo tada, kai cheminė medžiaga yra 
nustatoma pagal 58 straipsnio 1 dalį.

8. 1–7 dalims įgyvendinti skirtos priemonės 
tvirtinamos 132 straipsnio 3 dalyje nustatyta 
tvarka.

8. 1–7 dalims įgyvendinti skirtos priemonės 
tvirtinamos 132 straipsnio 3 dalyje nustatyta 
tvarka.

Or. en

Pagrindimas

This Pakeitimas is a compromise between EP and Council and is in line with the compromise 
package on substances in articles agreed by a majority of political groups (first reading 
Pakeitimas 357). It simplifies the work for producers and importers. 

This Pakeitimas helps to protect the competitiveness of EU producers of articles by providing 
the same level playing field within the framework of the WTO agreements. It will also provide 
a high level protection for consumer. (Ek)

It is very important to ensure that not only the whole car is viewed as an article, but also the 
steering wheel to give an example. If the definition of articles is not clarified, almost no 
information will be made available for articles. Pakeitimas 357 from first reading. (Wijkman 
& kiti)

This Pakeitimas is a compromise between EP and Council and is in line with the compromise 
package on substances in articles agreed by a majority of political groups (EP Pakeitimas 
357). It simplifies the work for producers and importers. 

This Pakeitimas helps to protect the competitiveness of EU producers of articles by providing 
the same level playing field within the framework of the WTO agreements. It will also provide 
a high level protection for consumers. (Hegyi & kiti)

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 131
7 STRAIPSNIS

1. Gaminių gamintojas ar importuotojas 
pateikia Agentūrai registracijos 
dokumentaciją įregistruoti tų gaminių 
sudėtyje esančią cheminę medžiagą, jei 
tenkinamos abi šios sąlygos: 

1. Gaminių gamintojas ar importuotojas 
pateikia Agentūrai registracijos 
dokumentaciją įregistruoti tų gaminių 
sudėtyje esančią cheminę medžiagą, jei 
tenkinamos abi šios sąlygos: 

(a) tų gaminių sudėtyje esančios cheminės 
medžiagos kiekis per metus sudaro daugiau 

(a) tų gaminių sudėtyje esančios cheminės 
medžiagos kiekis per metus sudaro daugiau 
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kaip 1 toną vienam gamintojui ar 
importuotojui;

kaip 1 toną vienam gamintojui ar 
importuotojui;

(b) numatoma, kad cheminė medžiaga 
išsiskirs įprastinėmis arba pagrįstai 
numanomomis naudojimo sąlygomis.

(b) numatoma, kad cheminė medžiaga 
išsiskirs įprastinėmis arba pagrįstai 
numanomomis naudojimo sąlygomis.

Pateikiant registracijos dokumentaciją 
sumokamas pagal IX antraštinę dalį 
reikalaujamas mokestis.

Pateikiant registracijos dokumentaciją 
sumokamas pagal IX antraštinę dalį 
reikalaujamas mokestis.

2. Gaminių gamintojas ar importuotojas 
pagal šio straipsnio 4 dalį praneša Agentūrai, 
ar cheminė medžiaga atitinka 56 straipsnyje 
nustatytus kriterijus ir yra nustatyta pagal 58 
straipsnio 1 dalį, jei tenkinamos abi šios 
sąlygos:

2. Gaminių gamintojas ar importuotojas 
pagal šio straipsnio 4 dalį praneša Agentūrai, 
ar cheminė medžiaga atitinka 56 straipsnyje 
nustatytus kriterijus ir yra nustatyta pagal 58 
straipsnio 1 dalį, jei:

(a) tų gaminių sudėtyje esančios cheminės 
medžiagos kiekis per metus sudaro daugiau 
kaip 1 toną vienam gamintojui ar 
importuotojui; 

Išbraukta.

(b) tų gaminių sudėtyje esančios cheminės 
medžiagos koncentracija viršija 0,1 % pagal 
masę (w/w).

(b) tų gaminių sudėtyje esančios cheminės 
medžiagos koncentracija homogeninėje 
gaminio dalyje viršija 0,1 % pagal masę 
(w/w);

(ba) gamintojas arba importuotojas negali 
užtikrinti, kad visu gaminio gyvavimo 
laikotarpiu medžiaga žmonėms arba 
aplinkai nesukels pavojaus. 

3. 2 dalis netaikoma, jei gamintojas arba 
importuotojas gali užtikrinti, kad naudojant 
ir šalinant chemines medžiagas 
įprastinėmis ir pagrįstai numatomomis 
sąlygomis, šios cheminės medžiagos 
neturės poveikio žmonėms ar aplinkai. 
Tokiais atvejais gamintojas ar 
importuotojas pateikia gaminio gavėjui 
instrukcijas pagal 32 straipsnio 4 dalį. 

Išbraukta.

4. Pranešama tokia informacija: 4. Pranešama tokia informacija:

(a) gamintojo ar importuotojo tapatybė ir 
kontaktiniai duomenys, kaip nurodyta VI 
priedo 1 skirsnyje, išskyrus duomenis apie 
panaudojimo vietas;

(a) gamintojo ar importuotojo tapatybė ir 
kontaktiniai duomenys, kaip nurodyta VI 
priedo 1 skirsnyje, išskyrus duomenis apie 
panaudojimo vietas;

(b) 20 straipsnio 1 dalyje nurodytas 
registracijos numeris (-iai), jei toks (-ie) yra;

(b) 20 straipsnio 1 dalyje nurodytas 
registracijos numeris (-iai), jei toks (-ie) yra;
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(c) cheminės medžiagos tapatybė, kaip 
nurodyta VI priedo 2.1–2.3.4 skirsniuose;

(c) cheminės medžiagos tapatybė, kaip 
nurodyta VI priedo 2.1–2.3.4 skirsniuose;

(d) cheminės (-ių) medžiagos (-ų) 
klasifikacija, kaip nurodyta VI priedo 4.1 ir 
4.2 skirsniuose;

(d) cheminės (-ių) medžiagos (-ų) 
klasifikacija, kaip nurodyta VI priedo 4.1 ir 
4.2 skirsniuose;

(e) trumpas gaminio sudėtyje esančios (-ių) 
cheminės (-ių) medžiagos (-ų) naudojimo 
būdo (-ų), kaip nurodyta VI priedo 3.5 
skirsnyje, bei gaminio (-ių) naudojimo būdų 
aprašymas;

(e) trumpas gaminio sudėtyje esančios (-ių) 
cheminės (-ių) medžiagos (-ų) naudojimo 
būdo (-ų), kaip nurodyta VI priedo 3.5 
skirsnyje, bei gaminio (-ių) naudojimo būdų 
aprašymas;

(f) cheminės (-ių) medžiagos (-ų) kiekis 
tonomis, pavyzdžiui, 1–10 tonų, 10–100 
tonų ir pan.

(f) cheminės (-ių) medžiagos (-ų) kiekis 
tonomis, pavyzdžiui, 1–10 tonų, 10–100 
tonų ir pan.

5. Agentūra gali priimti sprendimus, pagal 
kuriuos gaminių gamintojai ar importuotojai 
privalo pagal šią antraštinę dalį pateikti 
registracijos dokumentaciją įregistruoti tų 
gaminių sudėtyje esančias chemines 
medžiagas, jei tenkinamos visos šios 
sąlygos: 

5. Agentūra gali priimti sprendimus, pagal 
kuriuos gaminių gamintojai ar importuotojai 
privalo pagal šią antraštinę dalį pateikti 
registracijos dokumentaciją įregistruoti tų 
gaminių sudėtyje esančias chemines 
medžiagas, jei tenkinamos visos šios 
sąlygos: 

(a) tų gaminių sudėtyje esančios cheminės 
medžiagos kiekis per metus sudaro daugiau 
kaip vieną toną vienam gamintojui ar 
importuotojui; 

Išbraukta.

(b) Agentūra turi priežasčių manyti, kad: (b) Agentūra turi priežasčių manyti, kad: 
(i) cheminė medžiaga išsiskiria iš gaminių ir
the substance is released from the articles, 
and

(i) cheminė medžiaga išsiskiria iš gaminių ir
the substance is released from the articles, 
and

(ii) dėl šios cheminės medžiagos išsiskyrimo 
iš gaminių kyla pavojus žmonių sveikatai ar 
aplinkai;

(ii) dėl šios cheminės medžiagos išsiskyrimo 
iš gaminių kyla pavojus žmonių sveikatai ar 
aplinkai;

(c) cheminei medžiagai netaikoma 1 dalis. (c) cheminei medžiagai netaikoma 1 dalis.
Pateikiant registracijos dokumentaciją 
sumokamas pagal IX antraštinę dalį 
reikalaujamas mokestis.

Pateikiant registracijos dokumentaciją 
sumokamas pagal IX antraštinę dalį 
reikalaujamas mokestis.

6. 1−5 dalys netaikomos cheminėms 
medžiagoms, kurios jau buvo įregistruotos 
tam naudojimo būdui.

6. 1–5 dalių nuostatos netaikomos 
cheminėms medžiagoms, kurias tiekimo 
grandinės dalyvis jau buvo įregistravęs tam 
naudojimo atvejui. 

7. Nuo ... * 2, 3 ir 4 dalys taikomos po 6 
mėnesių nuo tada, kai cheminė medžiaga yra 

7. Nuo ... * 2, 3 ir 4 dalys taikomos po 6 
mėnesių nuo tada, kai cheminė medžiaga yra 
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nustatoma pagal 58 straipsnio 1 dalį. nustatoma pagal 58 straipsnio 1 dalį.
8. 1–7 dalims įgyvendinti skirtos priemonės 
tvirtinamos 132 straipsnio 3 dalyje nustatyta 
tvarka.

8. 1–7 dalims įgyvendinti skirtos priemonės 
tvirtinamos 132 straipsnio 3 dalyje nustatyta 
tvarka.

Or. en

Pagrindimas

The use of substances of very high concern in articles should be notified as soon as it exceeds 
0,1%, no matter the total quantity, or when exposure cannot be excluded, to facilitate 
calculations and to provide a high level of protection. 

The addition "in a homogeneous material" is needed to counter RIP 3.8., otherwise the whole 
article would be almost meaningless and create an uneven playing field between EU 
manufacturers and importers. The threshold should apply to homogenous materials in an 
article, and not to the whole article, in line with other Community legislation (e.g. RoHS, 
ELV).

The derogation from the notification requirement of substances in articles in the Council text 
only refers to exposure during use and disposal, whereas the derogation adopted by 
Parliament (see Art. 7 (2)(ba) refers to the full lifecycle. Exposure from manufacture should 
be included as well.

The Agency should be able to require a registration as soon as it has ground for suspecting a 
risk, irrespective of the total quantity, to avoid cumbersome calculations and to provide a 
high level of protection.

If the reference to "an actor up the supply chain" is not added, importers would not need to 
inform the agency anymore about the presence of substances of very high concern in their 
article as soon as anyone else has registered such a use. As a result, the agency would have 
no information about the presence of such substances in imported articles, even if present in 
high concentrations. However, such information may be essential for authorisation or 
restriction purposes with a view to protect human health and the environment.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 132
7 STRAIPSNIO 1 A DALIS (nauja)

 1a. 1 dalies a punkto reikalavimai 
netaikomi medžiagoms, kurios naudojamos 
kaip priedai tabako gaminiams, kaip 
apibrėžta Direktyvos 2001/37/EB dėl 
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valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, 
taikomų tabako gaminių gamybai, 
pateikimui ir pardavimui, suderinimo
2 straipsnio 1 ir 5 punktuose. 

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su pirmajame svarstyme priimtu 88 pakeitimu. 

Poveikio scenarijai, susiję su tabako gaminių priedų žalingu poveikiu, nėra pagrindas 
netaikyti šioms medžiagoms įpareigojimo registruoti nuostatos.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 133
7 STRAIPSNIO 1 A DALIS (nauja)

1a. 1 dalies a punkto reikalavimai 
netaikomi medžiagoms, kurios naudojamos 
kaip priedai cigaretėse, kaip apibrėžta 
Direktyvos 95/59/EB dėl kitų nei apyvartos 
mokesčių, kurie turi įtakos apdoroto tabako 
sunaudojimui 4 straipsnyje. 

Or. en

Pagrindimas

Kompromisinis pakeitimas tarp pirmajame svarstyme priimto Parlamento 88 pakeitimo ir 
Tarybos bendrosios pozicijos.

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 134
7 STRAIPSNIO 7 DALIS 

7. Nuo ... * 2, 3 ir 4 dalys taikomos po 6 
mėnesių nuo tada, kai cheminė medžiaga yra 
nustatoma pagal 58 straipsnio 1 dalį. 

7. Pasibaigus 23 straipsnio 3 dalyje
nustatytam terminui, 1 ir 5 dalių nuostatos 
taikomos dar 3 mėnesius.
2, 3 ir 4 dalys taikomos po 6 mėnesių nuo 
tada, kai cheminė medžiaga yra nustatoma 
pagal 58 straipsnio 1 dalį, tačiau tik praėjus 
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trims mėnesiams po 23 straipsnio 3 dalyje
numatyto termino. 

Or. en

Pagrindimas

Suderina terminus su pateiktaisiais pirminiame Komisijos pasiūlyme. Susijęs su to paties 
autoriaus 23 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 135
7 STRAIPSNIO 7 DALIS 

7. Nuo ... * 2, 3 ir 4 dalys taikomos po 6 
mėnesių nuo tada, kai cheminė medžiaga yra 
nustatoma pagal 58 straipsnio 1 dalį. 

7. Pasibaigus 23 straipsnio 3 dalyje 
nustatytam terminui, 1 ir 5 dalių nuostatos 
taikomos dar 3 mėnesius. 
2, 3 ir 4 dalys taikomos po 6 mėnesių nuo 
tada, kai cheminė medžiaga yra nustatoma 
pagal 58 straipsnio 1 dalį, tačiau tik praėjus 
6 mėnesiams po 23 straipsnio 3 dalyje
numatyto termino. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad su medžiagomis gaminiuose susijusios nuostatos būtų sklandžiai įgyvendintos ir 
kad būtų apriboti galimi pertrūkiai, gamintojams skirti įpareigojimai neturėtų būti nukelti 
tiekimo grandine tolyn, t. y. neturėtų būti taikomi paskesniesiems naudotojams. Paskesnieji 
naudotojai gali tuo pačiu metu būti ir gaminių gamintojai; dauguma jų – MVĮ. Veiksmingumo 
sumetimais gaminių gamintojai, kaip numatyta 7 straipsnio 6 dalyje, turėtų turėti galimybę 
paremti savo registracijos ir (arba) pranešimų dokumentaciją ankstesnės registracijos 
dokumentacija, kad gamintojams skirti įpareigojimai nebūtų nukelti paskesniesiems 
naudotojams.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 136
7 STRAIPSNIO 7 DALIS 

7. Nuo ... * 2, 3 ir 4 dalys taikomos po 6 7. 2, 3 ir 4 dalys taikomos po 18 mėnesių 
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mėnesių nuo tada, kai cheminė medžiaga yra 
nustatoma pagal 58 straipsnio 1 dalį. 

nuo tada, kai cheminė medžiaga yra 
nustatoma pagal 58 straipsnio 1 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Mažmenininkai ir pašto siuntinių įmonės užsako savo prekes prieš 18 mėnesių iki jų importo. 
Gaminio importuotojas turėtų turėti galimybę jau gavęs užsakymą pateikti tiekėjui „teigiamą 
sąrašą“ medžiagų, su kuriomis reikia elgtis atsargiai arba kurių turėtų būti vengiama 
gamybos metu. Preliminarus sąrašas (kartu su REACH XIV priedu) taps šiuo „teigiamu 
sąrašu“. Jeigu 7 straipsnio 7 dalyje numatytas terminas būtų per trumpas ir neatsižvelgtų į 
faktinius prekybos ciklus, importuotojams ne tik kiltų teisinis neapibrėžtumas, bet taip pat 
būtų atitinkamai paveiktos gamybos procedūros. Dėl šios priežasties terminą reikia pratęsti. 

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten + Chris Davies

Pakeitimas 137
7 STRAIPSNIO 7 A DALIS (nauja)

7a. Agentūra pateikia gaires, kad padėtų 
produktų gamintojams ir importuotojams, 
taip pat ir kompetentingoms institucijoms.

