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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 Chris Davies, Lena Ek + Urszula Krupa + Guido Sacconi

Pakeitimas 208
54 STRAIPSNIS 

Šios antraštinės dalies tikslas – užtikrinti 
gerą vidaus rinkos veikimą, deramai 
kontroliuojant didelį susirūpinimą 
keliančių medžiagų riziką arba pakeičiant 
šias medžiagas tinkamomis alternatyviomis 
medžiagomis ar technologijomis.

Šios antraštinės dalies tikslas – užtikrinti, 
kad didelį susirūpinimą keliančios 
medžiagos būtų pakeičiamos saugesnėmis 
alternatyviomis medžiagomis arba 
technologijomis, jeigu jų yra. Kai tokių 
alternatyvų nėra, o nauda visuomenei yra 
didesnė negu su tokios medžiagos 
naudojimu susijusi rizika, šios antraštinės 
dalies tikslas – užtikrinti, kad didelį 
susirūpinimą keliančių medžiagų 
naudojimas būtų deramai kontroliuojamas 
ir kad būtų skatinamos alternatyvos. Jos 
nuostatos pagrįstos atsargumo principu.
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Or. en

(214 pakeitimas – pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Leidimų išdavimu siekiama užtikrinti žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą (Ch. Davies ir 
L. Ek). 

Leidimų išdavimu siekiama užtikrinti žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą. Pakartotinai 
pateikiamas EP 214 pakeitimas. (U. Krupa). 

Nuoroda į vidaus rinkos poreikius turi būti išbraukta. REACH jau numato straipsnį dėl laisvo 
judėjimo (128 straipsnis) ir remiasi Sutarties teisine baze dėl vidaus rinkos. Ši konkreti 
antraštinė dalis susijusi su leidimų išdavimu cheminėms medžiagoms, kurios žinomos kaip 
kenksmingos ir turi būti naudojamos ypatingomis sąlygomis. Atsargumo principas minimas 
bendrosiose REACH nuostatose, tačiau ypač svarbu įtraukti šį principą į nuostatas dėl 
leidimų išdavimo (G. Sacconi).

Pakeitimą pateikė Chris Davies, Lena Ek

Pakeitimas 209
55 STRAIPSNIO 4 DALIS

1 ir 2 dalių nuostatos netaikomos, jei 
medžiagos naudojamos:

1 ir 2 dalių nuostatos netaikomos, jei 
medžiagos naudojamos:

a) augalų apsaugos produktuose, 
priklausančiuose pagal Direktyvos 
91/414/EEB taikymo sričiai;

a) augalų apsaugos produktuose, 
priklausančiuose pagal Direktyvos 
91/414/EEB taikymo sričiai;

b) biocidiniuose produktuose, 
priklausančiuose Direktyvos 98/8/EB 
taikymo sričiai;

b) biocidiniuose produktuose, 
priklausančiuose Direktyvos 98/8/EB 
taikymo sričiai;

c) kaip variklių degalai, kuriems taikoma 
1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 98/70/EB dėl benzino ir 
dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės;
d) kaip kuras vežiojamuose arba 
stacionariuose mineralinės naftos produktų 
deginimo įrenginiuose ir kaip degalai 
uždarosiose sistemose.

Or. en
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Pagrindimas

Išimčių taikymas turėtų būti minimalus, kad būtų išvengta su skirtingomis medžiagomis 
susijusių rinkos iškraipymų ir sudarytos sąlygos nustatyti labai didelį susirūpinimą keliančias 
medžiagas ir jų saugesnes alternatyvas.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland, Anne Laperrouze, Françoise Grossetête

Pakeitimas 210
55 STRAIPSNIO 4 DALIES, D A PUNKTAS (naujas)

da) naudojant rūdas ir koncentratus, t. y. 
gamtoje esančias žaliavas, kurios nėra 
parduodamos plačiajai visuomenei ir yra 
skirtos naudoti tik įrenginiuose, kaip 
apibrėžia Direktyva 96/61/EB. 

Or. en

Pagrindimas

Daugelyje cheminių medžiagų yra nedideli natūralių CMR medžiagų kiekiai, todėl joms turi 
būti privalomi leidimai. Jų naudojimas tik kaip žaliavų įrenginiuose, kuriems reikalingi 
leidimai, numatytas nuorodoje dėl geriausios prieinamos įrangos (Direktyva 96/61/EB) bei 
teisės aktuose dėl darbuotojų ir aplinkos apsaugos; gaminius ir atliekų srautus ir toliau 
reglamentuoja REACH ir teisės aktai dėl atliekų. Susijusias rizikas tinkamai reguliuoja 
57 straipsnio 2 dalis, pagal kurią numatomos ir išimtys. Dėl medžiagų sudėties įvairovės šis 
pakeitimas užkirs kelią daugybei netinkamo registravimo atvejų (sistemos perkrovimo) ir 
užtikrins jo veiksmingumą. 

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer, Anne Laperrouze, Georgs Andrejevs, Mojca Drčar 
Murko, Marios Matsakis, Vittorio Prodi

Pakeitimas 211
55 STRAIPSNIO 4 DALIES, D B PUNKTAS (naujas)

db) medžiagoms, kurios yra baterijų 
sudėtinės dalys, kurioms taikoma Direktyva 
[2006/xx/EC]; 

Or. en
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Pagrindimas

Neseniai priimta Direktyva dėl baterijų ir akumuliatorių aiškiai numato griežtus medžiagų 
kūrimo ir gamybos apribojimus, o atsakomybę už atliekų surinkimą ir perdirbimą priskiria 
gamintojams. Be to, baterijose naudojamoms medžiagoms, kurių naudojimas dėl poveikio 
žmonių sveikatai ir aplinkai galėtų kelti susirūpinimą, jau dabar yra privalomas rizikos 
įvertinimas atliekant išsamius ir tikslius bandymus, kaip numatyta REACH.

Siekiant išvengti teisinių ir administracinių kliūčių dubliavimosi, medžiagoms, naudojamoms 
baterijose pagal Baterijų direktyvą, neturėtų būti taikomos nuostatos dėl leidimų išdavimo.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 212
55 STRAIPSNIO 5 DALIS

5. Tuo atveju, kai medžiagoms privaloma 
gauti leidimą tik dėl to, kad jos atitinka 56 
straipsnio a, b, ir c punktų kriterijus arba 
dėl to, kad jos įvardijamos pagal 56 
straipsnio f punkto nuostatas, nes yra 
pavojingos žmonių sveikatai, 1 ir 2 dalių 
nuostatos netaikomos, kai medžiagos 
naudojamos:

Išbraukta.

a) kosmetikos gaminiuose, 
priklausančiuose Direktyvos 76/768/EEB 
taikymo sričiai;
b) su maistu besiliečiančiose medžiagose, 
priklausančiose Direktyvos (EB) Nr. 
1935/2004 taikymo sričiai. 

Or. en

(Peržiūrėtas 471 dalinis pakeitimas – pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Neturėtų būti taikomi apribojimai nuostatų dėl privalomų leidimų taikymui.
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Pakeitimą pateikė Guido Sacconi + Urszula Krupa + Chris Davies, Lena Ek

Pakeitimas 213
55 A STRAIPSNIS (naujas)

55a straipsnis 
Medžiagų, kurioms privalomas leidimas, 
sąrašas 
56 straipsnio kriterijus atitinkančios 
medžiagos, kurių leidimo suteikimo 
procedūra dar nepradėta, išvardijamos 
XIV priedo a dalyje. Pradėjus leidimo 
suteikimo procedūrą, šios medžiagos 
įtraukiamos į XIV priedo b dalies sąrašą 
57 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. 

Or. en

(215 pakeitimas – pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

In order to increase transparency, stimulate voluntary measures by downstream users and 
innovation towards safer alternatives, all substances that meet the criteria of very high 
concern should be added immediately to a candidate list for authorisation (=Annex XIVa). 

Subsequently, following the priority setting by the agency, substances will be moved to Annex 
XIVb, in which sunset dates and deadlines for applications for authorisation would be set. 
(Sacconi)

In order to help SMEs in their mid to long-term investment planning, reduce bureaucracy, 
stimulate innovation towards safer alternatives and voluntary measures and increase 
transparency, all substances that meet the criteria of very high concern should be added 
immediately to a candidate list for authorisation (Annex XIV (a)). This is a much clearer and 
straightforward procedure than what the Council has proposed. EP amendments 215, 216 
(relevant part), 219, 223, 227, 228, 229 and 230 are  re-tabled as part of the candidate list 
package. (Krupa + Davies)

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi + Urszula Krupa + Chris Davies, Lena Ek

Pakeitimas 214
56 STRAIPSNIO ANTRAŠTĖ IR ĮŽANGA

Į XIV priedą įtraukiamos medžiagos Į XIV priedo a dalį įtraukiamos medžiagos
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57 straipsnyje nustatyta tvarka į XIV priedą
gali būti įtrauktos šios medžiagos:

Laikantis esamų ar būsimų apribojimų,
58 straipsnyje nustatyta tvarka į XIV priedo 
a dalį įtraukiamos šios medžiagos:

Or. en

(216 pakeitimas – pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Iš dalies susijęs su 55a straipsnio (naujas) pakeitimais.

Atsižvelgiant į tai, kad įvedamas pasiūlytų cheminių medžiagų sąrašas, turi būti pakeista 
įtraukimo į sąrašus procedūra. (G. Sacconi)

Susijęs su 55a straipsnio (naujas) pakeitimu. 

Jeigu gauta nauja mokslinė informacija rodo, kad reikalingos platesnės priemonės, skirtos 
papildomai suvaržyti medžiagų patekimą į rinką, institucijos turi turėti galimybę taikyti 
apribojimų procedūras. Pakartotinai pateikiama susijusi EP 216 pakeitimo dalis. (U. Krupa 
ir Ch. Davies) 

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

Pakeitimas 215
56 STRAIPSNIO F PUNKTAS

f) 58 straipsnyje nustatyta tvarka kiekvienu 
atskiru atveju nustatytos cheminės 
medžiagos, ardančios endokrininę sistemą 
arba pasižyminčios patvariomis 
bioakumuliacinėmis ar toksiškomis 
savybėmis arba labai patvariomis ir didelės 
bioakumuliacijos savybėmis, neatitinkančios 
d arba e punktų kriterijų, kurios, kaip 
įrodyta moksliniais tyrimais, gali sukelti 
rimtą poveikį žmonių sveikatai, prilygstantį 
a-e punktuose išvardytų cheminių 
medžiagų poveikiui..

f) 58 straipsnyje nustatyta tvarka kiekvienu 
atskiru atveju nustatytos cheminės 
medžiagos, ardančios endokrininę sistemą 
arba pasižyminčios patvariomis 
bioakumuliacinėmis ar toksiškomis 
savybėmis arba labai patvariomis ir didelės 
bioakumuliacijos savybėmis, neatitinkančios 
d arba e punktų kriterijų, kelia panašų 
susirūpinimą, kaip ir a–e punktuose 
išvardytos medžiagos.