Or. en

Pagrindimas

REACH represents a huge organisational challenge for importers of articles. The Council 
proposal foresees several sector specific guidelines; however, the sector specific guidelines 
for producers and importers of articles, on which the EP agreed in 1st plenary reading, are no 
longer mentioned. Project 3.8 (initially supposed to replace the guidelines for the consumer 
goods sector) has not produced a workable result. Nonetheless the sector depends on 
professional and knowledgeable help– just as the different authorities involved in the import 
procedures. Guidelines drafted by the agency would provide a uniform level of support for 
companies and authorities in all EU Member States and likewise for non-European 
companies who may lack a thorough knowledge of the REACH legislation. (Oomen-Ruijten)

Successful first reading Pakeitimas ensuring the leading role of the Agency in providing 
guidelines. (Davies)
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Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 138
8 A STRAIPSNIS (naujas)

8a straipsnis
Registracijų ir „kolektyvinių registracijų“ 

perleidimas ir padalijimas 
1. Registracijos būdu įgytas teises turi būti 
galima ir perleisti, ir padalyti. Šalis, 
įgyjanti tokias teises, perima pirminio 
registruotojo teises ir pareigas. Kai 
registracija yra padalijama, Agentūra 
naujajam savininkui suteikia naują 
registracijos numerį.
2. Kai gamintojas yra kito juridinio asmens 
(vadinamo „pagrindine bendrove“) antrinė 
bendrovė, pagrindinė bendrovė gali 
antrinės bendrovės vardu prisiimti ir 
įgyvendinti registracijos pareigą. Ir 
atvirkščiai, antrinė bendrovė gali 
pagrindinės bendrovės ar kitų antrinių 
bendrovių vardu prisiimti ir įgyvendinti 
registracijos pareigą. Tokiais atvejais 
reikalaujama tik vienos registracijos. 
Juridinis asmuo, paskirtas atlikti 
kolektyvinę registraciją, už savo pareigų 
atlikimą atsako šio reglamento nustatyta 
tvarka.
3. Šio straipsnio 2 dalis taip pat taikoma ir 
tada, kai registruotoji pagrindinės ar 
antrinės bendrovės buveinė yra ne Europos 
Sąjungoje. Juridinis asmuo, paskirtas 
atlikti kolektyvinę registraciją, privalo 
turėti Europos Sąjungoje registruotą 
buveinę.

Or. en

Pagrindimas

Corresponds to Amendments 593,594,595 & 596 adopted in First Reading.

1. If a registrant no longer wishes to make use of his registration it must be possible for him 
to transfer the rights arising from the registration. The divisibility of rights arising from a 
registration is necessary in cases in which only part of a firm is transferred to a new owner. 
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Since each manufacturer or importer must have a registration number as evidence of 
registration status, in such cases the Agency must assign a new registration number to the 
new owner.
2. Within conglomerates products are delivered from changing production plants to 
downstream users within the European Union who may belong to different subsidiaries. The 
delivery of products within a conglomerate is often coordinated by a unit which may be part 
of either the parent company or a subsidiary. The proposed group registration would be an 
appropriate way of reducing costs and bureaucracy.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 139
9 STRAIPSNIO 2 DALIS 

2. Taikant 1 dalį gamintojas arba 
importuotojas praneša Agentūrai šią 
informaciją:

2. Taikant 1 dalį gamintojas arba 
importuotojas praneša Agentūrai šią 
informaciją apie rinkon pateiktas 
medžiagas:

(a) gamintojo ar importuotojo tapatybę, kaip 
nurodyta VI priedo 1 skirsnyje;

(a) gamintojo ar importuotojo tapatybę, kaip 
nurodyta VI priedo 1 skirsnyje;

(b) cheminės medžiagos tapatybę, kaip 
nurodyta VI priedo 2 skirsnyje; 

(b) cheminės medžiagos tapatybę, kaip 
nurodyta VI priedo 2 skirsnyje; 

(c) cheminės medžiagos klasifikaciją, jei 
tokia yra, kaip nurodyta VI priedo 4 
skirsnyje;

(c) cheminės medžiagos klasifikaciją, jei 
tokia yra, kaip nurodyta VI priedo 4 
skirsnyje;

(d) apskaičiuotą kiekį, kaip nurodyta VI 
priedo 3.1 skirsnyje; 

(d) apskaičiuotą kiekį, kaip nurodyta VI 
priedo 3.1 skirsnyje; 

(e) 1 dalyje nurodytą vartotojų sąrašą, 
įskaitant jų pavardes ir adresus.

(e) jeigu reikia, sąrašą vartotojų, kuriems 
medžiaga buvo pristatyta. 

Pateikiant pranešimą sumokamas pagal IX 
antraštinę dalį reikalaujamas mokestis.

Pateikiant pranešimą sumokamas pagal IX 
antraštinę dalį reikalaujamas mokestis.

1 dalyje nustatytas laikotarpis prasideda 
Agentūrai gavus pranešimą.

1 dalyje nustatytas laikotarpis prasideda 
Agentūrai gavus pranešimą.

Or. en

Pagrindimas

Įpareigojimas pranešti apie medžiagas, kurios gaminamos arba svarbios mokslinių tyrimų ir 
plėtros sričiai, turėtų būti taikomas tik tuomet, kai jos pateikiamos į rinką. Tai būtų suderinta 
su galiojančiais chemines medžiagas reglamentuojančiais ES teisės aktais. Priešingu atveju 
turėtų būti pranešta ir apie įmonės viduje vykdomą mokslinių tyrimų ir plėtros sričių veiklą. 
Dėl to padidėtų biurokratinė našta ir atsirastų nereikalingų kliūčių, trukdančių šiai veiklai. 
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Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 140
9 STRAIPSNIO 7 DALIS 

7. Agentūra gali nuspręsti penkerių metų 
trukmės atleidimo nuo prievolės registruoti 
laikotarpį pratęsti daugiausiai dar 
penkeriems metams arba, jei cheminės 
medžiagos bus naudojamos tik kuriant 
žmonėms skirtus ar veterinarinius vaistus -
ne ilgesniam kaip dešimties metų 
laikotarpiui, kai to prašoma ir gamintojas ar 
importuotojas gali įrodyti, kad toks 
pratęsimas grindžiamas tyrimų ir plėtros 
programa.

7. Agentūra gali penkerių metų trukmės 
atleidimo nuo prievolės registruoti laikotarpį 
pratęsti daugiausiai dar dešimčiai metų, kai 
to prašo gamintojas arba importuotojas ir 
gamintojas ar importuotojas gali įrodyti, kad 
toks pratęsimas grindžiamas tyrimų ir 
plėtros programa. 

Or. en

Pagrindimas

Įpareigojimas pranešti apie medžiagas, kurios gaminamos arba svarbios mokslinių tyrimų ir 
plėtros sričiai, turėtų būti taikomas tik tuomet, kai jos pateikiamos į rinką. Tai būtų suderinta 
su galiojančiais chemines medžiagas reglamentuojančiais ES teisės aktais. Priešingu atveju 
turėtų būti pranešta ir apie įmonės viduje vykdomą mokslinių tyrimų ir plėtros sričių veiklą. 
Dėl to padidėtų biurokratinė našta ir atsirastų nereikalingų kliūčių, trukdančių šiai veiklai.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 141
9 STRAIPSNIO 9 DALIS 

9. Agentūra ir atitinkamų valstybių narių 
kompetentingos institucijos visą laiką išlaiko 
pagal 1-8 dalis pateiktos informacijos 
konfidencialumą.

9. Agentūra ir atitinkamų valstybių narių 
kompetentingos institucijos visą laiką išlaiko 
pagal 1 dalį pateiktos informacijos 
konfidencialumą. Agentūra neatskleidžia 
šios informacijos jokiai kitai 
kompetentingai institucijai. 

Or. en

Pagrindimas

Įpareigojimas pranešti apie medžiagas, kurios gaminamos arba svarbios mokslinių tyrimų ir 
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plėtros sričiai, turėtų būti taikomas tik tuomet, kai jos pateikiamos į rinką. Tai būtų suderinta 
su galiojančiais chemines medžiagas reglamentuojančiais ES teisės aktais. Priešingu atveju 
turėtų būti pranešta ir apie įmonės viduje vykdomą mokslinių tyrimų ir plėtros sričių veiklą. 
Dėl to padidėtų biurokratinė našta ir atsirastų nereikalingų kliūčių, trukdančių šiai veiklai.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 142
10 STRAIPSNIO A PUNKTO VIII A PAPUNKTIS (naujas)

 (viiia) pareiškimas apie tai, kad informacija 
buvo surinkta atliekant bandymus su 
stuburiniais gyvūnais ar be jų, įskaitant 
duomenis apie atliktus bandymus su 
gyvūnais ir naudotų gyvūnų skaičių; 

Or. en

(96 pakeitimas – pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Turėtų būti pateikta informacija apie bandymus su gyvūnais, įskaitant duomenis apie atliktus 
bandymus su gyvūnais ir naudotų gyvūnų skaičių.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 143
10 STRAIPSNIO A PUNKTO XI PAPUNKTIS 

(xi) prašymas, nurodantis, kuri 118 
straipsnio 2 dalyje nurodytos informacijos 
dalis, gamintojo ar importuotojo manymu, 
neturėtų būti skelbiama internete pagal 76 
straipsnio 2 dalies d punktą, bei 
pagrindimas, kodėl šios informacijos 
skelbimas galėtų pakenkti jo ar kitos 
susijusios šalies komerciniams interesams.

(xi) prašymas, nurodantis, kuri 118 
straipsnio 2 dalyje nurodytos informacijos 
dalis, gamintojo ar importuotojo manymu, 
neturėtų būti skelbiama internete pagal 76 
straipsnio 2 dalies d punktą, bei 
pagrindimas, kodėl šios informacijos 
skelbimas būtų žalingas jo ar kitos 
susijusios šalies komerciniams interesams.

Or. en
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(Naujas pakeitimas – 62 straipsnio 2 dalies c punktas)

Pagrindimas

Siekiant išvengti piktnaudžiavimo, prašymas dėl konfidencialumo turėtų būti patenkintas tik 
tuo atveju, kai informacijos skelbimas būtų (o ne galėtų būti) žalingas susijusios šalies 
komerciniams interesams.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 144
10 STRAIPSNIO A A PUNKTAS (naujas)

aa) Informacija pagal 1 dalies 
reikalavimus, parengta pagal ES, EBPO ar 
kitas tarptautines teisės normas ir (arba) 
chemines programas, gali būti pateikta 
originalia forma, pripažįstant jos ir šio 
straipsnio keliamų reikalavimų atitikimą.

Or. en

Pagrindimas

Corresponds to Pakeitimas 575/600 adopted in First Reading. 

Data already collected or reports already compiled on a substance under other EU or 
international programmes or legislation should be permitted and presented as such, without 
the need for modification and/or unnecessary redrafting or re-testing. Examples of such 
programmes are:  the OECD programme for the production of internationally agreed 
Screening Information Data Sets (SIDS), the International Chemical Council Association 
High Production Volume (ICCA/HPV) assessments of chemicals, the Human and 
Environmental Risk Assessment Project (HERA) of chemicals used in the home for laundry 
and household cleaning, the monographs of the European Toxicology & Ecotoxicology 
Centre (ECETOC) on individual chemicals, or the EPA HPV Challenge.

Pakeitimą pateikė Lena Ek + Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 145
10 STRAIPSNIO B A PUNKTAS (naujas)

(ba) Pirmenybė teiktina in vitro metodams 
ir (kiekybinio) struktūros ir aktyvumo 
santykio (angl. (Q)SAR) naudojimui. Šiuo 
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tikslu Komisija pateikia įmonėms bandymų, 
duomenų bazių ir patvirtintų modelių 
sąrašą.

Or. en

Pagrindimas

In vitro metodai riboja nereikalingus bandymus su gyvūnais. Atitinka pirmojo svarstymo 
106 pakeitimas. (L. Ek)

Susijęs su pirmajame svarstyme priimtu 106 pakeitimu.

In vitro metodai riboja nereikalingus bandymus su gyvūnais. (R. Oomen-Ruijten) 

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 146
11 STRAIPSNIO 3 DALIES ĮŽANGA

3. Gamintojas ar importuotojas gali pateikti 
10 straipsnio a punkto iv, vi, vii ar ix 
papunkčiuose nurodytą informaciją atskirai, 
jeigu:

3. Gamintojas ar importuotojas gali, 
nepažeisdamas III antraštinės dalies 
nuostatų, pateikti 10 straipsnio a punkto iv, 
vi, vii ar ix papunkčiuose nurodytą 
informaciją atskirai, jeigu: 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sumažinti bandymų su gyvūnais dubliavimąsi, bendrai duomenis pateikiančios 
įmonės turi būti įpareigotos dalytis bandymų su gyvūnais duomenimis. III antraštinės dalies 
nuostatos dėl duomenų dalijimosi turėtų galioti neatsižvelgiant į tai, ar duomenys pateikiami 
kartu, ar atskirai. 

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 147
11 STRAIPSNIO 3 DALIES ĮŽANGA

3. Gamintojas ar importuotojas gali pateikti 
10 straipsnio a punkto iv, vi, vii ar ix 
papunkčiuose nurodytą informaciją atskirai, 
jeigu: 

3. Gamintojas ar importuotojas gali, išskyrus 
aplinkybes, kai reikia duomenų, susijusių 
su bandymais su gyvūnais, pateikti 10 
straipsnio a punkto iv, vi, vii ar ix 
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papunkčiuose nurodytą informaciją atskirai, 
jeigu: 

Or. en

(Atitinkama 379 pakeitimo dalis – pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Reikia aiškiai apibrėžti, kad nuostata dėl bendro informacijos teikimo netaikoma duomenų, 
susijusių su bandymais su gyvūnais, dalijomosi atveju. 

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 148
12 STRAIPSNIO 2 A DALIS (nauja)

2a. Pirmenybė teiktina in vitro metodams ir 
(kiekybinio) struktūros ir aktyvumo 
santykio (angl. (Q)SAR) naudojimui. Šiuo 
tikslu Komisija pateikia įmonėms bandymų, 
duomenų bazių ir patvirtintų modelių 
sąrašą. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiama sumažinti nereikalingų bandymų su gyvūnais skaičių, t. y. užtikrinti, kad įmonės, 
visų pirma MVĮ, būtų informuotos apie jau esamą informaciją. Tinkamas pirmojo svarstymo 
pakeitimas (106 ir 549 dalis). 

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 149
12 STRAIPSNIO 2 A DALIS (nauja)

2a. Pirmenybė teiktina in vitro metodams ir 
(kiekybinio) struktūros ir aktyvumo 
santykio (angl. (Q)SAR) naudojimui. Šiuo 
tikslu Komisija pateikia įmonėms bandymų, 
duomenų bazių ir patvirtintų modelių 
sąrašą. 
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Or. en

(106 pakeitimas – pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Atsižvelgiant į etinio ir mokslinio pobūdžio susirūpinimą dėl bandymų su gyvūnais, prioritetas 
turėtų būti teikiamas alternatyvioms programoms. Agentūra įmonėms turėtų suteikti visą 
reikiamą informaciją. 

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 150
12 STRAIPSNIO 2 A DALIS (nauja)

2a. Medžiagų, kurioms taikomas 
pereinamasis laikotarpis, kiekis per metus 
nustatomas apskaičiavus per trejus metus 
prieš pateikiant registravimo paraišką 
pagamintos arba importuotos medžiagos 
kiekio vidurkį.

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su pirmajame svarstyme priimtu 611 pakeitimu. 

Šalia etikos klausimų, susijusių su bandymais su stuburiniais gyvūnais, yra ir daugybė kitų 
mokslinių problemų, susijusių su bandymų su tokiais gyvūnais tinkamumu žmonėms. Todėl 
renkant informaciją apie chemines medžiagas turėtų būti pasinaudojama ne tik 
alternatyviomis priemonėmis, tokiomis kaip QSAR, bet ir naujomis bei pažangiomis cheminių 
medžiagų bandymų priemonėmis, vertinant jų poveikį pagal pažymėtų genų reakciją.

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Pakeitimas 151
13 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Informacija apie cheminių medžiagų
savybes gali būti renkama ne vien atliekant 
bandymus, bet ir kitais būdais, ypač 
naudojant kiekybinio arba kokybinio 
struktūros ir savybių ryšio nustatymo 

1. Informacija apie cheminių medžiagų 
savybes, ypač kenksmingas žmogaus 
sveikatai, renkama, kai tik įmanoma, kitais 
būdais nei bandymais su stuburiniais 
gyvūnais, ypač naudojant kiekybinio arba 
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modelius arba remiantis informacija apie 
struktūriškai panašias chemines medžiagas 
(grupes ar analogijos metodą), jei 
tenkinamos XI priede nustatytos sąlygos. 
Bandymų pagal VIII priedo 8.6 ir 8.7 
skirsnius, IX ir X priedus leidžiama neatlikti, 
jei tai pagrįsta turima informacija apie 
poveikį ir įgyvendintas rizikos valdymo 
priemones, kaip nurodyta XI priedo 3 
skirsnyje.

kokybinio struktūros ir savybių ryšio 
nustatymo modelius arba remiantis 
informacija apie struktūriškai panašias 
chemines medžiagas (grupes ar analogijos 
metodą), jei tenkinamos XI priede nustatytos 
sąlygos. Bandymų pagal VIII priedo 8.6 ir 
8.7 skirsnius, IX ir X priedus leidžiama 
neatlikti, jei tai pagrįsta turima informacija 
apie poveikį ir įgyvendintas rizikos valdymo 
priemones, kaip nurodyta XI priedo 3 
skirsnyje. 

Or. en

Pagrindimas

Šalia etikos klausimų, susijusių su bandymais su stuburiniais gyvūnais, yra ir daugybė kitų 
mokslinių problemų, susijusių su bandymų su tokiais gyvūnais tinkamumu žmonėms. Todėl 
renkant informaciją apie chemines medžiagas turėtų būti pasinaudojama ne tik 
alternatyviomis priemonėmis, tokiomis kaip QSAR, bet ir naujomis bei pažangiomis 
cheminių medžiagų bandymų priemonėmis, vertinant jų poveikį pagal pažymėtų genų 
reakciją.

(Pirmojo svarstymo EP 549 pakeitimas)

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 152
13 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Informacija apie cheminių medžiagų 
savybes gali būti renkama ne vien atliekant 
bandymus, bet ir kitais būdais, ypač 
naudojant kiekybinio arba kokybinio 
struktūros ir savybių ryšio nustatymo 
modelius arba remiantis informacija apie 
struktūriškai panašias chemines medžiagas 
(grupes ar analogijos metodą), jei 
tenkinamos XI priede nustatytos sąlygos. 
Bandymų pagal VIII priedo 8.6 ir 8.7 
skirsnius, IX ir X priedus leidžiama neatlikti, 
jei tai pagrįsta turima informacija apie 
poveikį ir įgyvendintas rizikos valdymo 
priemones, kaip nurodyta XI priedo 3 
skirsnyje. 

1. Informacija apie cheminių medžiagų 
savybes, ypač kenksmingas žmogaus 
sveikatai, renkama, kai tik įmanoma, kitais 
būdais nei bandymais su stuburiniais 
gyvūnais, ypač naudojant kiekybinio arba 
kokybinio struktūros ir savybių ryšio 
nustatymo modelius arba remiantis 
informacija apie struktūriškai panašias 
chemines medžiagas (grupes ar analogijos 
metodą), jei tenkinamos XI priede nustatytos 
sąlygos, arba toksikogenomiką. Bandymų 
pagal VIII priedo 8.6 ir 8.7 skirsnius, IX ir X 
priedus leidžiama neatlikti, jei tai pagrįsta 
turima informacija apie poveikį ir 
įgyvendintas rizikos valdymo priemones, 
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kaip nurodyta XI priedo 3 skirsnyje.

Or. en

(549 pakeitimas – pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Šalia etikos klausimų, susijusių su bandymais su stuburiniais gyvūnais, yra ir daugybė kitų 
mokslinių problemų, susijusių su bandymų su tokiais gyvūnais tinkamumu žmonėms. Todėl 
renkant informaciją apie chemines medžiagas turėtų būti pasinaudojama ne tik 
alternatyviomis priemonėmis, tokiomis kaip QSAR, bet ir naujomis bei pažangiomis 
cheminių medžiagų bandymų priemonėmis, vertinant jų poveikį pagal pažymėtų genų 
reakciją.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 153
13 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Jei norint surinkti informaciją apie 
cheminių medžiagų savybes būtina atlikti 
cheminių medžiagų bandymus, jie atliekami 
taikant Komisijos 132 straipsnio 3 dalyje
nustatyta tvarka priimtame reglamente 
nustatytus bandymų metodus; pastarasis 
reglamentas atitinkamai peržiūrimas visų 
pirma siekiant tobulinti bandymus su 
gyvūnais, mažinti šių bandymų skaičių ir 
keisti juos kitais bandymais, arba taikant
kitus tarptautinius bandymų metodus, 
kuriuos Komisija ar Agentūra pripažįsta 
tinkamais.
Informaciją apie cheminių medžiagų 
savybes galima surinkti taikant ir kitus 
bandymų metodus, jei tenkinamos XI priede 
nustatytos sąlygos.

2. Jei norint surinkti informaciją apie 
cheminių medžiagų savybes būtina atlikti 
cheminių medžiagų bandymus, jie atliekami 
taikant Komisijos 132 straipsnio 3a dalyje
nustatyta tvarka priimtame reglamente 
nustatytus bandymų metodus; pastarasis 
reglamentas atitinkamai peržiūrimas visų 
pirma siekiant tobulinti bandymus su 
gyvūnais, mažinti šių bandymų skaičių ir 
keisti juos kitais bandymais, arba taikant 
kitus tarptautinius bandymų metodus, 
kuriuos Komisija ar Agentūra pripažįsta 
tinkamais.
Informaciją apie cheminių medžiagų 
savybes galima surinkti taikant ir kitus 
bandymų metodus, jei tenkinamos XI priede 
nustatytos sąlygos. 

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas siekiant suderinti tekstą su naujo „komitologijos“ sprendimo 
nuostatomis ir ypač pakeisti įprastą „reguliavimo komiteto“ procedūrą „reguliavimo 
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procedūra su galimybe vykdyti priežiūrą“, kadangi susijusios priemonės yra bendro pobūdžio 
priemonės, skirtos pakeisti neesminius teisės akto projekto elementus.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 154
13 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. Ekotoksikologiniai ir toksikologiniai 
bandymai bei analizė atliekami 
vadovaujantis prireikus Direktyvoje 
2004/10/EB numatytais geros laboratorinės 
praktikos principais ar kitais Komisijos ar 
Agentūros lygiaverčiais pripažintais 
tarptautiniais standartais ir Direktyvos 
86/609/EEB nuostatomis.

3. Nauji laboratoriniai bandymai su 
stuburiniais gyvūnais atliekami 
vadovaujantis Direktyvoje 87/18/EEB 
nustatytais geros laboratorinės praktikos 
principais ir Direktyvos 86/609/EEB 
nuostatomis.

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su pirmajame svarstyme priimtu 375 pakeitimu. 

Geros laboratorinės praktikos (GLP) sistema – tai valdymo sistema, skirta laboratorijų ir 
dokumentacijos sertifikacijai. Ji nėra susijusi su bandymų metodais arba jų rezultatų kokybe. 
Vis dėlto GLP yra ypač brangi ir gali nepagerindama rezultatų neproporcingai padidinti 
išlaidas bandymams, ypač susijusiems su nedideliais medžiagų kiekiais. Dėl šios priežasties 
GLP turėtų būti taikoma tik bandymų su gyvūnais atveju. 

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 155
13 STRAIPSNIO 4 DALIS

4. Jei cheminė medžiaga jau įregistruota, 
naujasis registruotojas turi teisę remtis 
anksčiau pateiktomis tos cheminės 
medžiagos tyrimų santraukomis ar 
išsamiomis tyrimų santraukomis, jeigu jis 
gali įrodyti, kad jo registruojama medžiaga 
yra identiška anksčiau įregistruotajai, 
įskaitant grynumo laipsnį, priemaišų pobūdį, 
ir jis gali pateikti ankstesnio (-ių) 
registruotojo (-jų) sutikimą registracijos 
tikslais remtis visapusiškomis tyrimų 

4. Jei cheminė medžiaga jau įregistruota, 
naujajam registruotojui suteikiama teisė 
remtis anksčiau pateiktais tos medžiagos 
tyrimais ir bandymų ataskaitomis, toliau 
„tyrimais“, jeigu jis gali įrodyti, kad 
dabartiniu metu jo registruojama medžiaga 
yra identiška anksčiau registruotajai, 
įskaitant grynumo laipsnį, priemaišų pobūdį, 
ir jis pateikia ankstesniojo registruotojo (-jų) 
išduotą leidimą.
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ataskaitomis. Naujasis registruotojas negali 
remtis tokiais tyrimais, siekdamas pateikti 
VI priedo 2 skirsnyje nurodytą informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su pirmajame skaityme priimtu 615 pakeitimu.

Turi būti užtikrinta galimybė susipažinti su bandymų, atliktų nenaudojant gyvūnų, 
duomenimis, kaip tai jau numatyta bandymų naudojant gyvūnus atžvilgiu. Pakeitimas susijęs 
su tyrimų savininkų nuosavybės teisių apsauga.

Pakeitimą pateikė Lena Ek + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 156
14 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PASTRAIPA

1. Nepažeidžiant Direktyvos 98/24/EB 4 
straipsnio, atliekamas visų pagal šį skyrių 
registruotinų cheminių medžiagų cheminės 
saugos vertinimas ir sudaroma cheminės 
saugos ataskaita, jei registruotojas tokios 
cheminės medžiagos pagamina arba 
importuoja 10 ir daugiau tonų per metus.

1. Nepažeidžiant Direktyvos 98/24/EB 4 
straipsnio, atliekamas visų pagal šį skyrių 
registruotinų cheminių medžiagų cheminės 
saugos vertinimas ir sudaroma cheminės 
saugos ataskaita. 

Or. en

Pagrindimas

The intention of Pakeitimas 110 from the first reading was to secure basic safety data also for 
low volume chemicals. This should apply for all chemicals subject to registration. (Ek)

The industry and the institutions do not tire to stress the need for a "risk-based approach" of 
REACH. Risk is the combination of hazard and exposure. However, an assessment of a) 
hazard and b) exposure is only required in the chemical safety report. To limit the safety 
assessments to substances above 10 tonnes would exclude two-thirds of the substances from 
both those assessments. As a consequence, it would be near impossible to identify the 
appropriate risk management measures to protect workers or consumers against hazardous 
substances. A data graveyard serves nobody. (Schlyter & kiti)

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi + Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan 
Jørgensen, Åsa Westlund + Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, 
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Péter Olajos, Avril Doyle + Urszula Krupa

Pakeitimas 157
14 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PASTRAIPA

1. Nepažeidžiant Direktyvos 98/24/EB 4 
straipsnio, atliekamas visų pagal šį skyrių 
registruotinų cheminių medžiagų cheminės 
saugos vertinimas ir sudaroma cheminės 
saugos ataskaita, jei registruotojas tokios 
cheminės medžiagos pagamina arba 
importuoja 10 ir daugiau tonų per metus. 

1. Nepažeidžiant Direktyvos 98/24/EB 4 
straipsnio, atliekamas visų pagal šį skyrių 
registruotinų cheminių medžiagų cheminės 
saugos vertinimas ir sudaroma cheminės 
saugos ataskaita, jei registruotojas tokios 
cheminės medžiagos pagamina arba 
importuoja 1 ir daugiau tonų per metus. 

Or. en

Pagrindimas

REACH neturėtų būti duomenų „kapinynu“. Cheminės saugos vertinimas yra svarbus rizika 
pagrįstai sistemai bei rizikos valdymui ir nesudėtingai pataria vartotojams, kaip turi būti 
elgiamasi su cheminėmis medžiagomis. Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų galimas 
medžiagų, kurių kiekiai viršija 1 toną per metus, ir ypač didelį susirūpinimą keliančių 
medžiagų rizikos valdymas. Pakartotinai pateikiama atitinkama EP 110 pakeitimo dalis. 
(E. Tzampazi + G. Hegyi ir kiti + U. Krupa) 

Duomenys reikalingi siekiant užtikrinti, kad panaudojant cheminės saugos ataskaitą būtų 
galima atlikti supaprastintą rizikos įvertinimą. Pakartotinai pateikiama atitinkama EP 
110 pakeitimo dalis. (A. Wijkman irkiti) 

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 158
14 STRAIPSNIO 2 DALIES 1 A PASTRAIPA (nauja)

Ši dalis netaikoma nanodalelėms.

Or. en

(Naujas pakeitimas – 62 straipsnio 2 dalies d punktas, kad būtų atsižvelgta į 2006 m. kovo 
10 d. SCENIHR nuomonę)

Pagrindimas

Nanodalelės, būdamos ypač mažo dydžio, turi daugi didesnį paviršiaus plotą savo masės 
atžvilgiu negu normalios dalelės. Paviršiaus plotas savo ruožtu lemia reaktyvumą, kuris yra 
ypač svarbus vertinant toksiškumą. SCENIHR nuomone, susitelkiant į gamybą, reiškiamą 
mase, o ne dalelių dydžiais, gali būti neįvertinta, kiek nanodalelės prisideda prie medžiagos 
keliamos bendros rizikos. Todėl slenkstiniai lygiai, nukrypstantys nuo cheminės saugos 
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ataskaitų reikalavimo dėl kiekio arba koncentracijos, neturėtų būti taikomi dirbtinėms 
nanodalelėms. 

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt + Anne Laperrouze, Vittorio Prodi + Cristina 
Gutiérrez-Cortines + Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 159
14 STRAIPSNIO 2 A DALIS (nauja)

2a. Cheminės saugos vertinimas ir 
cheminės saugos ataskaita pagal 1 dalies 
nuostatas nėra reikalinga medžiagoms, 
kurios klasifikuojamos kaip pavojingos 
pagal Direktyvos 67/548/EB reikalavimus, 
arba patvarioms, bioakumuliacinėms ir 
toksiškoms (PBT) medžiagoms bei didelio 
patvarumo ir didelės bioakumuliacijos 
(vPvB) medžiagoms vientiso pavidalo 
preparatuose, kuriems yra taikomos 
ženklinimo išimtys pagal Direktyvos 
1999/45/EB 12 straipsnio 2 dalies ir 
67/548/EEB VI priedo 9 straipsnio 3 dalies 
reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Reinstates amendments 422 and 960 as adopted in first reading. The risk for human health or 
the environment from substances bound in massive preparations is very limited and, 
accordingly, no labelling is required by existing legislation. Therefore, the obligation to 
perform chemical safety assessments and -reports can be dispensed under the same 
conditions as the labelling. (Roth-Behrendt)

Certaines préparations comme les mélanges de caoutchouc, sont exemptées d’étiquetage, 
conformément à la directive 1999/45/CE, article 12(2), parce qu’elles ne créent aucun danger 
pour l’environnement ou la santé humaine par inhalation, ingestion ou contact avec la peau.

En intégrant la modification proposée dans l’article 14, les dispositions de REACH seraient 
harmonisées avec le considérant 28 et avec les dispositions de la Directive 1999/45/CE et 
avec le Règlement lui-même, qui n’exige pas d’ESC pour les substances dans les préparations 
qui ne sont pas dangereuses. (Laperrouze & Prodi)

This Pakeitimas reinstates amendments 422 and 960 tabled to the plenary and approved in 
first reading.
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CSA of a dangerous substance in preparations is not required by REACH when the 
preparation is not classified as dangerous. Additionally Konstatuojamoji dalis 28 indicates 
that these provisions should equally apply to preparations that are solid mixtures of 
substances until a specific shape is given to such a preparation that transforms it into an 
article.

Some massive preparations are exempted from labeling according to directive 1999/45/EC 
Art.12.2 exempt massive preparation because they don't pose any danger to the environment 
or human health. (Gutierrez-Cortines + Oomen-Ruijten)

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 160
14 STRAIPSNIO 4 DALIS ĮŽANGA

4. Jei pagal atliktų 3 dalies a–d pakopų 
rezultatus gamintojas ar importuotojas 
nusprendžia, kad cheminė medžiaga atitinka 
klasifikavimo pavojingomis kriterijus pagal 
Direktyvą 67/548/EEB arba ji įvertinama 
kaip PBT arba vPvB medžiaga, cheminės 
saugos vertinimas apima dar dvi papildomas 
pakopas:

4. Nanodalelių arba jeigu pagal atliktų 3 
dalies a–d pakopų rezultatus gamintojas ar 
importuotojas nusprendžia, kad cheminė 
medžiaga atitinka klasifikavimo 
pavojingomis kriterijus pagal Direktyvą 
67/548/EEB arba ji įvertinama kaip PBT 
arba vPvB medžiaga, cheminės saugos 
vertinimas apima dar dvi papildomas 
pakopas: 

Or. en

Naujas pakeitimas – 62 straipsnio 2 dalies d punktas, kad būtų atsižvelgta į 2006 m. kovo 
10 d. SCENIHR nuomonę)

Pagrindimas

SCENIHR nuomone, „atsižvelgiant į įrodytas ypatingas nanodalelių ir nanostuktūrų 
ypatybes, tyrimų, paprastai aliekamų siekiant nustatyti produktų toksiškumą, gali nepakakti, 
kad būtų ištirti visi galimi neigiami nanodalelių poveikiai“. Todėl vien tik įprastais 
bandymais, atliekamais siekiant nustatyti riziką, kaip poveikio vertinimo prielaida pasikliauti 
nereikėtų. Turėtų būti atliekamas visų dirbtinių nanodalelių poveikio įvertinimas 
nepriklausomai nuo tipinių toksiškumo bandymų rezultatų. 