Or. en
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(217 pakeitimas – pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

This Pakeitimas lowers the level of concern required for a substance before it is allowed to be 
added to Annex XIVa. A more flexible wording is preferable. (Sacconi)

The precautionary principle gives at hand that we cannot wait until we have full scientific 
evidence that a substance is going to have a negative impact on hormones for example, 
therefore the proposed wording will allow us to find more substances which are likely to give 
similar level of concern. (Wijkman & others)

The Council text would result in a significant increase in animal testing. This Pakeitimas 
allows for a handful of dangerous substances, mainly hormone disrupting chemicals which 
interfere with the normal functioning of the hormone system of both people and wildlife and 
result in a wide range of adverse effects including reproductive, developmental and 
behavioural problems, and those like PFOS, PFOA and DecaBDE to be brought under 
authorisation. EP Pakeitimas 217 is re-tabled. (Davies)

Pakeitimą pateikė María Sornosa Martínez

Pakeitimas 216
56 STRAIPSNIO F PUNKTAS

f) medžiagos, ardančios endokrininę sistemą 
arba turinčios patvarumo, bioakumuliacijos 
ar toksiškų savybių arba didelio patvarumo 
ir didelės bioakumuliacijos savybių, 
neatitinkančios d ir e punktų kriterijų, ir 
kurios, kaip buvo nustatyta atskirais atvejais 
pagal 58 straipsnį, sukelia žmonėms bei 
aplinkai rimtą ir negrįžtamą poveikį, kuris 
prilygsta a–e punktuose išvardytų medžiagų 
poveikiui. 

f) medžiagos, ardančios endokrininę sistemą 
arba turinčios patvarumo, bioakumuliacijos 
ar toksiškų savybių arba didelio patvarumo 
ir didelės bioakumuliacijos savybių, 
neatitinkančios d ir e punktų kriterijų, ir 
kurios, kaip buvo nustatyta atskirais atvejais 
pagal 58 straipsnį, sukelia žmonėms bei 
aplinkai rimtą ir negrįžtamą poveikį, kuris 
prilygsta a–e punktuose išvardytų medžiagų 
poveikiui. 

Įsigaliojus REACH, šios rūšies 
medžiagoms Komisija parengia gaires, 
kuriose nustato atitinkamus kriterijus 
medžiagoms, kurios gali kelti tokį pat 
susirūpinimą, kaip ir nurodytosios a–e 
punktuose. 

Or. es
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Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad PBT medžiagos kriterijus atitinkanti medžiaga būtų klasifikuojama 
REACH kaip medžiagos, kurios gali kelti tokį pat susirūpinimą. Dabartiniame tekste ši 
nuostata neaiški. 

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 217
56 STRAIPSNIO F A PUNKTAS (naujas)

fa) nanodalelės. 

Or. en

(Naujas pakeitimas – 62 straipsnio 2 dalies d punktas, siekiant atsižvelgti į pakeistą 2006 m. 
kovo 10 d. SCENIHR nuomonę ir apžvalgą „Nano lygio medžiagų toksinis potencialas“, 

2006 m. vasario 3 d. paskelbtą „Moksle“) 

Pagrindimas

Remiantis „Mokslu“, labai maži nanomedžiagų dydžiai gali pakeisti fizines ir chemines 
savybes ir sukurti didesnes biologinių medžiagų sunaudojimo ir sąveikos su jomis galimybes. 
Šis derinys gyvose ląstelėse gali sukelti neigiamą biologinį poveikį, kuris šiaip nebūtų 
galimas, jeigu tos medžiagos būtų stambesnės formos. SCENIHR nuomone, iki šiol turima tik 
labai mažai informacijos apie nanodalelių biologinį patvarumą (pvz., dalijimąsi, kaupimąsi, 
metabolizmą ir būdingą organų apnuodijimą). Todėl nanodalelėms turi būti privalomi 
leidimai.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 218
56 STRAIPSNIO F A PUNKTAS (naujas)

fa) medžiagos, kurios naudojamos kaip 
priedai tabako gaminiams, kaip apibrėžta 
Direktyvos 2001/37/EB dėl valstybių narių 
įstatymų ir kitų teisės aktų, taikomų tabako 
gaminių gamybai, pateikimui ir 
pardavimui, suderinimo 2 straipsnio 1 ir 
5 dalyse.

Or. en
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Pagrindimas

Atitinka pirmajame svarstyme priimtą 218 pakeitimą.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 219
57 STRAIPSNIO ANTRAŠTĖ IR 1 DALIES ĮŽANGA

Medžiagų įtraukimas į XIV priedą
1. Sprendimas įtraukti medžiagas į 56 
straipsnyje minimą XIV priedą priimamas 
132 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. 
Jame kiekvienos medžiagos atveju 
nurodoma:

Medžiagų įtraukimas į XIV priedo b dalį
1. Sprendimas įtraukti medžiagas į 56 
straipsnyje minimą XIV priedo b dalį
priimamas 132 straipsnio 3a dalyje
nustatyta tvarka. Jame kiekvienos 
medžiagos atveju nurodoma:

Or. en

(219 pakeitimas – pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Numačius sudaryti medžiagų, kurioms prašoma leidimų, sąrašą, XIV priedas tapo XIV priedo 
b dalimi. 

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa + Chris Davies, Lena Ek

Pakeitimas 220
57 STRAIPSNIO ANTRAŠTĖ IR 1 DALIES ĮŽANGA

Medžiagų įtraukimas į XIV priedą
1. Sprendimas įtraukti medžiagas į 56 
straipsnyje minimą XIV priedą priimamas 
132 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. 
Jame kiekvienos medžiagos atveju 
nurodoma:

Medžiagų įtraukimas į XIV priedo b dalį
1. Sprendimas įtraukti medžiagas į 56 
straipsnyje minimą XIV priedo b dalį
priimamas 132 straipsnio 3 dalyje nustatyta 
tvarka. Jame kiekvienos medžiagos atveju 
nurodoma:

Or. en
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Pagrindimas

Susijęs su 55a straipsnio (naujas) pakeitimu.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 221
57 STRAIPSNIO 1 DALIES B A PUNKTAS (naujas)

 ba) visi 67 straipsnyje nustatyti 
apribojimai;

Or. en

(220 pakeitimas – pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Svarbu sprendime išdėstyti bet kokius gamybos, naudojimo ir patekimo į rinką apribojimus, 
kad tokios medžiagos būtų įtrauktos į XIV priedo b dalį. 

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi + Chris Davies

Pakeitimas 222
57 STRAIPSNIO 1 DALIES D PUNKTAS

d) prireikus, peržiūros laikotarpiai tam 
tikriems naudojimo atvejams;

d) prireikus, 5 metų neviršijantys
peržiūros laikotarpiai visiems naudojimo 
atvejams;

Or. en

(221 pakeitimas – pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

All authorisations must have time limits on them, up to a maximum of 5 years, depending on 
the development of safer alternatives or technologies. In the absence of regular review 
periods the incentive for innovation and the development of safer methods will be lost. 
(Sacconi)

It is reasonable that all authorisations are issued on a temporary basis, because periodic 
review will allow (and encourage) adaptation to technical progress (e.g. consideration of new 
information on hazards, exposure, socio-economic benefits and availability of alternatives). 
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Without regular review periods, the incentive for the innovation of safer alternatives will be 
lost. EP Pakeitimas 221 is re-tabled. (Davies)

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 223
57 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Naudojimo atvejams arba naudojimo 
atvejų kategorijoms gali būti netaikomas 
reikalavimas gauti autorizaciją, jei rizika yra 
deramai kontroliuojama esamais
konkrečiais Bendrijos teisės aktais, 
nustatančiais būtiniausius reikalavimus, 
susijusius su žmonių sveikatos ir aplinkos 
apsauga naudojant cheminę medžiagą. 
Nustatant reikalavimų netaikymo atvejus 
pirmiausiai atsižvelgiama į rizikos žmogaus 
sveikatai ir aplinkai proporcingumą pagal 
cheminės medžiagos pobūdį, pavyzdžiui, 
tais atvejais, kai rizika priklauso nuo 
agregatinės būsenos.

2. Naudojimo atvejams arba kategorijoms 
gali būti išimties tvarka netaikomas 
reikalavimas gauti leidimą. Taikant tokias 
išimtis ypač būtina atsižvelgti į:
a) galiojančius konkrečius Bendrijos teisės 
aktus, kuriais keliami būtiniausi žmonių ir 
aplinkos apsaugos, naudojant chemines 
medžiagas, reikalavimai, t. y. privalomosios 
poveikio darbo vietoje ribos, išmetalų ribos 
ir pan., su sąlyga, kad rizika yra deramai 
kontroliuojama;
b) galiojančius teisinius įsipareigojimus 
imtis tinkamų techninių ir administracinių 
priemonių, kad naudojant cheminę 
medžiagą būtų laikomasi atitinkamų 
sveikatos, saugos ir ekologinių standartų.
Išimtims gali būti taikomos tam tikros 
sąlygos.

Or. en

Pagrindimas

Grąžinamas pirminis Komisijos pasiūlymas.

Pakeitimą pateikė Chris Davies + Philippe Busquin, Vittorio Prodi

Pakeitimas 224
57 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Naudojimo atvejams arba naudojimo 
atvejų kategorijoms gali būti netaikomas 
reikalavimas gauti autorizaciją, jei rizika yra 
deramai kontroliuojama esamais konkrečiais 

2. Naudojimo atvejams arba naudojimo 
atvejų kategorijoms gali būti netaikomas 
reikalavimas gauti leidimą, jei rizika yra 
deramai kontroliuojama esamais konkrečiais 
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Bendrijos teisės aktais, nustatančiais 
būtiniausius reikalavimus, susijusius su 
žmonių sveikatos ir aplinkos apsauga 
naudojant cheminę medžiagą. Nustatant 
reikalavimų netaikymo atvejus pirmiausiai 
atsižvelgiama į rizikos žmogaus sveikatai ir 
aplinkai proporcingumą pagal cheminės 
medžiagos pobūdį, pavyzdžiui, tais atvejais, 
kai rizika priklauso nuo agregatinės būsenos.

Bendrijos teisės aktais, nustatančiais 
būtiniausius reikalavimus, susijusius su 
žmonių sveikatos, viešojo saugumo ir 
aplinkos apsauga naudojant cheminę 
medžiagą. Nustatant reikalavimų netaikymo 
atvejus pirmiausiai atsižvelgiama į rizikos 
žmogaus sveikatai, viešajam saugumui ir 
aplinkai proporcingumą pagal cheminės 
medžiagos pobūdį, pavyzdžiui, tais atvejais, 
kai rizika priklauso nuo agregatinės būsenos. 