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 161
15 STRAIPSNIS
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1. Veikliosios medžiagos ir ko-formuliantai, 
pagaminti ar importuoti naudoti tik augalų 
apsaugos produktuose ir įtraukti į 
Direktyvos 91/414/EEB I priedą arba 
Reglamentą (EEB) Nr. 3600/92, Reglamentą 
(EB) Nr. 703/2001, Reglamentą (EB) Nr. 
1490/2002 ir Sprendimą 2003/565/EB, taip 
pat cheminės medžiagos, kurioms taikomas 
Komisijos sprendimas dėl dokumentacijos 
išsamumo pagal Direktyvos 91/414/EEB 6 
straipsnį, laikomi įregistruotais, o jų 
registracija gamybos ar importo tikslais 
siekiant naudoti juos kaip augalų apsaugos 
produktus laikoma baigta, taigi jie atitinka 
šios antraštinės dalies 1 ir 5 skyrių 
reikalavimus.

1. Veikliosios medžiagos, jeigu jos 
pagamintos ar importuotos naudoti augalų 
apsaugos produktuose ir įtraukti į 
Direktyvos 91/414/EEB I priedą arba 
Reglamentą (EEB) Nr. 3600/92, Reglamentą 
(EB) Nr. 703/2001, Reglamentą (EB) Nr. 
1490/2002 ir Sprendimą 2003/565/EB, taip 
pat cheminės medžiagos, kurioms taikomas 
Komisijos sprendimas dėl dokumentacijos 
išsamumo pagal Direktyvos 91/414/EEB 6 
straipsnį, ir ko-formuliantai, jeigu jie 
pagaminti arba importuoti naudoti augalų 
apsaugos produktuose, kuriems taikoma 
Direktyva 91/414/EEB, laikomi 
įregistruotais, o jų registracija gamybos ar 
importo tikslais siekiant naudoti juos kaip 
augalų apsaugos produktus laikoma baigta, 
taigi jie atitinka šios antraštinės dalies 1 ir 5 
skyrių reikalavimus.

2. Veikliosios medžiagos, pagamintos ar 
importuotos naudoti tik biocidiniuose 
produktuose ir įtrauktos į 1998 m. vasario 16 
d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į 
rinką I, IA ar IB priedus arba į 2003 m. 
lapkričio 4 d. Komisijos reglamentą (EB) 
Nr. 2032/2003 dėl 10 metų programos, 
nurodytos Direktyvos 98/8/EB 16 straipsnio 
2 dalyje, antrojo etapo 2, iki Direktyvos 
98/8/EB 16 straipsnio 2 dalies antroje 
pastraipoje nurodyto sprendimo priėmimo 
dienos, laikomos įregistruotomis, o jų 
registracija gamybos ar importo tikslais 
siekiant naudoti juos biomedicininiuose 
produktuose laikoma baigta, taigi jie atitinka 
šios antraštinės dalies 1 ir 5 skyrių 
reikalavimus.

2. Veikliosios medžiagos, jeigu jos yra
pagamintos ar importuotos naudoti 
biocidiniuose produktuose ir įtrauktos į 1998 
m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių 
produktų pateikimo į rinką I, IA ar IB 
priedus arba į 2003 m. lapkričio 4 d. 
Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2032/2003 
dėl 10 metų programos, nurodytos 
Direktyvos 98/8/EB 16 straipsnio 2 dalyje, 
antrojo etapo 2, iki Direktyvos 98/8/EB 16 
straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje 
nurodyto sprendimo priėmimo dienos, 
laikomos įregistruotomis, o jų registracija 
gamybos ar importo tikslais siekiant naudoti 
juos biomedicininiuose produktuose laikoma 
baigta, taigi jie atitinka šios antraštinės 
dalies 1 ir 5 skyrių reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas išaiškina Tarybos bendrąją poziciją. Medžiagos turėtų būti laikomos 
įregistruotomis tik jeigu naudojimos augalų apsaugos produktuose arba biocidiniuose 
produkuose. Kiti tų medžiagų naudojimo būdai turi būti registruojami (žr. pirmajame 
svarstyme priimtą 466 pakeitimą, kuriuo inter alia išbraukiamos iš registracijos skyriaus 
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medžiagas, jeigu jos naudojamos augalų apsaugos produktuose ir biocidiniuose 
produktuose). 

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 162
17 STRAIPSNIO 3 DALIES 1 PASTRAIPA

3. 2 dalis taikoma tik gamybos vietoje 
izoliuotoms tarpinėms cheminėms 
medžiagoms, jei gamintojas patvirtina, kad 
cheminė medžiaga gaminama ir naudojama 
tik griežtai kontroliuojamomis sąlygomis, 
t.y. naudojantis techninėmis priemonėmis 
cheminė medžiaga griežtai izoliuojama visą 
jos gyvavimo ciklą. Siekiant sumažinti 
emisiją ir jos sukeliamą poveikį, taikomos 
kontrolės ir procedūrų atlikimo 
technologijos. 

3. 2 dalis taikoma tik gamybos vietoje 
izoliuotoms tarpinėms cheminėms 
medžiagoms, jei gamintojas patvirtina, kad 
cheminė medžiaga gaminama ir naudojama 
tik griežtai kontroliuojamomis sąlygomis, 
t.y. naudojantis techninėmis priemonėmis 
cheminė medžiaga griežtai izoliuojama visą 
jos gyvavimo ciklą, arba jis įdiegė 
atitinkamas pavojaus valdymo priemones, 
nustatytas remiantis pavojaus sveikatai 
arba aplinkai įvertinimu. Siekiant sumažinti 
emisiją ir jos sukeliamą poveikį, taikomos 
kontrolės ir procedūrų atlikimo 
technologijos. 

Or. fr

Pagrindimas

Pavojus, susijusius su gamybos arba naudojimo procesu, įmanoma kontroliuoti tiek griežtais 
apribojimais, tiek įgyvendinant atitinkamas pavojaus valdymo priemones, nustatytas 
remiantis pavojaus sveikatai arba aplinkai įvertinimu.

Pakeitimą pateikė María Sornosa Martínez

Pakeitimas 163
19 STRAIPSNIO 2 DALIES C PUNKTAS

(c) jis nesutinka su pagrindiniu registruotoju 
dėl šios informacijos atrankos. 

(c) jis nesutinka su pagrindiniu registruotoju 
dėl šios informacijos atrankos. 

Agentūra įvertina šį paaiškinimą ir priima 
sprendimą dėl jo pripažinimo arba 
atmetimo. Tuo atveju, kai jis atmetamas, 
turi būti imtasi veiksmų, kad duomenys 
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būtų pateikti kartu.

Or. es

Pagrindimas

Pagal dabartinę formuluotę kriterijai, kuriais remiantis gamintojai ir importuotojai gali 
atskirai pateikti informaciją, yra labai migloti ir sunkiai pagrindžiami bei įvertinami. Nors 
tolesni straipsniai įpareigoja Agentūrą įvertinti tokio pobūdžio pagrindimus, juose 
nenurodoma, kokių veiksmų turėtų būti imtasi, jeigu pagrindimas yra netinkamas. 

Pakeitimą pateikė Amalia Sartori

Pakeitimas 164
22 STRAIPSNIO 1 DALIES C PUNKTAS

c) pasikeitus metiniam ar bendram jo 
gaminamam ar importuojamam kiekiui, jei 
dėl šių pokyčių pasikeičia kiekio lygis 
tonomis, taip pat nutraukus gamybą ar 
importą;

c) pasikeitus jo gaminamam ar 
importuojamam kiekiui, apskaičiuojamam 
remiantis vidutinėmis gamybos apimtimis 
per pastaruosius trejus metus, jei dėl šių 
pokyčių pasikeičia kiekio lygis tonomis, taip 
pat nutraukus gamybą ar importą; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt + Holger Krahmer

Pakeitimas 165
23 STRAIPSNIS

1. 5 ir 6 straipsniai, 7 straipsnio 1 dalis ir 21 
straipsnis iki ...* netaikomi šioms 
cheminėms medžiagoms:

1. 5, 6 ir 21 straipsniai iki ...* netaikomi 
šioms cheminėms medžiagoms:

(a) cheminėms medžiagoms, kurioms 
taikomas pereinamasis laikotarpis ir kurios 
pagal Direktyvą 67/548/EEB 
klasifikuojamos 1 arba 2 kategorijos 
kancerogeninėmis, mutageninėmis arba 
toksiškomis reprodukcijai cheminėmis 
medžiagomis, ir kurių Bendrijoje bent vieną 
kartą nuo ... ** per metus vienas gamintojas 

(a) cheminėms medžiagoms, kurioms 
taikomas pereinamasis laikotarpis ir kurios 
pagal Direktyvą 67/548/EEB 
klasifikuojamos 1 arba 2 kategorijos 
kancerogeninėmis, mutageninėmis arba 
toksiškomis reprodukcijai cheminėmis 
medžiagomis, ir kurių Bendrijoje bent vieną 
kartą nuo ... ** per metus vienas gamintojas 
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ar importuotojas pagamina arba į ją 
importuoja ne mažiau kaip 1 toną;

ar importuotojas pagamina arba į ją 
importuoja ne mažiau kaip 1 toną;

(b) cheminėms medžiagoms, kurioms 
taikomas pereinamasis laikotarpis ir kurios 
pagal Direktyvą 67/548/EEB 
klasifikuojamos labai toksiškomis vandens 
organizmams ir gali sukelti ilgalaikius 
nepalankius vandens ekosistemų pakitimus 
(R50-53), ir kurių Bendrijoje bent vieną 
kartą nuo ...** per metus vienas gamintojas 
ar importuotojas pagamina arba į ją 
importuoja ne mažiau kaip 100 tonų;

(b) cheminėms medžiagoms, kurioms 
taikomas pereinamasis laikotarpis ir kurios 
pagal Direktyvą 67/548/EEB 
klasifikuojamos labai toksiškomis vandens 
organizmams ir gali sukelti ilgalaikius 
nepalankius vandens ekosistemų pakitimus 
(R50-53), ir kurių Bendrijoje bent vieną 
kartą nuo ...** per metus vienas gamintojas 
ar importuotojas pagamina arba į ją 
importuoja ne mažiau kaip 100 tonų;

(c) cheminėms medžiagoms, kurioms 
taikomas pereinamasis laikotarpis ir kurių 
Bendrijoje bent vieną kartą nuo ...* per 
metus vienas gamintojas ar importuotojas 
pagamina arba į ją importuoja ne mažiau 
kaip 1 000 tonų.

(c) cheminėms medžiagoms, kurioms 
taikomas pereinamasis laikotarpis ir kurių 
Bendrijoje bent vieną kartą nuo ...* per 
metus vienas gamintojas ar importuotojas 
pagamina arba į ją importuoja ne mažiau 
kaip 1 000 tonų. 

2. 5 ir 6 straipsniai, 7 straipsnio 1 dalis ir 21 
straipsnis iki ...** netaikomi cheminėms 
medžiagoms, kurioms taikomas 
pereinamasis laikotarpis ir kurių Bendrijoje 
bent vieną kartą nuo ...* per metus vienas 
gamintojas ar importuotojas pagamina arba į 
ją importuoja ne mažiau kaip 100 tonų.

2. 5, 6 ir 21 straipsniai iki ...** netaikomi 
cheminėms medžiagoms, kurioms taikomas 
pereinamasis laikotarpis ir kurių Bendrijoje 
bent vieną kartą nuo ...* per metus vienas 
gamintojas ar importuotojas pagamina arba į 
ją importuoja ne mažiau kaip 100 tonų. 

3. 5 ir 6 straipsniai, 7 straipsnio 1 dalis ir 21 
straipsnis iki ...*** netaikomi cheminėms 
medžiagoms, kurioms taikomas 
pereinamasis laikotarpis ir kurių Bendrioje 
bent vieną kartą nuo ...* per metus vienas 
gamintojas ar importuotojas pagamina arba į 
ją importuoja ne mažiau kaip 1 toną.

3. 5, 6 ir 21 straipsniai iki ...*** netaikomi 
cheminėms medžiagoms, kurioms taikomas 
pereinamasis laikotarpis ir kurių Bendrioje 
bent vieną kartą nuo ...* per metus vienas 
gamintojas ar importuotojas pagamina arba į 
ją importuoja ne mažiau kaip 1 toną.

*3 metai nuo šio reglamento įsigaliojimo.
**Šio reglamento įsigaliojimo diena.

*3 metai nuo šio reglamento įsigaliojimo.
**Šio reglamento įsigaliojimo diena.

Or. en

Pagrindimas

Grąžinamos Komisijos pirminiame pasiūlyme pateiktos suderinimo datos. Susijęs su to paties 
autoriaus 7 straipsnio pakeitimu. (D. Roth-Behrendt)

Siūlomu 23 pakeitimu siekiama darnos su 7 straipsnio įgyvendinio terminu ir nekeičiamas 
laipsniško REACH įsigaliojimo medžiagoms, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, 
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principas. (H. Krahmer) 

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 166
23 STRAIPSNIO 1 DALIS ĮŽANGA

1. 5 ir 6 straipsniai, 7 straipsnio 1 dalis ir 21 
straipsnis iki ...* netaikomi šioms 
cheminėms medžiagoms: 

1. 5 ir 6 straipsniai, 7 straipsnio 1 dalis, 14, 
17, 18 ir 21 straipsniai iki ...* netaikomi 
šioms cheminėms medžiagoms:

Or. en

Pagrindimas

Įvedami pereinamieji laikotarpiai tarpinėms cheminėms medžiagoms ir cheminės saugos 
vertinimui (CSA).

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + Urszula 
Krupa + Evangelia Tzampazi + Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, 

Åsa Westlund

Pakeitimas 167
23 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. 5 ir 6 straipsniai, 7 straipsnio 1 dalis ir 21 
straipsnis iki ...** netaikomi cheminėms 
medžiagoms, kurioms taikomas 
pereinamasis laikotarpis ir kurių Bendrijoje 
bent vieną kartą nuo ...* per metus vienas 
gamintojas ar importuotojas pagamina arba į 
ją importuoja ne mažiau kaip 100 tonų. 

2. 5 ir 6 straipsniai, 7 straipsnio 1 dalis ir 21 
straipsnis iki ...** netaikomi cheminėms 
medžiagoms, kurioms taikomas 
pereinamasis laikotarpis, cheminėms 
medžiagoms, kurioms taikomas 
pereinamasis laikotarpis ir kurios pagal 
Direktyvą 67/548/EEB klasifikuojamos 
labai toksiškomis vandens organizmams ir 
gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens 
ekosistemų pakitimus (R50-53), ir kurių 
Bendrijoje vienas gamintojas ar 
importuotojas per metus pagamina arba į ją 
importuoja ne mažiau kaip 1 toną, arba
medžiagoms, kurioms taikomas 
pereinamasis laikotarpis ir kurių Bendrijoje 
bent vieną kartą nuo ...* per metus vienas 
gamintojas ar importuotojas pagamina arba į 
ją importuoja ne mažiau kaip 100 tonų.
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Or. en

(374 pakeitimas – pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Remiantis keliama rizika nustatyti papildomi prioritetai: medžiagoms, kurių kiekiai neviršija 
100 tonų ir kurios yra nuodingos vandens organizmams bei gali sukelti ilgalaikius neigiamus 
padarinius, turėtų būti įtrauktos į antrąjį registracijos etapą. Priešingu atveju iki šių 
pavojingų medžiagų įregistravimo galėtų praeiti 11 metų. (C. Schlyter & kiti) 

Šiuo pakeitimu griežčiau nustatomi registravimo proceso prioritetai remiantis keliama rizika 
ir padidinamas suderinanumas su galiojančiais teisės aktais. Pakartotinai pateikiamas 
374 pakeitimas. (U. Krupa + E. Tzampazi + G. Hegyi ir kiti) 

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 168
25 STRAIPSNIO -1 DALIS (nauja)

-1. Registracijos tikslais, siekiant išvengti 
tyrimų kartojimosi, gamintojai ar 
importuotojai privalo tarpusavyje dalytis ir 
viešai pateikti 10 straipsnio a punkto vi ir 
vii papunkčiuose numatytą informaciją.
Esant aplinkybėms (išskyrus tas, kai reikia 
duomenų, susijusių su bandymais su 
gyvūnais), kai:
(a) su pasidalijimu informacija susijusios 
išlaidos yra neproporcingos;
(b) duomenys cheminės medžiagos atžvilgiu 
yra nesvarbūs arba
(c) informacija yra komerciniu požiūriu 
konfidenciali ir registruotojas pagrįstai 
mano, kad dėl reikalavimo pasidalyti ta 
informacija versle gali turėti nuostolių,
registruotojas pateikia Agentūrai 
pagrindimą, kodėl jis neketina dalytis 
dalimi informacijos ar visa informacija.
Kito galimo registruotojo prašymu, kai 
sumokamas mokestis, Agentūra svarsto, ar 
pagrindimas argumentuotas. MVĮ moka 
mažesnį mokestį. Jeigu Agentūra 
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nusprendžia, kad pagrindimas 
nepakankamai argumentuotas, pirminiam 
registruotojui nesuteikiama išimtis 
nesidalyti informacija ir jis apmoka su šiuo 
sprendimu susijusias Agentūros išlaidas. 
Tokiais atvejais sumokėtas mokestis 
grąžinamas.
Nesidalijimo VII ir VIII priedų 5 skyriuje 
nurodyta informacija apie fizines ir 
chemines ypatybes pagrindimo 
nereikalaujama.

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su pirmajame svastyme priimtu 379 pakeitimu.

Suderinta su Bendrosios pozicijos 11 straipsnio 3 dalimi. Pakeitimu siekiama tinkamesnių 
išlaidų, susijusių su dalijimusi duomenimis. Dalijimasis duomenimis išlieka privalomas, 
nebent susijusioms šalims užkraunamos prievolės yra neproporcingos. 

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 169
25 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. Tyrimų santraukos ar išsamios tyrimų 
santraukos, kurios buvo pateiktos 
registracijai pagal šį reglamentą mažiausiai 
prieš 10 metų, gali būti naudojamos kitų 
gamintojų ar importuotojų registravimo 
tikslais.

3. Agentūra gali be apribojimų leisti 
kitiems registruotojams ar galimiems 
registruotojams susipažinti su santraukomis 
ar išsamiomis tyrimų santraukomis, 
susijusiomis tiek su bandymais su gyvūnais, 
tiek ne su gyvūnais, kurios buvo pateiktos 
registruojant medžiagas per mažiausiai 15 
pastarųjų metų.

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su pirmajame svarstyme priimtu 383 pakeitimu. 

Šiuo pakeitimu REACH suderinamas su kitais ES teisės aktais (pvz., Biocidinių produktų 
reglamentu). 



PE 378.589v01-00 86/114 AM\629993LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Amalia Sartori + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone

Pakeitimas 170
25 A STRAIPSNIS (naujas)

1. Jeigu medžiagos, grynuoju pavidalu arba 
preparate, gamintojas arba importuotojas 
neketina pateikti šios medžiagos 
registravimo paraiškos, atitinkamai apie tai 
praneša Agentūrai ir paskesniesiems 
naudotojams. 
2. Pranešimas, nurodytas 1 dalyje, 
perduodamas: 
(a) 12 mėnesių prieš galutinį terminą, 
nurodytą 23 straipsnio 1 dalyje, 
medžiagoms, kurioms taikomas 
pereinamasis laikotarpis ir kurių gamybos 
arba importo kiekiai viršija 1000 tonų per 
metus; 
(b) 24 mėnesius prieš galutinį terminą, 
nurodytą 23 straipsnio 2 dalyje, kurioms 
taikomas pereinamasis laikotarpis ir kurių 
gamybos arba importo kiekiai viršija 
100 tonų per metus; 
(c) 36 mėnesius prieš galutinį terminą, 
nurodytą 23 straipsnio 3 dalyje, kurioms 
taikomas pereinamasis laikotarpis ir kurių 
gamybos arba importo kiekiai viršija 1 toną 
per metus. 
3. Jeigu gamintojas arba importuotojas 
nepranešė Agentūrai arba savo 
paskesniesiems naudotojams apie savo 
ketinimą neregistruoti medžiagos, jis turi 
pateikti paraišką dėl šios medžiagos 
registravimo. 

Or. en

Pagrindimas

Tai turėtų apsaugoti paskesniuosius naudotojus nuo pavojų, susijusių su neregistruotu 
medžiagų naudjimu (121 pakeitimas – pirmasis svarstymas). (A. Foglietta ir P. Bortone)
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Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 171
27 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Jei cheminė medžiaga buvo įregistruota 
mažiau kaip prieš 10 metų, kaip nurodyta 
26 straipsnio 3 dalyje, potencialus 
registruotojas:
(a) privalo – jei informacija susijusi su 
bandymais su stuburiniais gyvūnais, ir
(b) gali – jei informacija nesusijusi su 
bandymais su stuburiniais gyvūnais, 
prašyti, kad ankstesnis (-i) registruotojas (-
ai) suteiktų informaciją, kuri jam reikalinga 
pagal 10 straipsnio a punkto vi ir vii 
papunkčius siekiant įregistruoti cheminę 
medžiagą.

1. Jeigu cheminės medžiagos anksčiau 
buvo registruotos mažiau kaip prieš 
15 metų, galimas registruotojas gali prašyti 
ankstesniojo (-ųjų) registruotojo (-ų) 
suteikti informaciją, kuri jam reikalinga 
pagal 10 straipsnio a punkto vi ir vii 
papunkčius siekiant įregistruoti cheminę 
medžiagą. ankstesniojo registruotojo (-ų)
informacijos pagal 11 straipsnio a punkto 
vii ir viii papunkčius, kuri jam reikalinga 
norint įregistruoti medžiagą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu REACH suderinamas su kitais ES teisės aktais (pvz., Biocidinių produktų 
reglamentu). Pagal Direktyvą 67/548/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių 
pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo, brangiems 
tyrimams taikoma neribota nuosavybės teisių apsauga. 

Pakeitimą pateikė Lena Ek + Amalia Sartori

Pakeitimas 172
27 STRAIPSNIO 5 A DALIS (nauja)

5a. Jeigu galimas registruotojas nesumoka 
jam priklausančios sumokėti tyrimo, 
apimančio bandymus su stuburiniais 
gyvūnais, arba kitų tyrimų, kurių metu gali 
būti draudžiama atlikti bandymus su 
gyvūnais, išlaidų dalies, jis negali 
įregistruoti savo medžiagos. 

Or. en
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Pagrindimas

Registruotojams, kurie nesumoka savo dalies, neturėtų būti suteikiama teisė registruoti 
medžiagą. Atitinka pirmojo svarsymo 135 pakeitimą. (L. Ek)

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 173
27 STRAIPSNIO 6 DALIS

6. Per vieno mėnesio laikotarpį po 5 dalyje 
nurodytos informacijos gavimo, Agentūra 
suteikia potencialiam registruotojui leidimą 
jo registracijos dokumentacijoje daryti 
nuorodą į informaciją, kurios jis prašė. Jei 
jis (jie) pateikia potencialiam registruotojui 
visapusišką tyrimų ataskaitą, ankstesnis (-i) 
registruotojas (-ai) turi teisę potencialaus 
registruotojo reikalauti po lygiai pasidalinti 
jo (jų) patirtas išlaidas; prireikus šio 
reikalavimo vykdymą užtikrina 
nacionaliniai teismai.

6. Ankstesnysis registruotojas (-ai) per 
vieną mėnesį nuo 4 dalyje minimos 
pranešimo dienos informuoja galimą 
registruotoją ir Agentūrą apie savo išlaidas, 
patirtas atliekant atitinkamus tyrimus.
Galimo registruotojo prašymu Agentūra 
priima sprendimą pateikti atitinkamų 
tyrimų santraukas arba galbūt išsamias 
tyrimų santraukas ar jų rezultatus, gavusi 
įrodymą, kad jis sumokėjo ankstesniajam 
registruotojui (-ams) pastarojo nurodytų 
išlaidų dalį, apskaičiuotą remiantis išlaidų 
padalijimo gairėmis, kurias priėmė 
Agentūra pagal 76 straipsnio 3 dalies 
f punktą. 

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas saugo duomenų savininko nuosavybės teises. Duomenų savininkui ir duomenų 
prašytojui nepasiekus susitarimo, išlaidos padalijamos remiantis Agentūros gairėmis.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland + Lena Ek + Alessandro Foglietta, Adriana Poli 
Bortone

Pakeitimas 174
28 STRAIPSNIO 1 DALIES D A IR D B PUNKTAI (nauji) 

(da) trumpą bendrą nustatytų naudojimo 
būdų aprašymą; bent pirminę informaciją 
apie naudojimo ir poveikio kategorijas, 
kaip numatyta VI priedo 6 skirsnyje;
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(db) naudojimo būdų, kuriuos jis 
registruodamas ketina paremti, sąrašą. 

Or. en

(Grąžinami primajame svarstyme priimti 139 ir 368 pakeitimai)

Pagrindimas

A downstream user (DU) requires the following data of a substance he uses in his 
preparations: 

- is the substance going to be registered, 
- who will register the substance, 
- when will it be registered 
- which uses are identified

If the DU has no access to all of these data or only in a very late stage he may be confronted 
with a ’non-registration’ or a ’not identified use’ and therewith left with a too short time 
frame to make his supplier reconsider the registration or identified use, or run the cycle of 
reformulation (without the non-registered substance) (Blokland)

This is necessary to enable downstream users access to adequate pre-registration data, thus 
enabling them to fulfil their obligations under REACH on time. Minor changes from first 
reading amendments 368 and 139. (Ek)

Lo sviluppo di un adeguato e coerente sistema di comunicazione basato sul rischio assicurerà 
ai consumatori le informazioni e i consigli necessari per consentire loro di utilizzare in modo 
sicuro ed efficace le sostanze chimiche e i preparati che le contengono. (Em. 368; 139). 
(Foglietta & Poli Bortone)

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 175
28 STRAIPSNIO 1 DALIES D A PUNKTAS (naujas)

(da) trumpą bendrą nustatytų naudojimo 
būdų aprašymą; bent pirminę informaciją 
apie naudojimo ir poveikio kategorijas, 
kaip numatyta VI priedo 6 skirsnyje; 

Or. en

Pagrindimas

Atitinka pirmajame svarstyme priimtą 368 pakeitimą. 
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Remiantis REACH, paskesniajam naudotojui yra reikalingi duomenys apie medžiagą, kurią 
jis naudoja savo preparatuose, taip pat apie tai, kas nori registruoti kokią medžiagą ir kada ji 
bus įregistruota, taip pat kokie yra nustatyti nekonfidencialūs naudojimo būdai. Jeigu 
paskesnysis naudotojas neturi galimybės susipažinti su šiais duomenimis arba gali susipažinti 
tik vėlyvame etape, jis gali susidurti su „neįvykdyta registracija“ arba „nenustatytu 
naudojimo būdu“ ir po to jam liktų per mažai laiko prašyti tiekėjo persvarstyti registraciją 
arba įtraukti papildomą nustatytą naudojimo būdą, imtis performulavimo ir po to gauti 
kliento pritarimą. 

Pakeitimą pateikė Avril Doyle

Pakeitimas 176
28 STRAIPSNIO 3 A DALIS (nauja)

3a. Agentūra privalo:
(a) per vieną mėnesį nuo galutinio termino, 
nurodyto 2 dalyje, baigties internete 
paskelbti tų medžiagų, kurios buvo iš 
anksto registruotos pagal tą dalį, sąrašą. Į 
sąrašą įtraukiami tik medžiagų 
pavadinimai ir jų EINECS bei CAS 
numeris, jeigu toks yra; 
(b) jeigu tokia pat medžiaga buvo 
įregistruota mažiau kaip prieš 10 metų, 
Agentūra nedelsdama praneša galimam 
registruotojui ankstesniojo registruotojo (-
ų) pavadinimą ir adresą bei jo pateiktų 
tyrimų santraukas arba galbūt išsamias 
tyrimų santraukas. 
Su tyrimais turi būti supažindinamas 
galimas registruotojas (-ai). 

Or. en

Pagrindimas

Grąžinamas pirmajame svarstyme priimtas 142 pakeitimas.

Pakeitimą pateikė Lena Ek

Pakeitimas 177
28 STRAIPSNIO 5 DALIS
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5. Iki ...* Agentūra savo tinklalapyje 
paskelbia cheminių medžiagų, nurodytų 1 
dalies a ir d punktuose, sąrašą. Šiame 
sąraše pateikiami tik cheminių medžiagų 
pavadinimai, jų EINECS ir CAS numeriai, 
jei jie yra, bei kiti tapatybės kodai.

5. Medžiagų registrą, kuriame bus 
kaupiama 28 straipsnio 1 dalyje numatyta 
informacija, tvarko Agentūra.

5a. Agentūra savo tinklalapyje per vieną 
mėnesį nuo 28 straipsnio 2 dalyje numatyto 
termino pabaigos skelbia medžiagų 
registrą, nurodydama:
(a) medžiagos ir, jeigu tinka, medžiagų 
grupės pavadinimą, įskaitant jos EINECS 
ir CAS numerį, jeigu toks yra;

(b) gamintojo arba importuotojo 
pavadinimą ir adresą arba, jeigu tinka, jam 
pagal 4 straipsnį atstovaujančio asmens 
pavadinimą ir adresą, kaip apibrėžta 
VI priedo 1 skirsnyje;

(c) bendrą nustatytų naudojimo būdų 
aprašymą; bent pirminę informaciją apie 
naudojimą ir poveikį pagal 28 straipsnio 
1 dalies e ir f punktus;

(d) pirmą kiekvienos medžiagos 
registravimo galutinę datą pagal 
23 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Būtina, kad paskesnieji naudotojai galėtų susipažinti su atitinkamomis išankstinės 
registracijos duomenimis ir taip jiems būtų sudaryta galimybė laiku įvykdyti REACH 
numatytus įpareigojimus. Šiek tiek pakeista pirmojo svarstymo 371 pakeitimo formuluotė, 
atsižvelgiant į Tarybos išaiškinimą, kad turi būti galima susipažinti su registru. 

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 178
28 STRAIPSNIO 5 DALIS
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5. Iki ...* Agentūra savo tinklalapyje 
paskelbia cheminių medžiagų, nurodytų 1 
dalies a ir d punktuose, sąrašą. Šiame 
sąraše pateikiami tik cheminių medžiagų 
pavadinimai, jų EINECS ir CAS numeriai, 
jei jie yra, bei kiti tapatybės kodai.

5. Medžiagų registrą, kuriame bus 
kaupiama 28 straipsnio 1 dalyje numatyta 
informacija, tvarko Agentūra.

5a. Agentūra medžiagų registre per vieną 
mėnesį nuo 28 straipsnio 2 dalyje numatyto 
termino pabaigos skelbia visas iš anksto 
registruotas medžiagas ir jame nurodo:
(a) medžiagos ir, jeigu tinka, medžiagų 
grupės pavadinimą, įskaitant jos EINECS 
ir CAS numerį, jeigu toks yra;
(b) gamintojo arba importuotojo 
pavadinimą ir adresą arba, jeigu tinka, jam 
pagal 4 straipsnį atstovaujančio asmens 
pavadinimą ir adresą, kaip apibrėžta 
VI priedo 1 skirsnyje;
(c) bendrą nustatytų naudojimo būdų 
aprašymą; bent pirminę informaciją apie 
naudojimą ir poveikį pagal 28 straipsnio 
1 dalies e ir f punktus;
(d) pirmą kiekvienos medžiagos 
registravimo galutinę datą pagal 
23 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su pirmajame svarstyme priimtu 371 pakeitimu. 

Remiantis REACH, paskesniajam naudotojui reikalinga galimybė susipažinti su išankstinės 
registracijos duomenimis, kad jis galėtų prašyti tiekėjo persvarstyti registraciją arba įtraukti 
papildomą nustatytą naudojimo būdą tuo atveju, jeigu tiekėjas nėra iš anksto įregistravęs 
medžiagos tam tikram naudojimo būdui. 

Pakeitimą pateikė Amalia Sartori + Chris Davies

Pakeitimas 179
28 STRAIPSNIO 5 DALIS

5. Iki ...* Agentūra savo tinklalapyje 
paskelbia cheminių medžiagų, nurodytų 1 
dalies a ir d punktuose, sąrašą. Šiame sąraše 
pateikiami tik cheminių medžiagų 

Iki ...* Agentūra savo tinklalapyje paskelbia 
cheminių medžiagų, nurodytų 1 dalies a ir d 
punktuose, sąrašą. Šiame sąraše pateikiami 
tik cheminių medžiagų pavadinimai, jų 
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pavadinimai, jų EINECS ir CAS numeriai, 
jei jie yra, bei kiti tapatybės kodai.

EINECS ir CAS numeriai, jei jie yra, bei kiti 
tapatybės kodai. 