Or. en

Pagrindimas

REACH įgyvendinimas neturėtų kliudyti oreivystės sektoriui, kuriame laikomasi civilinės 
aviacijos saugos ir sertifikavimo reikalavimų bei standartų, nustatytų tarptautiniu (ICAO) 
arba Bendrijos (EASA) lygiu. Gali prireikti kai kurioms medžiagoms nustatyti reikalavimų dėl 
leidimų išimtis, jeigu jų fizinės ir cheminės savybės būtinos siekiant laikytis tarptautinių arba 
Bendrijos saugos ir sertifikavimo reikalavimų bei standartų, ypač tinkamumo skraidyti ir 
keleivių saugos reikalavimų, susijusių su civiline aviacija, kaip numatyta Reglamente (EB) 
Nr. 1592/2002. 

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 225
57 STRAIPSNIO 2 A DALIS (nauja)

2a. Tokios išimtys netaikomos 
56 straipsnyje nustatytų medžiagų, kurios 
naudojamos kaip priedai tabako 
gaminiams, kaip apibrėžta Direktyvos 
2001/37/EB dėl valstybių narių įstatymų ir 
kitų teisės aktų, taikomų tabako gaminių 
gamybai, pateikimui ir pardavimui, 
suderinimo 2 straipsnio 1 ir 5 dalyse, 
nepaisant tos direktyvos 12 straipsnio 
nuostatų, naudojimo atvejams ar atvejų 
kategorijoms.

Or. en
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Pagrindimas

Suderintas su pirmajame svarstyme priimtu 222 pakeitimu, taip pat su pirminėje Europos 
Komisijos redakcijoje pateikto straipsnio numerio pakeitimu Bendrojoje pozicijoje.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 226
57 STRAIPSNIO 3 DALIES ĮŽANGA

3. Prieš priimant sprendimą įtraukti 
chemines medžiagas į XIV priedą, 
Agentūra, atsižvelgdama į Valstybių narių 
komiteto nuomonę, rekomenduoja įtraukti
prioritetines chemines medžiagas, prie 
kiekvienos jų nurodydama 1 dalyje 
išvardytus duomenis. Pirmenybė paprastai 
teikiama cheminėms medžiagoms:

3. Agentūra rekomenduoja iš XIV priedo 
a dalies į šio priedo b dalį perkelti 
prioritetines chemines medžiagas, prie 
kiekvienos jų nurodydama 1 dalyje 
išvardytus duomenis. Pirmenybė paprastai 
teikiama cheminėms medžiagoms:

Or. en

(223 pakeitimas – pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Numačius sudaryti medžiagų, kurioms prašoma leidimų, sąrašą, XIV priedas tapo XI priedo 
b dalimi. 

Pakeitimą pateikė Chris Davies, Lena Ek + Urszula Krupa

Pakeitimas 227
57 STRAIPSNIO 3 DALIES ĮŽANGA

3. Prieš priimant sprendimą įtraukti 
chemines medžiagas į XIV priedą, 
Agentūra, atsižvelgdama į Valstybių narių 
komiteto nuomonę, rekomenduoja įtraukti
prioritetines chemines medžiagas, prie 
kiekvienos jų nurodydama 1 dalyje 
išvardytus duomenis. Pirmenybė paprastai 
teikiama cheminėms medžiagoms:

3. Agentūra, atsižvelgdama į Valstybių 
narių komiteto nuomonę, rekomenduoja iš 
XIV priedo a dalies į šio priedo b dalį 
perkelti prioritetines chemines medžiagas, 
prie kiekvienos jų nurodydama 1 dalyje 
išvardytus duomenis. Pirmenybė paprastai 
teikiama cheminėms medžiagoms:

Or. en
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Pagrindimas

Susijęs su 55a straipsnio (naujas) pakeitimu.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 228
57 STRAIPSNIO 3 DALIES B A PUNKTAS (naujas)

ba) nanodalelių formos medžiagoms; arba 

Or. en

(Naujas pakeitimas – 62 straipsnio 2 dalies d punktas, siekiant atsižvelgti į pakeistą 2006 m. 
kovo 10 d. SCENIHR nuomonę)

Pagrindimas

SCENIHR nuomone, daug įvairių nano mastelio medžiagų ir aktyvių nano mastelio paviršių 
naudojami vartotojams skirtuose produktuose, įskaitant kosmetikos produktus ir preparatus 
nuo saulės, pluoštus ir tekstilės gaminius, dažus, glaistus, emulsijas ir koloidus. Atsižvelgiant 
į tai, kad a) didelį nerimą kelia nanodalelių neigiamas poveikis, b) jos plačiai naudojamos 
vartotojams skirtuose produktuose ir c) turimos žinios apie nanodalelių biologinį patvarumą 
labai skurdžios, joms turėtų būti suteikta pirmenybė REACH leidimų sistemoje. 

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 229
57 STRAIPSNIO 3 DALIES C PUNKTAS

c) medžiagoms, kurių naudojami dideli 
kiekiai.

c) medžiagoms, kurių naudojami dideli 
kiekiai arba

Or. en

Pagrindimas

Suderintas su pirmajame svarstyme priimtu 224 pakeitimu.
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Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 230
57 STRAIPSNIO 3 DALIES C A PUNKTAS (naujas)

ca) medžiagoms, kurios naudojamos kaip 
priedai tabako gaminiams, kaip apibrėžta 
Direktyvos 2001/37/EB dėl valstybių narių 
įstatymų ir kitų teisės aktų, taikomų tabako 
gaminių gamybai, pateikimui ir 
pardavimui, suderinimo 2 straipsnio 1 ir 
5 dalyse.

Or. en

Pagrindimas

Suderintas su pirmajame svarstyme priimtu 225 pakeitimu.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 231
57 STRAIPSNIO 4 DALIES 1 PAPUNKTIS

4. Prieš išsiųsdama savo rekomendacijas 
Komisijai, Agentūra paskelbia jas savo 
tinklavietėje, aiškiai nurodydama 
paskelbimo datą ir atsižvelgdama į 117 ir 
118 straipsnių nuostatas, susijusias su teise 
susipažinti su informacija. Agentūra 
pakviečia suinteresuotas šalis per tris 
mėnesius nuo paskelbimo dienos pateikti 
savo pastabas, ypač apie naudojimo atvejus, 
kuriems netaikomas reikalavimas gauti 
autorizaciją.

4. Prieš išsiųsdama savo rekomendacijas 
Komisijai, Agentūra paskelbia jas savo 
tinklapyje, aiškiai nurodydama paskelbimo 
datą. Agentūra pakviečia suinteresuotas šalis 
per tris mėnesius nuo paskelbimo dienos 
pateikti savo pastabas, ypač apie: 

a) 56 straipsnio d, e ir f punktuose 
pateiktų kriterijų laikymąsi; 
b) naudojimo atvejus, kuriems 
neprivaloma gauti leidimą.

Or. en

Pagrindimas

Grąžinamas pirminis Komisijos pasiūlymas.

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges, Anders Wijkman + Chris Davies, Lena Ek + 
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Urszula Krupa + Guido Sacconi

Pakeitimas 232
57 STRAIPSNIO 5 DALIS

Atsižvelgiant į 6 dalį, į XIV priedą įtrauktai 
cheminei medžiagai netaikomi nauji 
apribojimai pagal VIII antraštinėje dalyje 
išdėstytą procedūrą, susijusią su cheminės 
medžiagos, preparato ar gaminio sudėtyje 
esančios cheminės medžiagos naudojimo 
keliama rizika žmonių sveikatai ar aplinkai 
dėl XIV priede nurodytų cheminei 
medžiagai būdingų savybių.
.

Atsižvelgiant į 6 dalį, į XIV priedą įtrauktai 
cheminei medžiagai netaikomi nauji 
apribojimai pagal VIII antraštinėje dalyje 
išdėstytą procedūrą, susijusią su cheminės 
medžiagos, preparato ar gaminio sudėtyje 
esančios cheminės medžiagos naudojimo 
keliama rizika žmonių sveikatai ar aplinkai 
dėl XIV priede nurodytų cheminei 
medžiagai būdingų savybių, išskyrus 
atvejus, kai Agentūrai pateikiama 
mokslinės informacijos, patvirtinančios 
būtinybę nedelsiant imtis priemonių 
griežčiau apriboti medžiagos naudojimą. 

Or. en

Pagrindimas

Jeigu gauta nauja mokslinė informacija rodo, kad reikalingos platesnės priemonės, skirtos 
papildomai apriboti medžiagų patekimą į rinką, institucijos turi turėti galimybę taikyti 
apribojimų procedūras. Pakartotinai pateikiamas EP 226 pakeitimas. (E. Hennicot, 
A. Wijkman, U. Krupa ir Ch. Davies)

Reikalingas mechanizmas kontroliuoti naudojimą tų į sąrašą įtrauktų medžiagų, kurioms 
išimties tvarka netaikomas reikalavimas gauti leidimą, tuo tarpu Komisijos tekstas pašalintų 
bet kokią galimybę kontroliuoti taikant „kitus“ apribojimus. 226 pakeitimas – pirmasis 
svarstymas. (G. Sacconi)

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 233
57 STRAIPSNIO 8 DALIS

8. Cheminės medžiagos, kurios dėl naujos 
informacijos gavimo nebeatitinka 56 
straipsnyje nurodytų kriterijų, 132 straipsnio 
3 dalyje nustatyta tvarka išbraukiamos iš 
XIV priedo. 

8. Cheminės medžiagos, kurios dėl naujos 
informacijos gavimo nebeatitinka 56 
straipsnyje nurodytų kriterijų, 132 straipsnio 
3a dalyje nustatyta tvarka išbraukiamos iš 
XIV priedo. 

Or. en
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Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas siekiant suderinti tekstą su naujo „komitologijos“ sprendimo 
nuostatomis ir ypač pakeisti įprastą „reguliavimo komiteto“ procedūrą „reguliavimo 
komiteto nagrinėjimu“, kadangi susijusios priemonės yra bendros taikymo srities priemonės, 
skirtos pakeisti neesminius teisės akto projekto elementus. 