Jeigu tokia pat medžiaga buvo įregistruota 
mažiau kaip prieš 10 metų, Agentūra 
nedelsdama praneša galimam 
registruotojui (-ams) ankstesniojo 
registruotojo (-ų) pavadinimą(-us) ir adresą 
(-us) bei jo pateiktų tyrimų santraukas arba 
galbūt išsamias tyrimų santraukas. Su 
tyrimais turi būti supažindinamas galimas 
registruotojas (-ai). 

Or. en

Pagrindimas

Tinkamas pirmojo svarstymo pakeitimas, kuris užtikrina, kad po 10 metų duomenys būtų 
lengvai prienami. Tai suteikia įmonėms pakankamai laiko susigrąžinti investicijas ir sudaro 
MVĮ galimybes susipažinti su bandymų duomenimis, kurie joms reikalingi, kad galėtų išlikti. 
(Ch. Davies) 

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + Frieda 
Brepoels, Anders Wijkman

Pakeitimas 180
28 STRAIPSNIO 5 DALIS

5. Iki ...* Agentūra savo tinklalapyje 
paskelbia cheminių medžiagų, nurodytų 1 
dalies a ir d punktuose, sąrašą. Šiame sąraše 
pateikiami tik cheminių medžiagų 
pavadinimai, jų EINECS ir CAS numeriai, 
jei jie yra, bei kiti tapatybės kodai. 

5. Iki ...* Agentūra savo tinklalapyje 
paskelbia cheminių medžiagų, nurodytų 1 
dalies a ir d punktuose, sąrašą. Šiame sąraše 
pateikiami cheminių medžiagų pavadinimai, 
jų EINECS ir CAS numeriai, jei jie yra, bei 
kiti tapatybės kodai, informacija, gaunama 
pagal 28 straipsnio 1a ir 4a dalis, ir, jeigu 
tinka, medžiagų grupė. 

Or. en

(Atitinkama 371 pakeitimo dalis – pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Linked to amendments 14 and 16 of the rapporteur of Article 28(1a) and (4a). Existing data 
from animal tests and other information that could prevent animal experimentation should be 
published as early as possible in order to prevent duplicate animal testing and save costs for 
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industry, particularly SMEs. (Lucas & kiti)

Linked to Amendments of Article 28(1a) and (4a). Conform EP Pakeitimas 371, the chemical 
group to which a substance belongs as well as existing data from animal tests and other 
information that could prevent animal experimentation should be published as early as 
possible in order to prevent duplicate animal testing and save costs for industry, particularly 
SMEs. This would also allow for ‘cross-SIEF’ data sharing. (Brepoels & Wijkman)

Pakeitimą pateikė Chris Davies + Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 181
28 STRAIPSNIO 5 A DALIS (nauja)

5a. Iki ...* Agentūra savo tinklalapyje 
paskelbia iš anksto neregistruotų cheminių 
medžiagų, kurioms taikomas pereinamasis
laikotarpis, sąrašą. Šiame sąraše pateikiami 
cheminių medžiagų pavadinimai, jų 
EINECS ir CAS numeriai, jeigu yra, bei 
kiti tapatybės kodai ir, jeigu tinka, 
medžiagų grupė.
* 19 mėnesių po šio reglamento 
įsigaliojimo dienos. 

Or. en

Pagrindimas

Successful first reading Pakeitimas linked to the Pakeitimas of Article 28(5) intended to 
ensure data sharing and, where applicable, read-across from the grouping of substances in 
order to prevent duplicate animal testing and save costs for industry, particularly SMEs. 
(Davies)

Linked to the Pakeitimą pateikė the same authors to Article 28(5). A list of phase-in 
substances that have been registered without pre-registration, and the chemical group to 
which such substances belong should also be published as early as possible to ensure data 
sharing and, where applicable, read-across from the grouping of substances in order to 
prevent duplicate animal testing and save costs for industry, particularly SMEs. (Lucas & 
kiti)
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Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 182
28 A STRAIPSNIS (naujas)

Medžiagų registras 
1. Medžiagų registrą, kuriame bus 
kaupiama 28 straipsnyje numatyta 
informacija, tvarko Agentūra.
2. Agentūra medžiagų registre per vieną 
mėnesį nuo 28 straipsnio 2 dalyje numatyto 
terimino pabaigos skelbia visas iš anksto 
registruotas medžiagas ir jame nurodo:
(a) medžiagos ir, jeigu tinka, medžiagų 
grupės pavadinimą, įskaitant jos EINECS 
ir CAS numerį, jeigu toks yra;
 

(b) kai tinka, gamintojo arba importuotojo 
arba trečiosios šalies atstovo pavadinimą, 
jeigu duotas sutikimas pagal 28 straipsnio 
1 dalies ba punktą;

(c) bendrą nustatytų naudojimo būdų 
aprašymą pagal 28 straipsnio 1 dalies 
ca punktą; 
(d) pirmą kiekvienos medžiagos 
registravimo galutinę datą pagal 
23 straipsnį.

3. Agentūra paskelbia medžiagos ir, jeigu 
tinka, medžiagų grupės pavadinimą, 
įskaitant jos EINECS ir CAS numerį, jei 
toks yra, jeigu dėl jos gautas prašymas dėl 
vėlyvo paskelbimo, iš karto gavus tokį 
prašymą.
4. Per vieną mėnesį nuo vėlyvo paskelbimo 
laikotarpio pabaigos pagal 28 straipsnio 
2 dalį Agentūra atnaujina medžiagų 
registrą ir į jį įtraukia tas medžiagas, dėl 
kurių gauti vėlyvi pranešimai apie 
išankstinę registraciją.
5. Agentūra kartu su medžiagų registru 
pagal 1 ir 4 dalis paskelbia prašymą visiems 
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stuburinių gyvūnų tyrimų, kurie viešai 
nepaskelbti, savininkams pateikti nuorodas 
apie galimybę tokiais tyrimais naudotis.
6. Visi tokių tyrimų savininkai pagal 4 dalį 
Agentūrai gali atsiųsti nuorodas apie 
naudotis galimybę tokiais tyrimais per šešis 
mėnesius nuo medžiagų registro 
paskelbimo, ir Agentūra pagal 28 straipsnio 
5 dalį įtraukia šią informaciją į duomenų 
bazę. Šių tyrimų duomenys naudojami 
pagal 30 straipsnio nuostatas.

Or. en

(Iš dalies grąžinamas pirmajame svarstyme priimtas 371 pakeitimas)

Pagrindimas

Paskesniajam naudotojui apie medžiagas, kuriuos jis naudoja savo preparatuose, reikalingi 
šie duomenys:

• ar planuojama medžiagą registruoti, 
• kas nori medžiagą registruoti, 
• kada norima ją įregistruoti, 
• kokie nustatyti jos naudojimo būdai.

Jeigu paskesnysis naudotojas neturi galimybės susipažinti su visais šiais duomenimis arba 
gali susipažinti tik vėlyvame etape, jis gali susidurti su „neįvykdyta registracija“ arba 
„nenustatytu naudojimo būdu“ ir po to jam liktų per mažai laiko prašyti tiekėjo persvarstyti 
registraciją arba įtraukti papildomą nustatytą naudojimo būdą, arba imtis performulavimo 
(be neregistruotos medžiagos). 

Pakeitimą pateikė Chris Davies, Frédérique Ries + Ria Oomen-Ruijten + Richard Seeber

Pakeitimas 183
29 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Visi gamintojai ir importuotojai, kurie 
pagal 28 straipsnį pateikė Agentūrai 
informaciją apie tą pačią cheminę medžiagą, 
kuriai taikomas pereinamasis laikotarpis, 
dalyvauja informacijos apie cheminę 
medžiagą apsikeitimo forume (SIEF).

1. Visi gamintojai, importuotojai ir 
paskesnieji naudotojai, kurie pagal 28 
straipsnį pateikė Agentūrai informaciją apie 
tą pačią cheminę medžiagą, kuriai taikomas 
pereinamasis laikotarpis, dalyvauja 
informacijos apie cheminę medžiagą 
apsikeitimo forume (SIEF).
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Or. en

Pagrindimas

Tinkamas pirmojo svarstymo pakeitimas. (Ch. Davies)

Downstream Users who have shared data should also overtly be recognised as having access 
to SIEF.  This right is actually implicitly recognised in Art 28 paragraph 6, which states that 
manufacturers, importers and downstream users may submit information on substances “with 
the intention of being part of the substance information exchange forum…”  It is further 
implicitly recognised in Art 30 paragraph 2 where “the Agency shall specify which registrant 
or downstream user shall perform the test” when SIEF participants cannot agree on which 
participant will conduct a test. (Oomen-Ruijten)

Für nachgeschaltete Anwender, die gemäß Art. 28  Nummer 6 des gemeinsamen Standpunktes 
notwendige Daten zur Registrierung beisteuern, muss in gleicher Weise auch eine Beteiligung 
an SIEFs möglich sein. Auch im Artikel 30 Nummer 2 sind nachgeschaltete Anwender im 
Rahmen der Registrierung spezifisch angesprochen. Dieser Änderungsantrag dient daher nur 
einer notwendigen Konsistenz des Verordnungstextes und zur Korrektur eines Fehlers, der 
offenbar bei den umfangreichen Änderungen bei der Erstellung des gemeinsamen 
Standpunktes aufgetreten ist. (Seeber)

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Pakeitimas 184
29 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Visi gamintojai ir importuotojai, kurie 
pagal 28 straipsnį pateikė Agentūrai 
informaciją apie tą pačią cheminę medžiagą, 
kuriai taikomas pereinamasis laikotarpis, 
dalyvauja informacijos apie cheminę 
medžiagą apsikeitimo forume (SIEF). 

1. Visi gamintojai, importuotojai ir 
medžiagos kūrėjai, kurie pagal 28 straipsnį 
pateikė Agentūrai informaciją apie tą pačią 
cheminę medžiagą, kuriai taikomas 
pereinamasis laikotarpis, dalyvauja 
informacijos apie cheminę medžiagą 
apsikeitimo forume (SIEF). 

Or. fr

Pagrindimas

Medžiagos kūrėjams taip pat turi būti suteikta galimybė dalyvauti SIEF, kadangi jie gali 
pasidalyti savo duomenimis apie rizikas ir poveikį.
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Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 185
30 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PASTRAIPA

1. Prieš atlikdamas bandymą, būtiną vykdant 
registracijos tikslais informacijai keliamus 
reikalavimus, SIEF dalyvis SIEF pateikia 
užklausimą, ar atitinkami tyrimai jau buvo 
atlikti. Jei atitinkamų tyrimų, kurių metu 
naudoti bandymai su stuburiniais gyvūnais, 
rezultatus jau turi SIEF, to SIEF dalyvis 
paprašo šių tyrimų rezultatų per ...**. Jei 
atitinkamų tyrimų, kurių metu nebuvo 
naudoti bandymai su stuburiniais gyvūnais, 
rezultatus jau turi SIEF, to SIEF dalyvis gali 
prašyti šių tyrimų rezultatų per ...*.

1. Prieš atlikdamas bandymą, būtiną vykdant 
registracijos tikslais informacijai keliamus 
reikalavimus, SIEF dalyvis SIEF pateikia 
užklausimą, ar atitinkami tyrimai jau buvo 
atlikti ir ar atsižvelgta į Agentūros pagal 
28 straipsnio 5 ir 5a dalis paskelbtus 
sąrašus. Jei atitinkamų tyrimų, kurių metu 
naudoti bandymai su stuburiniais gyvūnais, 
rezultatus jau turi SIEF, to SIEF dalyvis 
paprašo šių tyrimų rezultatų per ...**. Jei 
atitinkamų tyrimų, kurių metu nebuvo 
naudoti bandymai su stuburiniais gyvūnais, 
rezultatus jau turi SIEF, to SIEF dalyvis gali 
prašyti šių tyrimų rezultatų per ...*. 

Or. en

(Grąžinamas pakeistas Komisijos tekstas)

Pagrindimas

Susijęs su 28 straipsnio 5 ir 5a dalių pakeitimu. Siekiant užkirsti kelią bandymų su gyvūnais 
kartojimuisi ir taupyti pramonės, ypač MVĮ, išlaidas, turėtų būti reikalaujama, kad SIEF 
atsižvelgtų į Agentūros paskelbtus sąrašus, kad būtų užtikrintas dalijimasis duomenimis ir, 
jeigu tinka, analogų principo pritaikymas medžiagų grupavimui.  

Pakeitimą pateikė Lena Ek + Amalia Sartori

Pakeitimas 186
30 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PASTRAIPA

1. Prieš atlikdamas bandymą, būtiną vykdant 
registracijos tikslais informacijai keliamus 
reikalavimus, SIEF dalyvis SIEF pateikia 
užklausimą, ar atitinkami tyrimai jau buvo 
atlikti. Jei atitinkamų tyrimų, kurių metu 
naudoti bandymai su stuburiniais gyvūnais,
rezultatus jau turi SIEF, to SIEF dalyvis 
paprašo šių tyrimų rezultatų per ...**. Jei 
atitinkamų tyrimų, kurių metu nebuvo 
naudoti bandymai su stuburiniais gyvūnais, 

1. Prieš atlikdamas bandymą, būtiną vykdant 
registracijos tikslais informacijai keliamus 
reikalavimus, SIEF dalyvis SIEF pateikia 
užklausimą, ar atitinkami tyrimai jau buvo 
atlikti. Jei atitinkamų tyrimų rezultatus jau 
turi SIEF, to SIEF dalyvis paprašo šių 
tyrimų rezultatų per ...**. 
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rezultatus jau turi SIEF, to SIEF dalyvis 
gali prašyti šių tyrimų rezultatų per ...*.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti dalijamasi visų bandymų (tiek tų, kurių metu buvo naudoti stuburiniai gyvūnai, 
tiek tų, kuriuose jie naudoti nebuvo) rezultatais. Atitinka pirmojo svarstymo 149 pakeitimą.  

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 187
30 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Prieš atlikdamas bandymą, būtiną vykdant 
registracijos tikslais informacijai keliamus 
reikalavimus, SIEF dalyvis SIEF pateikia 
užklausimą, ar atitinkami tyrimai jau buvo 
atlikti. Jei atitinkamų tyrimų, kurių metu 
naudoti bandymai su stuburiniais gyvūnais, 
rezultatus jau turi SIEF, to SIEF dalyvis 
paprašo šių tyrimų rezultatų per ...**. Jei 
atitinkamų tyrimų, kurių metu nebuvo 
naudoti bandymai su stuburiniais gyvūnais, 
rezultatus jau turi SIEF, to SIEF dalyvis gali 
prašyti šių tyrimų rezultatų per ...*. 

1. Prieš atlikdamas bandymą, būtiną vykdant 
registracijos tikslais informacijai keliamus 
reikalavimus, SIEF dalyvis SIEF pateikia 
užklausimą, ar atitinkami tyrimai jau buvo 
atlikti. Jei atitinkamų tyrimų, kurių metu 
naudoti bandymai su stuburiniais gyvūnais, 
rezultatus jau turi SIEF, to SIEF dalyvis 
paprašo šių tyrimų rezultatų. Jei atitinkamų 
tyrimų, kurių metu nebuvo naudoti 
bandymai su stuburiniais gyvūnais, 
rezultatus jau turi SIEF, to SIEF dalyvis gali 
prašyti šių tyrimų rezultatų. 

Per dvi savaites nuo prašymo pateikimo 
tyrimų savininkas pateikia prašytojui (-ams) 
įrodymus apie to tyrimo išlaidas. Dalyvis (-
iai) deda visas pastangas siekdami užtikrinti, 
kad informacijos pasidalijimo išlaidos būtų 
nustatomos teisingai, skaidriai ir 
nediskriminuojant. Tai pasiekti gali būti 
lengviau laikantis išlaidų pasidalijimo gairių, 
kurios yra pagrįstos minėtais principais ir 
kurias Agentūra patvirtina pagal 76 
straipsnio 2 dalies f punktą. Nepavykus 
susitarti, išlaidos dalijamos po lygiai. 
Savininkas per dvi savaites nuo mokėjimo 
gavimo suteikia leidimą registracijos tikslu 
daryti nuorodą į visapusišką tyrimų 
ataskaitą. Registruotojai privalo dalintis tik 
tas išlaidas, kurios susijusios su informacija, 
kurią jie privalo pateikti pagal jų 

Per vieną mėnesį nuo prašymo pateikimo 
tyrimų savininkas pateikia prašytojui (-ams) 
įrodymus apie to tyrimo išlaidas. Dalyvis (-
iai) deda visas pastangas siekdami užtikrinti, 
kad informacijos pasidalijimo išlaidos būtų 
nustatomos teisingai, skaidriai ir 
nediskriminuojant. Tai pasiekti gali būti 
lengviau laikantis išlaidų pasidalijimo gairių, 
kurios yra pagrįstos minėtais principais ir 
kurias Agentūra patvirtina pagal 76 
straipsnio 2 dalies f punktą. Nepavykus 
susitarti, išlaidos dalijamos po lygiai. 
Savininkas per dvi savaites nuo mokėjimo 
gavimo suteikia leidimą registracijos tikslu 
daryti nuorodą į visapusišką tyrimų 
ataskaitą. Registruotojai privalo dalintis tik 
tas išlaidas, kurios susijusios su informacija, 
kurią jie privalo pateikti pagal jų 
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registracijos reikalavimus. registracijos reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Įmonėms ir kitoms susijusioms šalims neįmanoma per 2 mėnesius po iš anksto registruotų 
medžiagų sąrašo paskelbimo paprašyti visų kitų SIEF dalyvių atitinkamų studijų. Su 
medžiagomis, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, susiję galimi bandymai atliekami 
tik tada, kai baigiasi medžiagos registracijai taikomi terminai. Todėl nebūtina nustatyti 
terminą. 