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 234
58 STRAIPSNIO ANTRAŠTĖ

56 straipsnyje nurodytų cheminių medžiagų 
nustatymas

56 straipsnyje nurodytų cheminių medžiagų 
nustatymas ir įtraukimas į XIV priedo a dalį 

Or. en

(227 pakeitimas – pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Susijęs su 56 straipsnio pakeitimu. 
Siekiant didinti skaidrumą, paskatinti savanoriškas tolesnių naudotojų priemones ir 
inovacijas, susijusias su saugesnėmis alternatyvomis, visos medžiagos, atitinkančios kriterijus 
dėl labai didelio susirūpinimo, turėtų būti nedelsiant įtrauktos į pasiūlytų cheminių medžiagų 
sąrašą (t. y. XIV priedo a dalį). Tos medžiagos, kurios jau dabar laikomos atitinkančiomis 
šiuos kriterijus, įtraukiamos tiesiogiai. Toms, kurios tokiomis dar tik nustatomos, turėtų būti 
įvesta įtraukimo į sąrašą procedūra.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 235
58 STRAIPSNIO -1 DALIS

-1 56 straipsnio a, b ir c punktuose 
minimos medžiagos įtraukiamos į 
XIV priedo a dalį.

Or. en

(228 pakeitimas – pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

C/m/r medžiagos turėtų būti nedelsiant įtrauktos į pasiūlytų cheminių medžiagų sąrašą. 
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Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 236
58 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Siekiant nustatyti 56 straipsnyje 
nurodytus kriterijus atitinkančias chemines 
medžiagas ir sudaryti šių pasiūlytų 
cheminių medžiagų sąrašą, kuris galiausiai 
bus įtrauktas į XIV priedą, taikoma šio 
straipsnio 2–10 dalyse išdėstyta tvarka. 
Agentūra šiame sąraše nurodo, kurios 
cheminės medžiagos yra jos darbo 
programoje pagal 82 straipsnio 3 dalies e 
punktą.

1. Siekiant nustatyti 56 straipsnio d, e ir 
f punktuose nurodytas chemines 
medžiagas, prieš bet kurias pagal 
57 straipsnio 3 dalį pateiktas 
rekomendacijas taikoma šio straipsnio 2–10 
dalyse išdėstyta tvarka. 

Or. en

Pagrindimas

Grąžinamas pirminis Komisijos pasiūlymas.

Pakeitimą pateikė Chris Davies, Lena Ek + Urszula Krupa

Pakeitimas 237
58 STRAIPSNIO ANTRAŠTĖ IR 1 DALIS

56 straipsnyje nurodytų cheminių medžiagų 
nustatymas

56 straipsnyje nurodytų medžiagų 
nustatymas ir įtraukimas į XIV priedo a dalį 

1. Siekiant nustatyti 56 straipsnyje nurodytus 
kriterijus atitinkančias chemines medžiagas 
ir sudaryti šių pasiūlytų cheminių medžiagų 
sąrašą, kuris galiausiai bus įtrauktas į XIV 
priedą, taikoma šio straipsnio 2–10 dalyse 
išdėstyta tvarka. Agentūra šiame sąraše 
nurodo, kurios cheminės medžiagos yra jos 
darbo programoje pagal 82 straipsnio 3 
dalies e punktą.

1. Siekiant nustatyti 56 straipsnyje nurodytus 
kriterijus atitinkančias chemines medžiagas 
ir sudaryti šių pasiūlytų cheminių medžiagų 
sąrašą (XVI priedo a dalis), kuris galiausiai 
bus įtrauktas į XIV priedo b dalį, taikoma 
šio straipsnio 2–10 dalyse išdėstyta tvarka. 
Agentūra šiame sąraše nurodo, kurios 
cheminės medžiagos yra jos darbo 
programoje pagal 82 straipsnio 3 dalies e 
punktą. 

1a. 56 straipsnio a, b ir c punktuose 
minimos medžiagos įtraukiamos į 
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XIV priedo a dalį.

Or. en

Pagrindimas

Didelį susirūpinimą keliančios medžiagos turėtų būti nustatomos kvalifikuota dauguma. 
Netikslinga nustatant šias medžiagas kiekvienai iš 25 valstybių narių suteikti veto teisę. Taigi 
šiuo pakeitimu numatoma aiški laiko atžvilgiu apibrėžta didelį susirūpinimą keliančių 
medžiagų įtraukimo į XIII priedo a dalį procedūra ir tokiu būdu sustiprinamas teisinis 
apibrėžtumas pramonei. Pakeitimas susijęs su 53a straipsnio (naujas) pakeitimu. 

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 238
58 STRAIPSNIO 8 IR 9 DALYS

8. Jei per 30 dienų nuo dokumentų rinkinio 
perdavimo Valstybių narių komitetas 
vieningai sutaria dėl cheminės medžiagos 
nustatymo, šią cheminę medžiagą Agentūra 
įtraukia į 1 dalyje nurodytą sąrašą. 
Agentūra šią cheminę medžiagą gali 
įtraukti į savo rekomendacijas pagal 57 
straipsnio 3 dalį. 

8. Jei per 30 dienų nuo dokumentų rinkinio 
perdavimo valstybių narių komitetas 
kvalifikuota balsų dauguma sutaria, jog 
medžiaga atitinka kriterijus, kad būtų 
suteiktas leidimas, ir kad ji turėtų būti 
įtraukta į XII priedo b dalį, Agentūra per 
15 darbo dienų rekomenduoja Komisijai 
įtraukti šią medžiagą į XIII priedo b dalį, 
kaip numatyta 57 straipsnio 3 dalyje. 

9. Jei Valstybių narių komitetui nepavyksta 
vieningai susitarti, Komisija per 3 mėnesius 
nuo Valstybių narių komiteto nuomonės 
gavimo parengia pasiūlymo dėl cheminės 
medžiagos nustatymo projektą. Galutinis 
sprendimas dėl cheminės medžiagos 
nustatymo priimamas 132 straipsnio 3 
dalyje nustatyta tvarka.

9. Jei Valstybių narių komitetui nepavyksta 
susitarti kvalifikuota balsų dauguma, jis 
privalo priimti nuomonę per 30 dienų nuo 
dokumentų rinkinio perdavimo. Agentūra 
per 15 darbo dienų šią nuomonę perduoda 
Komisijai kartu su informacija apie 
Komiteto mažumų požiūrį, kad Komisija 
priimtų sprendimą.

Or. en

(229 pakeitimas – pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Komitetui nepavykus susitarti, galutinis sprendimas bus paliekamas Komisijai.
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Pakeitimą pateikė Chris Davies + Urszula Krupa

Pakeitimas 239
58 STRAIPSNIO 8 IR 9 DALYS

8. Jei per 30 dienų nuo dokumentų rinkinio
perdavimo Valstybių narių komitetas 
vieningai sutaria dėl cheminės medžiagos
nustatymo, šią cheminę medžiagą Agentūra 
įtraukia į 1 dalyje nurodytą sąrašą. Agentūra 
šią cheminę medžiagą gali įtraukti į savo 
rekomendacijas pagal 57 straipsnio 3 dalį. 

8. Jei per 30 dienų nuo dokumentų rinkinio 
perdavimo Valstybių narių komitetas 
kvalifikuota balsų dauguma sutaria, kad 
medžiaga atitinka kriterijus ir būtų įtraukta 
į XVI priedo a dalį, šią cheminę medžiagą 
Agentūra įtraukia į 1 dalyje nurodytą sąrašą. 
Agentūra šią cheminę medžiagą gali įtraukti 
į savo rekomendacijas pagal 57 straipsnio 3 
dalį.

8a. Medžiagos, kurios yra naujai 
priskiriamos prie 56 straipsnio a, b ir 
c punktuose nustatytus kriterijus 
atitinkančių medžiagų, ir medžiagos, kurios 
identifikuojamos kaip 56 straipsnio d, e ir 
f punktuose nustatytus kriterijus 
atitinkančios medžiagos, per tris mėnesius 
įtraukiamos į XIV priedo a dalį.

9. Jei Valstybių narių komitetui nepavyksta 
vieningai susitarti, Komisija per 3 mėnesius 
nuo Valstybių narių komiteto nuomonės 
gavimo parengia pasiūlymo dėl cheminės 
medžiagos nustatymo projektą. Galutinis 
sprendimas dėl cheminės medžiagos 
nustatymo priimamas 132 straipsnio 3 dalyje 
nustatyta tvarka.

9. Jei Valstybių narių komitetui nepavyksta 
kvalifikuota balsų dauguma susitarti, 
Komisija per 3 mėnesius nuo Valstybių 
narių komiteto nuomonės gavimo parengia 
pasiūlymo dėl cheminės medžiagos 
nustatymo projektą. Galutinis sprendimas 
dėl cheminės medžiagos nustatymo 
priimamas 132 straipsnio 3 dalyje nustatyta 
tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Didelį susirūpinimą keliančios medžiagos turėtų būti nustatomos kvalifikuota dauguma. 
Netikslinga nustatant šias medžiagas kiekvienai iš 25 valstybių narių suteikti veto teisę. Taigi 
šiuo pakeitimu numatoma aiški laiko atžvilgiu apibrėžta didelį susirūpinimą keliančių 
medžiagų įtraukimo į XIII priedo a dalį procedūra ir taip sustiprinamas teisinis apibrėžtumas 
pramonei. Pakeitimas susijęs su 53a straipsnio (naujas) pakeitimu.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 240
58 STRAIPSNIO 9 DALIS
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9. Jei valstybių narių komitetui nepavyksta 
vieningai susitarti, Komisija per 3 mėnesius 
nuo Valstybių narių komiteto nuomonės 
gavimo parengia pasiūlymo dėl cheminės 
medžiagos nustatymo projektą. Galutinis 
sprendimas dėl cheminės medžiagos 
priimamas 132 straipsnio 3 dalyje nustatyta 
tvarka. 

9. Jei valstybių narių komitetui nepavyksta 
vieningai susitarti, Komisija per 3 mėnesius 
nuo Valstybių narių komiteto nuomonės
gavimo parengia pasiūlymo dėl cheminės 
medžiagos nustatymo projektą. Galutinis 
sprendimas dėl cheminės medžiagos 
priimamas 132 straipsnio 3a dalyje
nustatyta tvarka. 

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas taip pat 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 Guido Sacconi

Pakeitimas 241
58 STRAIPSNIO 9 A DALIS (nauja)

9a. Medžiagos, kurios yra naujai 
priskiriamos prie 56 straipsnio a, b ir 
c punktuose nustatytus kriterijus 
atitinkančių medžiagų, ir medžiagos, kurios 
identifikuojamos kaip 56 straipsnio d, e ir 
f punktuose nustatytus kriterijus 
atitinkančios medžiagos, per tris mėnesius 
įtraukiamos į XIV priedo a dalį. 

Or. en

(230 pakeitimas – pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Pakeitimu numatoma procedūra, pagal kurią medžiagos įtraukiamos į XIV priedo a dalį.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 242
59 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Nepažeidžiant 3 dalies, autorizacija 
suteikiama tuo atveju, kai cheminės 

2. Leidimas suteikiamas, tik jeigu:
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medžiagos naudojimo keliama rizika 
žmonių sveikatai ir aplinkai dėl XIV 
priede nurodytų cheminei medžiagai 
būdingų savybių yra deramai 
kontroliuojama pagal I priedo 6.4 skirsnį 
ir kaip nurodyta pareiškėjo pateiktoje 
cheminės saugos ataskaitoje.
Komisija atsižvelgia į visus sprendimo 
priėmimo metu žinomus išleidimus, 
išmetimus ir nuostolius.

Komisija neatsižvelgia į riziką žmonių 
sveikatai, kylančią dėl cheminės medžiagos 
naudojimo medicinos prietaisuose, kuriuos 
reglamentuoja 1990 m. birželio 20 d. 
Tarybos direktyva 90/385/EEB dėl valstybių 
narių įstatymų, reglamentuojančių 
aktyviuosius implantuojamus medicinos 
prietaisus, suderinimo, 1993 m. birželio 14 
d. Tarybos direktyva 93/42/EEB dėl 
medicinos prietaisų arba 1998 m. spalio 27 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos 
medicinos prietaisų.

a) nėra tinkamų alternatyvių medžiagų 
arba technologijų ir yra imamasi 
priemonių, siekiant sumažinti poveikį iki 
minimumo, ir
b) įrodoma, kad socialinė ir ekonominė 
nauda yra didesnė už medžiagos naudojimo 
keliamą riziką žmonių sveikatai arba 
aplinkai, ir 
c) naudojant medžiagą XIV priedo a dalyje 
nustatytų būdingųjų savybių keliama rizika 
žmonių sveikatai arba aplinkai tinkamai 
valdoma, kaip numatyta I priedo 
6 skirsnyje ir kaip nurodyta pareiškėjo 
cheminės medžiagos saugos ataskaitoje.
Komisija atsižvelgia į visus sprendimo 
priėmimo metu žinomus išleidimus, 
išmetimus ir nuostolius.

Or. en
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(Peržiūrėtas 232 pakeitimas – pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Susijęs su 54 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, 
Avril Doyle + Chris Davies, Lena Ek + Urszula Krupa

Pakeitimas 243
59 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Nepažeidžiant 3 dalies, autorizacija 
suteikiama tuo atveju, kai cheminės 
medžiagos naudojimo keliama rizika 
žmonių sveikatai ar aplinkai dėl XIV priede 
nurodytų cheminei medžiagai būdingų 
savybių yra deramai kontroliuojama pagal 
I priedo 6.4 skirsnį ir kaip nurodyta 
pareiškėjo pateiktoje cheminės saugos 
ataskaitoje. Komisija atsižvelgia į visus 
sprendimo priėmimo metu žinomus 
išleidimus, išmetimus ir nuostolius.

2. Leidimas suteikiamas, tik jeigu:

Komisija neatsižvelgia į riziką žmonių 
sveikatai, kylančią dėl cheminės medžiagos 
naudojimo medicinos prietaisuose, kuriuos 
reglamentuoja 1990 m. birželio 20 d. 
Tarybos direktyva 90/385/EEB dėl valstybių 
narių įstatymų, reglamentuojančių
aktyviuosius implantuojamus medicinos 
prietaisus, suderinimo, 1993 m. birželio 14 
d. Tarybos direktyva 93/42/EEB dėl 
medicinos prietaisų arba 1998 m. spalio 27 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos 
medicinos prietaisų.

a) nėra tinkamų alternatyvių medžiagų 
arba technologijų ir yra imamasi 
priemonių, siekiant sumažinti poveikį iki 
minimumo, ir 
b) įrodoma, kad socialinė ir ekonominė 
nauda yra didesnė už medžiagos naudojimo 
keliamą riziką žmonių sveikatai arba 
aplinkai, ir 
c) naudojant medžiagą XIV priedo a dalyje 
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nustatytų būdingųjų savybių keliama rizika 
žmonių sveikatai arba aplinkai tinkamai 
valdoma, kaip numatyta I priedo 
6 skirsnyje ir kaip nurodyta pareiškėjo 
cheminės medžiagos saugos ataskaitoje.

Or. en

Pagrindimas

For substances, substitution should always be the first option, taking social economic aspects 
and adequate control into account. Pakeitimas 232 from the first reading. 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. Amendments 1-5, 12-13 from Wijkman are related. (Wijkman & others)

This Pakeitimas clarifies that the availability of suitable safer alternatives should always be 
looked at first. Proactive companies investing in safer solution are currently disadvantaged 
on the market. ‘Adequate control’ means business as usual and doesn’t offer incentives for 
innovation. This Pakeitimas encourages the replacement of hazardous chemicals by safer 
alternatives. Reinstatement of EP Pakeitimas 232. (Davies + Krupa)

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 244
59 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. 2 dalis netaikoma: Išbraukta.
i) cheminėms medžiagoms, atitinkančioms 
56 straipsnio a, b, c ir f punktuose 
nurodytus kriterijus, kurioms neįmanoma 
nustatyti ribų pagal I priedo 6.4 skirsnį; 
ii) cheminėms medžiagoms, atitinkančioms 
56 straipsnio d ir e punktuose nurodytus 
kriterijus.

Or. en

Pagrindimas

Bendrojoje pozicijoje nuostata išbraukta, kadangi medžiagoms, keliančioms didelį 
susirūpinimą, turi būti taikoma viena leidimų išdavimo procedūra. 



AM\630161LT.doc 25/102 PE 378.597v01-00

External Translation. The translation has not been based on the main document (07524/8/2006)

LT

Pakeitimą pateikė María Sornosa Martínez

Pakeitimas 245
59 STRAIPSNIO 3 DALIES B A PUNKTAS (naujas)

ba) medžiagos, kurios atitinka Komisijos 
gairių 56 straipsnio f punkte numatytus 
kriterijus. 

Or. es

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad PBT medžiagos kriterijus atitinkanti medžiaga būtų klasifikuojama 
REACH kaip medžiagos, kurios gali kelti tokį pat susirūpinimą. Dabartiniame tekste ši 
nuostata neaiški. 

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, 
Avril Doyle + Chris Davies, Lena Ek + Urszula Krupa

Pakeitimas 246
59 STRAIPSNIO 4 DALIS

4. Jei autorizacijos negalima suteikti pagal 
2 dalį, ar cheminių medžiagų, nurodytų 3 
dalyje, atveju, ji gali būti suteikiama 
įrodžius, kad socialinė ir ekonominė nauda 
nusveria riziką žmonių sveikatai ir 
aplinkai, kylančią dėl cheminės medžiagos 
naudojimo, ir jei nėra tinkamų alternatyvių 
cheminių medžiagų ar technologijų. Šis 
sprendimas priimamas apsvarsčius visus 
šiuos aspektus:

Išbraukta.

a) riziką, kylančią naudojant cheminę 
medžiagą; 
b) cheminės medžiagos naudojimo teikiamą 
socialinę ir ekonominę naudą bei socialines 
ir ekonomines pasekmes, atsirandančias 
atsisakius suteikti autorizaciją, kurias įrodo 
pareiškėjas ar kitos suinteresuotos šalys;
c) pareiškėjo pateiktą alternatyvų analizę 
pagal 61 straipsnio 4 dalies e punktą ir 
trečiosios šalies pateiktus pasiūlymus pagal 
63 straipsnio 2 dalį;
d) turimą informaciją apie riziką sveikatai 
ar aplinkai, kylančią dėl alternatyvių 
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cheminių medžiagų ar technologijų.

Or. en

Pagrindimas

Cheminių medžiagų pakaitalai atsižvelgiant į socialinius ir ekonominius aspektus bei tinkamą 
kontrolę visada turi būti pasirenkami pirmiausia. Taryba sutelkia dėmesį į per didelį tinkamos 
kontrolės mastą. Nerekomenduotina imti stengtis formuoti „saugius“ slenksčių lygius, kuriais 
remiantis būtų tęsiamas medžiagų, galinčių sukelti vėžį arba DNR pakitimus, naudojimas. 
(A. Wijkman ir kiti) 

Susijęs su 57 straipsnio 2 dalies pakeitimu. (Ch. Davies ir U. Krupa)

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 247
59 STRAIPSNIO 4 DALIES ĮŽANGA

4. Jei autorizacijos negalima suteikti pagal 
2 dalį, ar cheminių medžiagų, nurodytų 3 
dalyje, atveju, ji gali būti suteikiama 
įrodžius, kad socialinė ir ekonominė nauda 
nusveria riziką žmonių sveikatai ar 
aplinkai, kylančią dėl cheminės medžiagos 
naudojimo, ir jei nėra tinkamų alternatyvių 
cheminių medžiagų ar technologijų. Šis
sprendimas priimamas apsvarsčius visus 
šiuos aspektus:

4. Sprendimas suteikti leidimą pagal 2 dalį 
priimamas, apsvarsčius visus šiuos aspektus:

Or. en

(233 pakeitimas – pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Susijęs su 54 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 248
59 STRAIPSNIO 7 DALIS

7. Jei paraiškoje autorizacijai gauti 
pateikiama 61 straipsnio 5 dalies b punkte 
nurodyta informacija, į šią informaciją 
atsižvelgiama nustatant šio straipsnio 8 

7. Ribotos trukmės leidimo galiojimo 
trukmė nustatoma remiantis informacija, 
apibrėžta 61 straipsnio 4 dalies eb punkte, 
ir atsižvelgiant į kitą turimą informaciją. 
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dalyje nurodyto ribotos trukmės peržiūros 
laikotarpio trukmę.

Or. en

Pagrindimas

Susieja leidimo galiojimo trukmę su informacija, pateikiama pakeitimo plane. 

Pakeitimą pateikė Chris Davies, Lena Ek

Pakeitimas 249
59 STRAIPSNIO 7 DALIS

7. Jei paraiškoje autorizacijai gauti 
pateikiama 61 straipsnio 5 dalies b punkte
nurodyta informacija, į šią informaciją 
atsižvelgiama nustatant šio straipsnio 8 
dalyje nurodyto ribotos trukmės peržiūros 
laikotarpio trukmę.

7. Į 61 straipsnio 4 dalies db punkte
nurodytą informaciją atsižvelgiama 
nustatant šio straipsnio 8 dalyje nurodyto 
ribotos trukmės peržiūros laikotarpio 
trukmę.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimo planai turėtų padėti pramonei, ypač MVĮ, planuoti ateitį. Pakeitimo planai – tai 
nesudėtingi mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos planai su pareiškėjo siūlomų veiksmų 
grafiku. 

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 250
59 STRAIPSNIO 8 DALIS

6. Nepažeidžiant sprendimų dėl būsimos 
peržiūros laikotarpio atliekama 
autorizacijų ribotos trukmės peržiūra
(kurios trukmė nustatoma kiekvienu 
konkrečiu atveju) ir paprastai joms 
nustatomi reikalavimai, įskaitant 
stebėseną.