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 188
30 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PASTRAIPA

1. Prieš atlikdamas bandymą, būtiną vykdant 
registracijos tikslais informacijai keliamus 
reikalavimus, SIEF dalyvis SIEF pateikia 
užklausimą, ar atitinkami tyrimai jau buvo 
atlikti. Jei atitinkamų tyrimų, kurių metu 
naudoti bandymai su stuburiniais gyvūnais, 
rezultatus jau turi SIEF, to SIEF dalyvis 
paprašo šių tyrimų rezultatų per ...**. Jei 
atitinkamų tyrimų, kurių metu nebuvo 
naudoti bandymai su stuburiniais gyvūnais, 
rezultatus jau turi SIEF, to SIEF dalyvis gali 
prašyti šių tyrimų rezultatų per ...*. 

1. Prieš atlikdamas bandymą, būtiną vykdant 
registracijos tikslais informacijai keliamus 
reikalavimus, SIEF dalyvis SIEF pateikia 
užklausimą, ar atitinkami tyrimai jau buvo 
atlikti ir ar atsižvelgta į Agentūros pagal 
28 straipsnio 5 ir 5a dalis paskelbtus 
sąrašus. Jei atitinkamų tyrimų, kurių metu 
naudoti bandymai su stuburiniais gyvūnais, 
rezultatus yra, SIEF dalyvis paprašo šių 
tyrimų rezultatų per ...**. Jei atitinkamų 
tyrimų, kurių metu nebuvo naudoti 
bandymai su stuburiniais gyvūnais, 
rezultatus jau turi SIEF, to SIEF dalyvis gali 
prašyti šių tyrimų rezultatų per ...*. 

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama sumažinti bandymų naudojant gyvūnus kartojimąsi. Susijęs su 
28 straipsnio 5 ir 5a dalių pakeitimais.

Pakeitimą pateikė Amalia Sartori + Lena Ek

Pakeitimas 189
30 STRAIPSNIO 1 A DALIS (nauja)
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1a. Jeigu Agentūrai nepateikiama 
duomenų apie stuburinius gyvūnus ar kitos 
informacijos, kuri galėtų sutrukdyti atlikti 
bandymus su gyvūnais, potencialių 
registruotojų teisė įregistruoti atitinkamą 
medžiagą bus atimama. 

Or. en

Pagrindimas

Šis reikalavimas sustiprina privalomo dalijimosi duomenimis principą. Atitinka pirmojo 
svarstymo 151 pakeitimą. (L. Ek)

Pakeitimą pateikė Amalia Sartori + Lena Ek

Pakeitimas 190
30 STRAIPSNIO 1 B DALIS (nauja)

1b. Jeigu kitas forumo dalyvis (-iai) 
nesumoka savo išlaidų dalies, jam 
neleidžiama įregistruoti savo medžiagos. 

Or. en

Pagrindimas

Registruotojui, kuris nesumoka jam priklausančios išlaidų dalies, neturėtų būti suteikta teisė 
registruoti medžiagą. Atitinka pirmojo svarstymo 152 pakeitimą. (L. Ek)

Pakeitimą pateikė Frieda Brepoels, Anders Wijkman + Chris Davies

Pakeitimas 191
30 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Jei SIEF neturi atitinkamų su bandymais 
susijusių tyrimų, kiekviename SIEF vienas 
forumo dalyvis kitų vardu atlieka tik vieną 
tyrimą vienam informacijos reikalavimui 
įvykdyti. Jie imasi visų pagrįstų veiksmų, 
kad iki Agentūros nustatyto termino 
susitartų dėl to, kas atliks bandymą kitų 
dalyvių vardu ir pateiks tyrimų santrauką 
arba išsamią tyrimų santrauką Agentūrai. 

2. Jei nėra atitinkamų su bandymais 
susijusių tyrimų, kiekviename SIEF vienas 
forumo dalyvis kitų vardu atlieka tik vieną 
tyrimą vienam informacijos reikalavimui 
įvykdyti. Jie imasi visų pagrįstų veiksmų, 
kad iki Agentūros nustatyto termino 
susitartų dėl to, kas atliks bandymą kitų 
dalyvių vardu ir pateiks tyrimų santrauką 
arba išsamią tyrimų santrauką Agentūrai. 
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Nepavykus susitarti, Agentūra nustato, kuris 
registruotojas arba tolesnis naudotojas 
atlieka bandymą. Visi SIEF dalyviai, 
kuriems reikalingas tyrimas, prisideda prie 
tyrimo atlikimo išlaidų dalimi, atitinkančia 
dalyvaujančių potencialių registruotojų 
skaičių. Dalyviai, kurie patys neatlieka 
tyrimo, įgyja teisę gauti visą tyrimų ataskaitą 
per dvi savaites nuo sumokėjimo tyrimą 
vykdžiusiam dalyviui.

Nepavykus susitarti, Agentūra nustato, kuris 
registruotojas arba paskesnysis naudotojas 
atlieka bandymą. Visi SIEF dalyviai, 
kuriems reikalingas tyrimas, prisideda prie 
tyrimo atlikimo išlaidų dalimi, atitinkančia 
dalyvaujančių potencialių registruotojų 
skaičių. Dalyviai, kurie patys neatlieka 
tyrimo, įgyja teisę gauti visą tyrimų ataskaitą 
per dvi savaites nuo sumokėjimo tyrimą 
vykdžiusiam dalyviui.

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su 30 straipsnio 1 dalies pakeitimu. (F. Brepoels ir A. Wijkman)

Pakeitimu siekiama sumažinti bandymų naudojant gyvūnus kartojimąsi. Susijęs su 
30 stripsnio 1 dalies pakeitimu. (Ch. Davies) 

Pakeitimą pateikė Lena Ek

Pakeitimas 192
30 STRAIPSNIO 4 DALIS

4. Gaminio, kurio sudėtyje yra cheminė 
medžiaga, atitinkanti 56 straipsnio kriterijus 
ir kurios pagal 58 straipsnio 1 dalį nustatyta 
koncentracija viršija 0,1 % pagal masę 
(w/w), gamintojas ar importuotojas pateikia 
gaminio gavėjui pakankamai informacijos 
(mažiausiai – medžiagos pavadinimą), kad 
gaminį būtų galima saugiai naudoti. Ši 
pareiga galioja visiems gaminių gavėjams 
tiekimo grandinėje.

4. Gaminio, kurio sudėtyje yra cheminė 
medžiaga, atitinkanti 56 straipsnio kriterijus 
ir kurios pagal 58 straipsnio 1 dalį nustatyta 
koncentracija homogeninėje gaminio dalyje
viršija 0,1 % pagal masę (w/w), gamintojas 
ar importuotojas pateikia gaminio gavėjui 
pakankamai informacijos (mažiausiai –
medžiagos pavadinimą), kad gaminį būtų 
galima saugiai naudoti. Ši pareiga galioja 
visiems gaminių gavėjams tiekimo 
grandinėje.

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinama, kaip turi būti interpretuojamas 0,1% pagal masę. Panašus, kaip ir atitinkama 
7 straipsnio 2 dalies b punkto XX pakeitimo dalis. 



AM\629993LT.doc 103/114 PE 378.589v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos

Pakeitimas 193
33 A STRAIPSNIS (naujas)

1. Bet kuris XIII priede nurodytos 
medžiagos arba preparato ar gaminio, 
kurio sudėtyje yra šios medžiagos, 
gamintojas ar importuotojas paskesniojo 
naudotojo prašymu, jeigu tai tikrai 
reikalinga, pateikia informaciją, kuri 
būtina siekiant įvertinti medžiagos poveikį 
žmonių sveikatai ar aplinkai atsižvelgiant į 
minėtame prašyme nurodytą veiklą ir 
naudojimą. 
2. 1 dalyje nurodyti informavimo 
reikalavimai pagal mutatis mutandis 
principą galioja tiekimo grandinės 
dalyviams.
3. Paskesnieji vartotojai, kurie produkto 
gamyboje naudoja medžiagą ar preparatą, 
kuriam buvo sudarytas saugos duomenų 
lapas, ir tie, kurie po to naudoja tą 
produktą ar toliau jį perdirba, perduoda 
saugos duomenų lapą bet kuriam produkto 
ar jo derivato gavėjui. Gavėjais negali būti 
vartotojai.
Vartotojai turi teisę prašyti, kad gamintojas 
ar importuotojas pateiktų informaciją apie 
medžiagas, esančias jo pagamintame ar 
importuotame gaminyje.
Gamintojai ir importuotojai per 30 darbo 
dienų kiekvienam individualiam vartotojui 
jo prašymu nemokamai suteikia galimybę 
susipažinti su išsamia informacija apie 
medžiagas, kurių esama bet kokiame jų 
pagamintame ar importuotame gaminyje. 

Or. en

Pagrindimas

Šis straipsnis reikalingas siekiant užtikrinti, kad paskesnieji naudotojai ir vartotojai gautų 
būtiną informaciją apie medžiagas arba gaminius, kuriuose yra šių medžiagų. Tik sudarius 
galimybes gauti informaciją įmanoma įvertinti medžiagos poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai 
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atsižvelgiant į prašyme nurodytą veiklą ir naudojimą. Pirmojo svarstymo 366 pakeitimas.

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos

Pakeitimas 194
33 A STRAIPSNIS (naujas)

1. Tiekėjai, kurie produkto gamyboje 
naudoja medžiagą ar preparatą, ir tie, kurie 
po to naudoja tą produktą ar toliau jį 
perdirba, nepažeisdami 32 straipsnio 
4 dalies nuostatų, paprašius perduoda šią 
informaciją bet kuriam produkto gavėjui. 
Šis įpareigojimas galioja ir produktų 
importuotojams.
(i) saugos duomenų lapą (-us) pagal 
31 straipsnį; ir (arba)
(ii) jeigu saugos duomenų lapas 
nesudarytas, bent jau kurią nors susijusią 
informaciją, nurodytą 32 straipsnio 
1 dalyje.
2. Bet kuris gaminio gamintojas arba 
importuotojas vartotojo prašymu pateikia 
informaciją apie medžiagas, esančias jo 
pagamintame ar importuotame gaminyje.
Gamintojai ir importuotojai per 30 darbo 
dienų kiekvienam individualiam vartotojui 
jo prašymu nemokamai suteikia galimybę 
susipažinti su išsamia informacija apie 
medžiagų, kurių esama bet kokiame jų 
pagamintame ar importuotame gaminyje, 
saugą ir naudojimą.

Or. en

Pagrindimas

Pirmojo svarstymo 166 ir 366 pakeitimai.
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Pakeitimą pateikė Urszula Krupa + Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan 
Jørgensen, Åsa Westlund + Lena Ek

Pakeitimas 195
33 A STRAIPSNIS (naujas)

1. Tiekėjai, kurie produkto gamyboje 
naudoja medžiagą ar preparatą, ir tie, kurie 
po to naudoja tą produktą ar toliau jį 
perdirba, nepažeisdami 32 straipsnio 
4 dalies nuostatų, paprašius perduoda šią 
informaciją bet kuriam produkto gavėjui. 
Šis įpareigojimas galioja ir produktų 
importuotojams.
(i) saugos duomenų lapą (-us) pagal 
31 straipsnį; ir (arba)
(ii) jeigu saugos duomenų lapas 
nesudarytas, bent jau kurią nors susijusią 
informaciją, nurodytą 32 straipsnio 
1 dalyje.
2. Bet kuris gaminio gamintojas arba 
importuotojas vartotojo prašymu pateikia 
informaciją apie medžiagas, esančias jo 
pagamintame ar importuotame gaminyje. 
Gamintojai ir importuotojai per 15 darbo 
dienų kiekvienam individualiam vartotojui 
jo prašymu nemokamai suteikia galimybę 
susipažinti su išsamia informacija apie 
medžiagų, kurių esama bet kokiame jų 
pagamintame ar importuotame gaminyje, 
saugą ir naudojimą. 

Or. en

Pagrindimas

Gamintojai, mažmenininkai ir vartotojai turėtų turėti galimybę sužinoti, ar gaminyje yra 
konkrečių cheminių medžiagų. Informacija bus teikiama tik paprašius; tai supaprastins 
procedūrą ir padarys ją valdomą.

Pakeitimas neužkrauna jokios papildomos naštos sistemai, kadangi mažmenininkai ir
vartotojai tik turės teisę prašyti informacijos, kuri jau surinkta pagal REACH. 

Šis pakeitimas yra patobulinta kompromisinio paketo dėl prieigos prie informacijos ir 
skaidrumo, dėl kurio sutarė dauguma politinių grupių, versija (EP 366 pakeitimas). 
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Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 196
36 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. Registruotų cheminių medžiagų 
gamintojas, importuotojas ar tolesnis 
naudotojas įvykdo 14 straipsnyje nustatytą 
prievolę arba prieš pradėdamas tiekti 
cheminę medžiagą – atskirą ar esančią 
preparato sudėtyje - šio straipsnio 2 dalyje 
nurodytą prašymą pateikusiam tolesniam
naudotojui, jei šis prašymas buvo pateiktas 
likus ne mažiau kaip mėnesiui iki cheminės 
medžiagos tiekimo pradžios, arba per mėnesį 
nuo prašymo pateikimo, atsižvelgiant į tai, 
kuri data vėlesnė.

3. Registruotų cheminių medžiagų 
gamintojas, importuotojas ar paskesnysis
naudotojas įvykdo 14 straipsnyje nustatytą 
prievolę arba prieš pradėdamas tiekti 
cheminę medžiagą – atskirą ar esančią 
preparato sudėtyje - šio straipsnio 2 dalyje 
nurodytą prašymą pateikusiam 
paskesniajam naudotojui, jeigu šis 
naudojimo būdas yra remiamas ir jei šis 
prašymas buvo pateiktas likus ne mažiau 
kaip mėnesiui iki cheminės medžiagos
tiekimo pradžios, arba per mėnesį nuo 
prašymo pateikimo, atsižvelgiant į tai, kuri 
data vėlesnė. 

Palaipsniui registruojamų cheminių 
medžiagų gamintojas, importuotojas ar 
tolesnis naudotojas vykdo šį prašymą ir 14 
straipsnyje nustatytas prievoles iki 23 
straipsnyje nurodyto atitinkamo termino 
pabaigos, jei tolesnis naudotojas tokį 
prašymą pateikė likus ne mažiau kaip 12 
mėnesių iki atitinkamo termino pabaigos.

Palaipsniui registruojamų cheminių 
medžiagų gamintojas, importuotojas ar 
paskesnysis naudotojas vykdo šį prašymą ir 
14 straipsnyje nustatytas prievoles iki 23 
straipsnyje nurodyto atitinkamo termino 
pabaigos, jeigu šis naudojimo būdas yra 
remiamas ir jei paskesnysis naudotojas tokį 
prašymą pateikė likus ne mažiau kaip 12 
mėnesių iki atitinkamo termino pabaigos. 

Or. en

Pagrindimas

Gamintojas arba tiekėjas turi vykdyti įpareigojimus, numatytus 13 straipsnyje, tik naudojimo 
būdų, kuriuos jis remia, atžvilgiu. Priešingu atveju jis turėtų apsvarstyti visus paskesniojo 
naudotojo paskelbtus naudojimo būdus, nepriklausomai nuo to, ar jis juos remia, ar ne. 

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + Gyula 
Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa Westlund + Lena Ek

Pakeitimas 197
36 STRAIPSNIO 4 DALIES C PUNKTAS
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(c) tolesnis cheminės medžiagos ar 
preparato naudotojas sunaudoja iš viso 
mažiau nei 1 toną per metus;

Išbraukta.