6. Išduodant leidimus taikomi peržiūros 
laikotarpiai, pakeitimo planų pateikimo ir 
kitos sąlygos, įskaitant stebėseną. Leidimai
yra ribotos ne ilgesnės kaip 5 metų 
galiojimo trukmės.

Or. en
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(235 pakeitimas – pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Leidimai turi būti ribotos galiojimo trukmės, kad būtų skatinamos naujovės.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 251
59 STRAIPSNIO 8 DALIS

6. Nepažeidžiant sprendimų dėl būsimos 
peržiūros laikotarpio atliekama 
autorizacijų ribotos trukmės peržiūra
(kurios trukmė nustatoma kiekvienu 
konkrečiu atveju) ir paprastai joms 
nustatomi reikalavimai, įskaitant stebėseną.

6. Leidimai yra ribotos galiojimo trukmės 
(kurios trukmė nustatoma kiekvienu 
konkrečiu atveju neviršijant 5 metų), jiems
taikomos pakeitimo planų pateikimo 
sąlygos ir paprastai nustatomi reikalavimai, 
įskaitant stebėseną.

Or. en

Pagrindimas

Tikslinga visus leidimus išduoti laikinai, kadangi periodiška peržiūra sudarytų sąlygas (ir 
skatintų) prisitaikyti prie techninės pažangos (pvz., apsvarstyti naują informaciją apie rizikas, 
poveikį, socialinę ir ekonominę naudą ir turimas alternatyvas). Nenumačius reguliarių 
peržiūros laikotarpių dings stimulas diegti naujas saugesnes alternatyvas. Pakartotinai 
pateikiamas EP 235 pakeitimas.

Pakeitimą pateikė Chris Davies + Philippe Busquin

Pakeitimas 252
59 STRAIPSNIO 8 DALIS

8. Nepažeidžiant sprendimų dėl būsimos 
peržiūros laikotarpio atliekama autorizacijų
ribotos trukmės peržiūra (kurios trukmė 
nustatoma kiekvienu konkrečiu atveju) ir 
paprastai joms nustatomi reikalavimai, 
įskaitant stebėseną.

8. Nepažeidžiant sprendimų dėl būsimos 
peržiūros laikotarpio atliekama leidimų 
ribotos trukmės peržiūra (kurios trukmė 
nustatoma kiekvienu konkrečiu atveju) 
atsižvelgiant į produktų gyvavimo ciklą, 
saugumą ir naudojimo apribojimus, 
alternatyvų nebuvimą ir, jeigu tinka, 
siūlomų veiksmų tvarkaraštį, pateikiamą 
pareiškėjo pagal 61 straipsnio 5b dalį.
Leidimai suteikiami ir paprastai jiems
nustatomi reikalavimai, įskaitant stebėseną.

Or. en
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Pagrindimas

As no-one wants planes to be grounded or to drop out of the sky the authorisation procedure, 
including possible exemptions from authorisation, must take into account the specificity of the 
aeronautic sector and be compatible with civil aviation safety obligations, recognising that 
the products involved may have a long life cycle of 25-40 years. (Davies)

The European aeronautic industry aim at obtaining the highest level of material and product 
performance in order to ensure products endure throughout their long life cycle- typically 25-
40 years- with the highest possible degree of safety. The authorisation procedure, including 
possible exemptions from authorisation, must duly take into account the specificity of the 
aeronautic sector and be compatible with civil aviation safety obligations. When the risk of 
using a substance can be adequately controlled for particular use, the authorisation should be 
granted for a period of time compatible with life cycle of aeronautic products and 
maintenance requirements. In granting the authorisation, the Commission, as the competent 
authority, should be required to take account of products' life cycle and maintenance 
constraints, the presence or absence of real alternatives, and the timetable for proposed 
actions submitted by the applicant in relation to the development of real alternatives, which 
can guarantee the same degree of safety. (Busquin)

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 253
59 STRAIPSNIO 9 DALIS

Autorizacijoje nurodoma: Leidime nurodoma:

a) asmuo (-enys), kuriam (-iems) suteikiama 
autorizacija;

a) asmuo (-enys), kuriam (-iems) 
suteikiamas leidimas;

b) cheminės (-ių) medžiagos (-ų) tapatybė; b) cheminės (-ių) medžiagos (-ų) tapatybė;
c) naudojimo atvejis (-ai), kuriam (-iems) 
suteikiama autorizacija;

c) naudojimo atvejis (-ai), kuriam (-iems) 
suteikiamas leidimas;

d) autorizacijos suteikimo sąlygos; d) leidimo suteikimo sąlygos;

e) ribotos trukmės peržiūros laikotarpis; e) peržiūros laikotarpis;
f) stebėsenos priemonės. f) stebėsenos priemonės.

Or. en

(236 ir 359 pakeitimai (daliniai) – pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Aiškesnės formuluotės.
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Pakeitimą pateikė Chris Davies, Lena Ek + Guido Sacconi

Pakeitimas 254
60 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Autorizacijos, suteiktos pagal 59 
straipsnį, laikomos galiojančiomis tol, kol 
Komisija priima sprendimą iš dalies pakeisti 
arba atšaukti autorizaciją atlikus peržiūrą, 
jei autorizacijos turėtojas peržiūros 
ataskaitą pateikia likus ne mažiau kaip 18 
mėnesių iki riboto laiko peržiūros 
laikotarpio pabaigos. Užuot pakartotinai 
pateikęs visus pirminės paraiškos dėl 
dabartinės autorizacijos duomenis, 
autorizacijos turėtojas gali nurodyti tik 
dabartinės autorizacijos numerį, 
atsižvelgiant į antrą, trečią ir ketvirtą 
pastraipas.

1. Leidimai yra ribotos galiojimo trukmės ir
galioja tol, kol Komisija priima sprendimą 
dėl naujos paraiškos, jeigu leidimo turėtojas 
naują paraišką pateikia likus ne mažiau 
kaip 18 mėnesių iki galiojimo pabaigos. 
Užuot pakartotinai pateikęs visus pirminės 
paraiškos dėl dabartinio leidimo
dokumentus, pareiškėjas gali nurodyti tik:

Pagal 59 straipsnį suteiktos autorizacijos 
turėtojas pateikia atnaujintą prie paraiškos 
pridėtą pakeitimo planą. Jei turėtojas 
negali įrodyti, kad rizika deramai 
kontroliuojama, jis pateikia atnaujintą 
socialinę ir ekonominę analizę, alternatyvų 
analizę ir pakeitimo planą, kurie jau buvo 
pateikti su pirmine paraiška.

a) turimo leidimo numerį, 
b) atnaujintą socialinę ekonominę-analizę, 
alternatyvų analizę ir pakeitimo planą, kurie 
buvo pateikti su pirmine paraiška,

Jei dabar jis gali įrodyti, kad rizika deramai 
kontroliuojama, jis pateikia atnaujintą 
cheminės saugos ataskaitą.

c) atnaujintą cheminės saugos ataskaitą. 

Pasikeitus kitiems pirminės paraiškos 
duomenims, jis taip pat pateikia juos 
atnaujintus.

Pasikeitus kitiems pirminės paraiškos 
duomenims, jis taip pat pateikia juos 
atnaujintus.

Or. en

(237 pakeitimas – pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Leidimo peržiūrai pareiškėjas turi pateikti tik tuos pirminės paraiškos duomenis, kurie turi 
būti pakeisti. Pakartotinai pateikiamas EP 237 pakeitimas. (Ch. Davis)
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Susijęs su 54 straipsnio pakeitimu. (G. Sacconi)

Pakeitimą pateikė Chris Davies, Lena Ek + Guido Sacconi + Urszula Krupa

Pakeitimas 255
60 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮŽANGA

2. Autorizacijos bet kuriuo metu gali būti 
peržiūrėtos:

2. Leidimai peržiūrimi bet kuriuo metu: 

Or. en

(238 pakeitimas (dalinis) – pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Šis pakeitimas sudaro sąlygas Agentūrai greitai reaguoti į besikeičiančias aplinkybes. 
Leidimai turėtų būti automatiškai peržiūrimi, jeigu pirminės paraiškos pasikeitusios sąlygos 
susijusios su pavojumi žmonių sveikatai ir aplinkai arba socialiniu ir ekonominiu poveikiu, 
arba nauja informacija apie galimas alternatyvas. Pakartotinai pateikiamas EP 
238 pakeitimas. (Ch. Davies, U. Krupa)

Numatomas įpareigojimas pasikeitus aplinkybėms peržiūrėti leidimus. (G. Sacconi)

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi + Chris Davies, Lena Ek

Pakeitimas 256
60 STRAIPSNIO 3 DALIES 2 PASTRAIPA

Tais atvejais, kai kyla rimta ir tiesioginė 
rizika žmonių sveikatai ar aplinkai, 
Komisija, laikydamasi proporcingumo 
principo, gali sustabdyti autorizacijos 
galiojimą, kol vyks peržiūra.

Tais atvejais, kai kyla pavojus žmonių 
sveikatai arba aplinkai, Komisija, 
laikydamasi proporcingumo principo, gali 
sustabdyti leidimo galiojimą, kol vyks 
peržiūra.

Or. en

(239 pakeitimas – pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

„Rimtas ir tiesioginis“ pavojus nėra apibrėžtas, dėl to Komisija negalėtų nuspręsti, ar turi 
būti sustabdytas leidimo galiojimas, kol vyks peržiūra, ar ne. Pakartotinai pateikiamas EP 
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239 pakeitimas. (Ch. Davies) 

Nenustatyti sąvokos „rimtas ir tiesioginis“ pavojus kriterijai. Taigi Komisija, remdamasi 
požymiais, turi pati nuspręsti, ar turi būti sustabdytas leidimo galiojimas, kol vyks peržiūra, 
ar ne. (G. Sacconi). 

Pakeitimą pateikė Chris Davies + Guido Sacconi + Urszula Krupa

Pakeitimas 257
60 STRAIPSNIO 4 DALIS

4. Jei nesilaikoma Direktyvoje 96/61/EB 
nurodytos aplinkos kokybės normos, 
autorizacijos naudoti atitinkamą cheminę 
medžiagą gali būti peržiūrėtos.

4. Jei nesilaikoma Direktyvoje 96/61/EB 
nurodyto aplinkosaugos kokybės standarto, 
leidimai naudoti atitinkamą medžiagą 
peržiūrimi.

Or. en

(240 pakeitimas – pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Šis pakeitimas užtikrina suderinamumą su Direktyvos dėl taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės nuostatomis ir, numatydamas įpareigojimą peržiūrėti leidimus, sudaro sąlygas 
Agentūrai reaguoti į besikeičiančias aplinkybes. Pakartotinai pateikiamas EP 240 pakeitimas. 
(Ch. Davies, U. Krupa)

Numatomas įpareigojimas peržiūrėti leidimus. (G. Sacconi)

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

Pakeitimas 258
60 STRAIPSNIO 5 DALIS

5. Jei neįvykdyti Direktyvos 2000/60/EB 4 
straipsnio 1 dalyje nurodyti aplinkos 
apsaugos tikslai, autorizacijos naudoti 
atitinkamą cheminę medžiagą tam tikros 
upės baseine gali būti peržiūrėtos.

5. Jei neįvykdyti Direktyvos 2000/60/EB 4 
straipsnio 1 dalyje nurodyti aplinkos 
apsaugos tikslai, leidimai naudoti atitinkamą 
cheminę medžiagą tam tikros upės baseine 
peržiūrimos. 

Or. en
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(Naujas pakeitimas – 62 straipsnio 2 dalies d punktas atsižvelgiant į 2006 m. liepos 17 d.)

Pagrindimas

2006 m. liepos mėn. Komisija priėmė pasiūlymą dėl naujos papildomos direktyvos dėl 
aplinkos apsaugos standartų vandens politikos srityje remiantis Direktyvos 2000/60 4 
straipsnio 1 dalimi. Kartu su naująja direktyva Komisija ketina pasikliauti išoriniais 
instrumentais, pvz. REACH, kad būtų įgyvendintos taršą ribojančios priemonės, suderinamos 
su pasiūlytais aplinkosaugos uždaviniais. Siekiant sukliudyti, kad būtų nusikratoma 
atsakomybės, reikia užtikrinti, kad būtini uždaviniai galėtų būtų pasiekti įgyvendinant REACH 
ir atliekant privalomas leidimų peržiūras, jeigu nevykdomi aplinkosaugos uždaviniai. 

Pakeitimą pateikė Chris Davies + Philippe Busquin, Vittorio Prodi

Pakeitimas 259
61 STRAIPSNIO 4 DALIES C PUNKTAS

c) prašymas suteikti autorizaciją nurodant, 
kokiam naudojimo atvejui (-ams) prašoma 
autorizacijos, įskaitant cheminės medžiagos 
naudojimą preparatų sudėtyje ir (arba) 
panaudojimą gaminiuose, jei tinka;

c) prašymas suteikti leidimą nurodant, 
kokiam naudojimo atvejui (-ams) prašoma 
leidimo, įskaitant cheminės medžiagos 
naudojimą preparatų sudėtyje bei siūlomą 
peržiūros laikotarpį ir (arba) panaudojimą 
gaminiuose, jei tinka;

Or. en

Pagrindimas

The authorisation procedure must take into account the specificity of the aeronautic sector 
and be compatible with civil aviation safety obligations. When the risk of using a substance 
can be adequately controlled for particular use, authorisation should be possible for a period 
of time compatible with life cycle of aeronautic products and maintenance requirements. In 
considering such authorisation, account should in these circumstances be taken of products’ 
life cycle and maintenance constraints, the presence or the absence of real alternatives, and 
the timetable for proposed actions submitted by the applicant in relation to the development 
of real alternatives, which can guarantee the same degree of safety. (Davies)

The European aeronautic industry aim at obtaining the highest level of material and product 
performance in order to ensure products endure throughout their long life cycle- typically 25-
40 years- with the highest possible degree of safety. The authorisation procedure, including 
possible exemptions from authorisation, must duly take into account the specificity of the 
aeronautic sector and be compatible with civil aviation safety obligations. When the risk of 
using a substance can be adequately controlled for particular use, the authorisation should be 
granted for a period of time compatible with life cycle of aeronautic products and 
maintenance requirements. In granting the authorisation, the Commission, as the competent 
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authority, should be required to take account of products' life cycle and maintenance 
constraints, the presence or absence of real alternatives, and the timetable for proposed 
actions submitted by the applicant in relation to the development of real alternatives, which 
can guarantee the same degree of safety. (Busquin & Prodi)

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges

Pakeitimas 260
61 STRAIPSNIO 4 DALIES E PUNKTAS

e) alternatyvų analizė, kurioje apsvarstoma 
jų rizika ir techninis bei ekonominis 
įgyvendinamumas. 

e) alternatyvų analizė, kurioje apsvarstoma 
jų rizika ir techninis bei ekonominis jų 
įgyvendinamumas, jeigu tinka, kartu su 
pakeitimo planu, taip pat tyrimais ir plėtra 
bei pareiškėjo siūlomu veiksmų grafiku.

Or. en

Pagrindimas

Medžiagų pakeitimas kitomis atsižvelgiant į socialinius ir ekonominius aspektus bei tinkamą 
kontrolę visada turėtų būti svarbiausias prioritetas. Pirmojo svarstymo pakeitimas xxx. 
Susijęs su 1-5, 12-13 A. Wijkman pateiktais pakeitimais. 

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 261
61 STRAIPSNIO 5 DALIS

5. Su paraiška gali būti pateikiama: 
a) socialinė ir ekonominė analizė, atlikta 
laikantis XVI priedo;

ea) socialinė ir ekonominė analizė, atlikta 
laikantis XVI priedo;

b) tam tikrais atvejais – pakeitimo planas, 
įskaitant mokslinius tyrimus ir taikomąją 
veiklą bei pareiškėjo siūlomų veiksmų 
tvarkaraštį;

eb) pakeitimo planas, įskaitant mokslinius 
tyrimus ir taikomąją veiklą bei pareiškėjo
siūlomų veiksmų tvarkaraštį; 

5. Su paraiška gali būti pateikiama:
c) pagrindimą, kodėl nereikia atsižvelgti į 
riziką žmonių sveikatai ir aplinkai, kurią 
kelia:

a) pagrindimą, kodėl nereikia atsižvelgti į 
riziką žmonių sveikatai ir aplinkai, kurią 
kelia:

i) cheminės medžiagos išmetimas iš 
įrenginio, kuriam buvo išduotas leidimas 

i) cheminės medžiagos išmetimas iš 
įrenginio, kuriam buvo išduotas leidimas 



AM\630161LT.doc 35/102 PE 378.597v01-00

External Translation. The translation has not been based on the main document (07524/8/2006)

LT

pagal Direktyvą 96/61/EB; arba pagal Direktyvą 96/61/EB; arba
ii) cheminės medžiagos išleidimas iš
sutelktojo šaltinio, kuriam taikomas 
Direktyvos 2000/60/EB 11 straipsnio 3 
dalies g punkte nurodytas reikalavimas dėl 
išankstinio sureguliavimo ir teisės aktai, 
priimti taikant minėtos direktyvos 16 
straipsnį.

ii) cheminės medžiagos išleidimas iš 
sutelktojo šaltinio, kuriam taikomas 
Direktyvos 2000/60/EB 11 straipsnio 3 
dalies g punkte nurodytas reikalavimas dėl 
išankstinio sureguliavimo ir teisės aktai, 
priimti taikant minėtos direktyvos 16 
straipsnį.

Or. en

(241 pakeitimas (peržiūrėtas) – pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Į paraišką leidimui gauti turi būti įtraukta socialinė ir ekonominė analizė bei pakeitimo 
planas.

Pakeitimą pateikė Chris Davies, Lena Ek

Pakeitimas 262
61 STRAIPSNIO 5 DALIS

5. Su paraiška gali būti pateikiama:

a) socialinė ir ekonominė analizė, atlikta 
laikantis XVI priedo;

ea) socialinė ir ekonominė analizė, atlikta 
laikantis XVI priedo;

b) tam tikrais atvejais – pakeitimo planas, 
įskaitant mokslinius tyrimus ir taikomąją 
veiklą bei pareiškėjo siūlomų veiksmų 
tvarkaraštį;

eb) pakeitimo planas, įskaitant mokslinius 
tyrimus ir taikomąją veiklą bei pareiškėjo 
siūlomų veiksmų tvarkaraštį; 

c) pagrindimą, kodėl nereikia atsižvelgti į 
riziką žmonių sveikatai ir aplinkai, kurią 
kelia:

ec) pagrindimą, kodėl nereikia atsižvelgti į 
riziką žmonių sveikatai ir aplinkai, kurią 
kelia:

i) cheminės medžiagos išmetimas iš 
įrenginio, kuriam buvo išduotas leidimas 
pagal Direktyvą 96/61/EB; arba

i) cheminės medžiagos išmetimas iš 
įrenginio, kuriam buvo išduotas leidimas 
pagal Direktyvą 96/61/EB; arba

ii) cheminės medžiagos išleidimas iš ii) cheminės medžiagos išleidimas iš 
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sutelktojo šaltinio, kuriam taikomas 
Direktyvos 2000/60/EB 11 straipsnio 3 
dalies g punkte nurodytas reikalavimas dėl 
išankstinio sureguliavimo ir teisės aktai, 
priimti taikant minėtos direktyvos 16 
straipsnį.

sutelktojo šaltinio, kuriam taikomas 
Direktyvos 2000/60/EB 11 straipsnio 3 
dalies g punkte nurodytas reikalavimas dėl 
išankstinio sureguliavimo ir teisės aktai, 
priimti taikant minėtos direktyvos 16 
straipsnį. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu vėl nustatoma, kad į paraišką leidimui gauti turėtų būti įtrauktas pakeitimo 
planas; tai padėtų pramonei, ypač MVĮ, planuoti ateitį. Pakeitimo planai yra nesudėtingi 
mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos planai su pareiškėjo siūlomų veiksmų grafiku. 
Pakartotinai pateikiamas EP 241 pakeitimas.

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges

Pakeitimas 263
61 STRAIPSNIO 5 DALIES B PUNKTAS

b) tam tikrais atvejais – pakeitimo planas, 
įskaitant mokslinius tyrimus ir taikomąją 
veiklą bei pareiškėjo siūlomų veiksmų 
tvarkaraštį;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Visuotinis atsargumo principo taikymas turi būti privalomas. 364 pirmojo svarstymo 
pakeitimas. Šiek tiek pakeista formuluotė siekiant labiau suderinti su pakeitimais dėl 
medžiagų pakeitimo kitomis. Susijęs su 1-5, 12-13 A. Wijkman pateiktais pakeitimais. 

Pakeitimą pateikė Chris Davies, Lena Ek

Pakeitimas 264
61 STRAIPSNIO 5 DALIES C PUNKTO III PAPUNKTIS (naujas)

iii) cheminės medžiagos naudojimas 
medicinos prietaisuose, kuriuos 
reglamentuoja Direktyvos 90/385/EEB, 
93/42/EEB arba 98/79/EB.