Or. en

(Naujas pakeitimas – 62 straipsnio 2 dalies c punktas, susijęs su 54 konstatuojamąja dalimi)

Pagrindimas

As a result of the 1 tonne threshold introduced by Council, downstream users would only have 
to prepare a chemical safety report (CSR) for uses >1 tonne, if not covered by the CSR of the 
manufacturer. No such use threshold is foreseen for the CSR by manufacturers. This new 
clause would create a perverse incentive for manufacturers to exclude uses below 1 tonne 
from their CSR, as it would not result in any obligations for downstream users. This creates a 
serious loophole with regard to safety information for small uses. (Schlyter & kiti)

Establishing a 1 tpa threshold would create a serious loophole for many uses of chemicals. 
Deleting the threshold of 1 tpa ensures that the downstream users have the right to obtain the 
safety information from the manufacturers in order to handle the substance safely and 
improve their products. (Hegyi & kiti + Ek) 

Pakeitimą pateikė John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 198
36 STRAIPSNIO 8 A DALIS (nauja)

8a. Nepažeidžiant IX antraštinės dalies 1–
8 dalių, paskesnieji naudotojai turėtų 
vengti naudoti pagal 58 straipsnyje 
numatytą procedūrą nustatytas didelį 
susirūpinimą keliančias chemines 
medžiagas atskirai, preparatuose ar 
gaminiuose, skirtuose visuotiniam 
naudojimui, nebent galima įrodyti, kad:
a) tos medžiagos koncentracija neviršija 
0,1% ribos, arba
b) naudojant medžiagą nekils nepriimtina 
rizika žmonių sveikatai ar aplinkai, arba
c) nėra techniniu ir ekonominiu požiūriu 
įmanomų ir patvirtintų alternatyvų, kurių 
keliamas pavojus žmonėms ir aplinkai 
naudojant numatytu būdu būtų mažesnis. 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 199
36 STRAIPSNIO 8 A DALIS (nauja)

8a. Nepažeidžiant IX antraštinės dalies 1–
8 dalių, paskesnieji naudotojai turėtų 
vengti naudoti pagal 58 straipsnyje 
numatytą procedūrą nustatytas didelį 
susirūpinimą keliančias chemines 
medžiagas atskirai, preparatuose ar 
gaminiuose, skirtuose visuotiniam 
naudojimui, nebent galima įrodyti, kad:
a) tos medžiagos koncentracija neviršija 
0,1% ribos, kaip numatyta šio reglamento
14 straipsnio 2 dalyje ir 55 straipsnio 
6 dalyje, arba
b) naudojant medžiagą nekils nepriimtina 
rizika žmonių sveikatai ar aplinkai, kaip 
numatyta saugos duomenų lape, arba
c) nėra techniniu ir ekonominiu požiūriu 
tinkamų alternatyvų, kurių keliamas 
pavojus žmonėms ir aplinkai būtų 
mažesnis, arba
d) alternatyvią medžiagą turi vienintelis 
tiekėjas.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas pateikiamas siekiant kompromiso su Taryba dėl medžiagų pakeitimo.

Pakeitimą pateikė Avril Doyle + Amalia Sartori

Pakeitimas 200
37 A STRAIPSNIS (naujas)

MVĮ privalomo informacijos pranešimo 
procedūra

1. Jeigu paskesnysis naudotojas yra MVĮ 
pagal šio reglamento 3 straipsnio 34 punkto 
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apibrėžimą, taikoma 37 straipsnyje 
nustatyta informacijos pranešimo 
procedūra, išskyrus minėto straipsnio 2 
dalies f punkto ir 3, 4 ir 5 dalių nuostatas.
2. Agentūra iš esamų bandymų nustato 
papildomus detalesnius bandymus su 
stuburiniais ir nestuburiniais gyvūnais, 
kurie tampa būtini dėl Agentūros 
vertinimo. 
3. Jeigu ankstesnėje dalyje minėti 
bandymai dar neegzistuoja, Agentūra 
paveda valstybėms narėms, kuriose MVĮ 
turi savo pagrindinę buveinę, atlikti šiuos 
bandymus. Rezultatai, kurie naudingi 
saugumo vertinimams, pranešami MVĮ 
baigus bandymus. 
4. Jeigu bandymų rezultatai neigiami, 
Agentūra kuo greičiau praneša pareiškėjui 
(MVĮ) ir valstybei narei, kurioje yra jo 
pagrindinė būstinė, apie draudimą naudoti 
medžiagą, kuri buvo bandoma 
5. Paskesnysis naudotojas – MVĮ – privalo 
nedelsdamas atnaujinti šią informaciją, 
jeigu pagal 1 dalies nuostatas pranešta 
informacija pasikeitė. 
6. Paskesnysis naudotojas – MVĮ –
Agentūros pagal 108 straipsnį nustatyta 
forma privalo ją informuoti, jeigu jo atlikta 
medžiagos klasifikacija skiriasi nuo tiekėjo 
nurodytos klasifikacijos. 
7. Pranešimas pagal 1–6 dalis 
neprivalomas, jeigu paskesnysis naudotojas 
– MVĮ – per metus sunaudoja mažiau nei 
1 toną cheminės medžiagos ar preparato. 

Or. en

Pagrindimas

Ši specialiai MVĮ skirta procedūra suteiks joms galimybes ginti savo pramonines paslaptis, 
susijusias su konkrečiais cheminių medžiagų naudojimo būdais. Agentūrai suteiktas specialus 
vaidmuo padės apriboti nereikalingus bandymus. (A. Doyle) 
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Pakeitimą pateikė Chris Davies + Frieda Brepoels + Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud 
Breyer

Pakeitimas 201
39 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Agentūra išnagrinėja kiekvieną siūlomą 
bandymą, išdėstytą registravimo paraiškoje 
ar tolesnio naudotojo ataskaitoje, 
tikrindama, ar pateikiama IX ir X prieduose 
nurodyta informacija apie cheminę 
medžiagą. Pirmenybė teikiama registravimo 
paraiškoms tų cheminių medžiagų, kurios 
pasižymi ar gali pasižymėti PBT, vPvB, 
jautrinančiomis ir (arba) kancerogeninėmis, 
mutageninėmis ar toksiškomis reprodukcijai 
(CMR) savybėmis, arba cheminių medžiagų, 
kurios pagal Direktyvą 67/548/EEB 
klasifikuojamos pavojingomis, kurių metinis 
kiekis viršija 100 tonų ir dėl to jos pasižymi 
išplitusiu ir sklidžiu poveikiu.

1. Agentūra išnagrinėja kiekvieną siūlomą 
bandymą, nurodytą registravimo paraiškoje 
arba paskesniojo naudotojo ataskaitoje, 
kurioje pateikiama VII–X prieduose 
nurodyta informacija apie su medžiaga 
susijusius bandymus su stuburiniais 
gyvūnais. Pirmenybė teikiama registravimo 
paraiškoms tų cheminių medžiagų, kurios 
pasižymi ar gali pasižymėti PBT, vPvB, 
jautrinančiomis ir (arba) kancerogeninėmis, 
mutageninėmis ar toksiškomis reprodukcijai 
(CMR) savybėmis, arba cheminių medžiagų, 
kurios pagal Direktyvą 67/548/EEB 
klasifikuojamos pavojingomis, kurių metinis 
kiekis viršija 100 tonų ir dėl to jos pasižymi 
išplitusiu ir sklidžiu poveikiu. 

Or. en

Pagrindimas

Skatinami bandymai nenaudojant gyvūnų. Vykusiu pirmojo svarstymo 175 pakeitimu 
numatoma užtikrinti, kad bandymai naudojant gyvūnus būtų atliekami tik tada, kai tai iš 
tikrųjų būtina. (Ch. Davies)

Siekiant užkirsti kelią bandymams su gyvūnais ir taupyti pramonės, ypač MVĮ, išlaidas, taip 
pat kadangi bandymai su gyvūnais turėtų būti numatyti tik tada, kai tai būtina medžiagos 
saugos įvertinimui, Agentūra turėtų išnagrinėti bet kokius siūlomus bandymus pateikiant VII 
ir VIII prieduose nurodytą informaciją. Pirmojo svarstymo 175 pakeitimas. (F. Brepoels + 
C. Lucas ir kiti) 

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 202
39 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮŽANGA

2. Remdamasi 1 dalyje nurodytu 
nagrinėjimu, Agentūra parengia vieno iš 

2. Remdamasi 1, 1a ir 1b dalyse nurodytu 
nagrinėjimu, Agentūra parengia vieno iš 
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toliau pateikiamų sprendimų projektą, o toks 
sprendimas priimamas 49 ir 50 straipsniuose 
nustatyta tvarka:

toliau pateikiamų sprendimų projektą, o toks 
sprendimas priimamas 49 ir 50 straipsniuose 
nustatyta tvarka: 

Or. en

(Grąžinamas pakeistas Komisijos tekstas)

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti suderinamumą su pranešėjo 22 ir 23 pakeitimais.

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund + Evangelia Tzampazi + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas 

Sjöstedt + Urszula Krupa

Pakeitimas 203
40 STRAIPSNIO 4 DALIS

4. Registruotojas iki nustatyto termino 
pateikia Agentūros reikalaujamą 
informaciją.

4. Registruotojas privalo pateikti Agentūrai 
reikalaujamą informaciją per Agentūros 
nustatytą tinkamą laikotarpį. Šis laikotarpis 
neturi viršyti šešių mėnesių. Agentūra 
panaikina registracijos numerį, jeigu 
registruotojas per nustatytą laiką 
nepateikia atitinkamos informacijos.

Or. en

Pagrindimas

Taryba nenumatė aiškaus termino informacijai pateikti. Parlamentas jį pasiūlė savo 
180 pakeitime. (G. Hegyi ir kiti + E. Tzampazi + U. Krupa)

Registruotojas gali pereiti išsamumo patikrinimą, kaip nustatyta 20 straipsnyje, bet, 
nepaisant to, informacijos pateikimo reikalavimai gali būti neįvykdyti. Reikalavimų dėl 
informacijos pateikimo nevykdymas turėtų turėti aiškius padarinius. Registruotojams neturėtų 
būti suteikta daugiau negu viena galimybė per daugiausia šešis mėnesius ištaisyti 
registracijos trūkumus. Tai galėtų užtikrinti gerą kokybę ir padėti išvengti nesibaigiančių 
diskusijų tarp institucijų ir registruotojų. Teksto formuluotė suderinta su 20 straipsnio 
nuostatomis dėl išsamumo patikrinimo. (C. Schlyter ir kiti) 
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Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 204
40 STRAIPSNIO 7 DALIS

7. Komisija, pasikonsultavusi su Agentūra, 
gali priimti sprendimą keisti atrenkamų 
dokumentų rinkinių procentinę dalį ir iš 
dalies keisti 5 dalį ar įtraukti į ją papildomus 
kriterijus 132 straipsnio 3 dalyje nustatyta 
tvarka.

7. Komisija, pasikonsultavusi su Agentūra, 
gali priimti sprendimą keisti atrenkamų 
dokumentų rinkinių procentinę dalį ir iš 
dalies keisti 5 dalį ar įtraukti į ją papildomus 
kriterijus 132 straipsnio 3a dalyje nustatyta 
tvarka. 

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas siekiant suderinti tekstą su naujo „komitologijos“ sprendimo 
nuostatomis ir ypač pakeisti įprastą „reguliavimo komiteto“ procedūrą „reguliavimo 
procedūra su galimybe vykdyti priežiūrą“, kadangi susijusios priemonės yra bendro pobūdžio 
priemonės, skirtos pakeisti neesminius teisės akto projekto elementus.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 205
42 STRAIPSNIO 2 DALIES A IR B PUNKTAI

(a) per ...*, jei registravimo paraiškos, 
kuriose aprašytas IX ir X prieduose 
nustatytiems su informavimu susijusiems 
reikalavimams vykdyti skirtas siūlomas 
bandymas, buvo gautos iki ...**;

(a) per ...*, jei registravimo paraiškos, 
kuriose aprašytas VII–X prieduose 
nustatytiems su informavimu susijusiems 
reikalavimams vykdyti skirtas siūlomas 
bandymas, buvo gautos iki ...**;

(b) per ...***, jei registravimo paraiškos, 
kuriose aprašytas tik IX priede nustatytiems 
su informavimu susijusiems reikalavimams 
vykdyti skirtas siūlomas bandymas, buvo 
gautos iki ...****;

(b) per ...***, jei registravimo paraiškos, 
kuriose aprašytas VII–X prieduose 
nustatytiems su informavimu susijusiems 
reikalavimams vykdyti skirtas siūlomas 
bandymas, buvo gautos iki ...****;

Or. en

(186 pakeitimas – pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Susijęs su tų pačių autorių 39 straipsnio 1 dalies pakeitimu. Siekiant užkirsti kelią 
bandymams su gyvūnais ir taupyti pramonės, ypač MVĮ, išlaidas, taip pat kadangi bandymai 
su gyvūnais turėtų būti numatyti tik tada, kai tai būtina medžiagos saugos įvertinimui, 
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Agentūra turėtų išnagrinėti bet kokius siūlomus bandymus pateikiant VII ir VIII prieduose 
nurodytą informaciją.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 206
46 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Siekdama užtikrinti suderintą papildomos 
informacijos prašymo būdą, Agentūra stebi 
45 straipsnyje nurodytų sprendimų projektų 
rengimą, nustato kriterijus ir prioritetus. 
Tam tikrais atvejais 132 straipsnio 3 dalyje 
nustatyta tvarka priimamos įgyvendinimo 
priemonės.

2. Siekdama užtikrinti suderintą papildomos 
informacijos prašymo būdą, Agentūra stebi 
45 straipsnyje nurodytų sprendimų projektų 
rengimą, nustato kriterijus ir prioritetus. 
Tam tikrais atvejais 132 straipsnio 3a dalyje 
nustatyta tvarka priimamos įgyvendinimo 
priemonės.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas siekiant suderinti tekstą su naujo „komitologijos“ sprendimo 
nuostatomis ir ypač pakeisti įprastą „reguliavimo komiteto“ procedūrą „reguliavimo 
procedūra su galimybe vykdyti priežiūrą“, kadangi susijusios priemonės yra bendro pobūdžio 
priemonės, skirtos pakeisti neesminius teisės akto projekto elementus.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + Frieda 
Brepoels, Anders Wijkman + Philippe Busquin + Dan Jørgensen

Pakeitimas 207
49 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Agentūra praneša atitinkamam (-iems) 
registruotojui (-ams) arba tolesniam
naudotojui (-ams) apie sprendimo, priimto 
pagal 39, 40 arba 45 straipsnius, projektą, ir 
praneša jam (jiems) apie teisę pateikti 
pastabas per 30 dienų nuo pranešimo 
gavimo. Jei atitinkamas (-i) registruotojas (-
ai) ar tolesnis (-i) naudotojas (-ai) nori 
pateikti pastabas, jis (jie) jas pateikia 
Agentūrai. Agentūra savo ruožtu 
nedelsdama praneša kompetentingai 
institucijai apie pastabų pateikimą. 
Kompetentinga institucija (dėl sprendimų, 
priimtų pagal 45 straipsnį) ir Agentūra (dėl 

1. Agentūra, kartu su visomis 
suinteresuotųjų šalių ir Europos 
alternatyvių metodų patvirtinimo centro 
(ECVAM) pastabomis, praneša atitinkamam 
(-iems) registruotojui (-ams) arba 
paskesniajam naudotojui (-ams) apie 
sprendimo, priimto pagal 39, 40 arba 45 
straipsnius, projektą, ir praneša jam (jiems) 
apie teisę pateikti pastabas per 30 dienų nuo
pranešimo gavimo. Jei atitinkamas (-i) 
registruotojas (-ai) ar paskesnysis (-i) 
naudotojas (-ai) nori pateikti pastabas, jis 
(jie) jas pateikia Agentūrai. Agentūra savo 
ruožtu nedelsdama praneša kompetentingai 
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sprendimų, priimtų pagal 39 ir 40 
straipsnius) atsižvelgia į visas gautas 
pastabas ir gali atitinkamai iš dalies pakeisti 
sprendimo projektą.

institucijai apie pastabų pateikimą. 
Kompetentinga institucija (dėl sprendimų, 
priimtų pagal 45 straipsnį) ir Agentūra (dėl 
sprendimų, priimtų pagal 39 ir 40 
straipsnius) atsižvelgia į visas gautas 
pastabas ir gali atitinkamai iš dalies pakeisti 
sprendimo projektą. 

Or. en

(206 pakeitimas – pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Siekiant didesnio skaidrumo, taip pat turėtų būti skelbiamos ECVAM ir kitų suinteresuotųjų 
šalių pastabos. (C. Lucas ir kiti)

EP 206 pakeitimas – pirmasis svarstymas. Susijęs su 39 straipsnio 1, 1a ir 2 dalių 
pakeitimais. (F. Brepoels ir A. Wijkman)