Or. en
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Pagrindimas

Išimčių taikymas turėtų būti minimalus, kad būtų išvengta su skirtingomis medžiagomis 
susijusių rinkos iškraipymų ir sudarytos sąlygos nustatyti labai didelį susirūpinimą keliančias 
medžiagas ir jų saugesnes alternatyvas.

Pakeitimą pateikė Chris Davies, Lena Ek

Pakeitimas 265
61 STRAIPSNIO 6 DALIS

6. Paraiškoje nenurodoma rizika žmonių 
sveikatai, kylanti dėl medžiagos naudojimo 
medicinos prietaisuose, kuriuos 
reglamentuoja Direktyvos 90/385/EEB, 
93/42/EEB arba 98/79/EB.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Žiūrėti 61 straipsnio 5 dalies c punkto iii papunkčio (naujas) pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Chris Davies, Lena Ek

Pakeitimas 266
62 STRAIPSNIS

1. Jei paraiška pateikiama cheminės 
medžiagos naudojimo atvejui, paskesnis 
pareiškėjas gali daryti nuorodą į anksčiau 
pateiktos paraiškos dalis, nurodytas 61 
straipsnio 4 dalies d punkte, 5 dalies a ir b 
punktuose, jei paskesnis pareiškėjas turi 
ankstesniojo pareiškėjo leidimą daryti 
nuorodą į šias paraiškos dalis.

1. Jei paraiška pateikiama cheminės 
medžiagos naudojimo atvejui, paskesnis 
pareiškėjas gali daryti nuorodą į anksčiau 
pateiktos paraiškos dalis, nurodytas 61 
straipsnio 4 dalies d, ea ir eb punktuose, jei 
paskesnis pareiškėjas turi ankstesniojo 
pareiškėjo leidimą daryti nuorodą į šias 
paraiškos dalis.

2. Jei autorizacija buvo suteikta cheminės 
medžiagos naudojimo atvejui, paskesnis 
pareiškėjas gali daryti nuorodą į turėtojų 
paraiškų dalis, nurodytas 61 straipsnio 4 
dalies d punkte, 5 dalies a ir b punktuose, 
jei paskesnis pareiškėjas turi autorizacijos
turėtojo leidimą daryti nuorodą į šias 

2. Jei leidimas buvo suteiktas cheminės 
medžiagos naudojimo atvejui, paskesnis 
pareiškėjas gali daryti nuorodą į turėtojų 
paraiškų dalis, nurodytas 61 straipsnio 4 
dalies d, ea ir eb punktuose, jei paskesnis 
pareiškėjas turi leidimo turėtojo leidimą 
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paraiškos dalis. daryti nuorodą į šias paraiškos dalis.

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su 61 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 267
62 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Jei paraiška pateikiama cheminės 
medžiagos naudojimo atvejui, paskesnis 
pareiškėjas gali daryti nuorodą į anksčiau 
pateiktos paraiškos dalis, nurodytas 61
straipsnio 4 dalies d punkte, 5 dalies a ir b 
punktuose, jei paskesnis pareiškėjas turi 
ankstesniojo pareiškėjo leidimą daryti 
nuorodą į šias paraiškos dalis.

1. Jei paraiška pateikiama cheminės 
medžiagos naudojimo atvejui, paskesnis 
pareiškėjas gali daryti nuorodą į anksčiau 
pateiktos paraiškos dalis, nurodytas 61 
straipsnio 4 dalies d, ea ir eb punktuose, jei 
paskesnis pareiškėjas turi ankstesniojo 
pareiškėjo leidimą daryti nuorodą į šias 
paraiškos dalis.

Or. en

(Peržiūrėtas 242 pakeitimas – pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Susijęs su 61 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimą pateikė Philippe Busquin, Vittorio Prodi

Pakeitimas 268
63 STRAIPSNIO 2 DALIS

Agentūra savo tinklavietėje skelbia 
pagrindinę informaciją apie cheminės 
medžiagos naudojimo atvejus, dėl kurių 
buvo pateiktos paraiškos, nurodydama 
terminą, iki kurio suinteresuotos trečiosios 
šalys gali pateikti informaciją apie 
alternatyvias chemines medžiagas arba 
technologijas.

Agentūra, atsižvelgdama į 117 ir 
118 straipsnius, susijusius su teise 
susipažinti su informacija, savo tinklavietėje 
skelbia pagrindinę informaciją apie 
cheminės medžiagos naudojimo atvejus, dėl 
kurių buvo pateiktos paraiškos, nebent 
pareiškėjas gali įrodyti, kad tai galėtų 
pakenkti jo arba susijusios šalies 
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komerciniams interesams, nurodydama 
terminą, iki kurio suinteresuotos trečiosios 
šalys ir tolesni vartotojai gali pateikti 
informaciją apie atskirus naudojimo 
atvejus, alternatyvias chemines medžiagas 
arba technologijas.

Or. en

Pagrindimas

The European aeronautic industry represents a highly advanced sector of major importance 
for technological competitiveness in the EU. There is a real concern that the unique 
innovative use of substances by the European aeronautic industry could be made available to 
third parties, and not only manufacturers of substances, who may be competitors of the 
applicant. Any such their party could abuse the authorisation procedure, in particular the 
possibility to come forward with alternatives when information on applications is made 
available by the Agency. In addition, downstream users should be clearly identified among 
those who can provide such information, so as to provide the Agency with a complete picture 
as to whether alternatives are really available or not.

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

Pakeitimas 269
63 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. Rengdami nuomones, abu 1 dalyje 
nurodyti komitetai iš pradžių patikrina, ar 
paraiškoje nurodyta visa 61 straipsnyje 
nurodyta informacija, atitinkanti jų 
kompetencijos sritį. Prireikus, 
pasikonsultavę tarpusavyje, komitetai kartu
pareikalauja, kad pareiškėjas pateiktų 
papildomos informacijos, kad paraiška 
atitiktų 61 straipsnio reikalavimus. Jei 
Socialinės ir ekonominės analizės komiteto 
nuomone, tai būtina, jis gali pareiškėjo 
pareikalauti arba trečiosios šalies paprašyti 
per nurodytą laikotarpį pateiktų papildomos 
informacijos apie galimas alternatyvias 
chemines medžiagas ar technologijas. 
Kiekvienas komitetas taip pat atsižvelgia į 
trečiųjų šalių pateiktą informaciją.

3. Rengdami nuomones, abu 1 dalyje 
nurodyti komitetai iš pradžių patikrina, ar 
paraiškoje nurodyta visa 61 straipsnyje 
nurodyta informacija, atitinkanti jų 
kompetencijos sritį. Prireikus Komitetas
pareikalauja, kad pareiškėjas pateiktų 
papildomos informacijos, kad paraiška 
atitiktų 61 straipsnio reikalavimus. Jei 
Socialinės ir ekonominės analizės komiteto 
nuomone, tai būtina, jis gali pareiškėjo 
pareikalauti arba trečiosios šalies paprašyti 
per nurodytą laikotarpį pateikti papildomos 
informacijos apie galimas alternatyvias 
chemines medžiagas ar technologijas. 
Kiekvienas komitetas taip pat atsižvelgia į 
trečiųjų šalių pateiktą informaciją. Komiteto 
reikalaujamos informacijos iš trečiųjų šalių 
pateikimas finansuojamas iš Agentūros 
nustatyto mokesčio už leidimų suteikimą, 
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kaip numatyta 61 straipsnio 7 dalyje.

Or. en

(Grąžinama Komisijos pasiūlymo formuluotė)

Pagrindimas

Komitetams turėtų būti suteikta galimybė nepriklausomai prašyti papildomos informacijos iš 
pareiškėjo arba trečiųjų šalių, kad būtų išvengta nereikalingo biurokratizmo. Nors tarpusavio 
konsultacijos, be abejo, yra naudingos, jos neturėtų būti privalomos.

Pakeitimą pateikė Chris Davies, Lena Ek

Pakeitimas 270
63 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. Rengdami nuomones, abu 1 dalyje 
nurodyti komitetai iš pradžių patikrina, ar 
paraiškoje nurodyta visa 61 straipsnyje 
nurodyta informacija, atitinkanti jų 
kompetencijos sritį. Prireikus, 
pasikonsultavę tarpusavyje, komitetai kartu 
pareikalauja, kad pareiškėjas pateiktų 
papildomos informacijos, kad paraiška 
atitiktų 61 straipsnio reikalavimus. Jei 
Socialinės ir ekonominės analizės komiteto 
nuomone tai būtina, jis gali pareiškėjo 
pareikalauti arba trečiosios šalies paprašyti 
per nurodytą laikotarpį pateiktų papildomos 
informacijos apie galimas alternatyvias
chemines medžiagas ar technologijas. 
Kiekvienas komitetas taip pat atsižvelgia į 
trečiųjų šalių pateiktą informaciją.

3. Rengdami nuomones, abu 1 dalyje 
nurodyti komitetai iš pradžių patikrina, ar 
paraiškoje nurodyta visa 61 straipsnyje 
nurodyta informacija, atitinkanti jų 
kompetencijos sritį. Prireikus, 
pasikonsultavę tarpusavyje, komitetai kartu 
pareikalauja, kad pareiškėjas pateiktų 
papildomos informacijos, kad paraiška 
atitiktų 61 straipsnio reikalavimus. Jei 
Socialinės ir ekonominės analizės komiteto 
nuomone tai būtina, jis gali pareiškėjo 
pareikalauti arba trečiosios šalies paprašyti 
per nurodytą laikotarpį pateikti papildomos 
informacijos apie galimas alternatyvias 
chemines medžiagas ar technologijas. 
Kiekvienas komitetas taip pat atsižvelgia į 
trečiųjų šalių pateiktą informaciją. Komiteto 
reikalaujamos informacijos iš trečiųjų šalių 
pateikimas finansuojamas iš Agentūros 
nustatyto mokesčio už leidimų suteikimą, 
kaip numatyta 61 straipsnio 7 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas leidimų suteikimo procesą padaro mažiau biurokratišką; komitetams turėtų 
būti suteikta galimybė nepriklausomai prašyti papildomos informacijos iš pareiškėjo arba 
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trečiųjų šalių. Taip pat išlieka galimybė reikalauti informacijos kartu.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 271
63 STRAIPSNIO 4 DALIS

4. Nuomonių projektuose apsvarstomi šie 
aspektai:

4. Nuomonių projektuose apsvarstomi šie 
aspektai:

a) Rizikos vertinimo komiteto nuomonėje: 
rizikos žmonių sveikatai ir (arba) aplinkai, 
kylančios dėl paraiškoje apibūdinto 
cheminės medžiagos naudojimo atvejo (-ų), 
įvertinimas ir, jei tinkama, rizika, kylanti dėl 
galimų alternatyvų;

a) Rizikos vertinimo komiteto nuomonėje: 
rizikos žmonių sveikatai ir (arba) aplinkai, 
kylančios dėl paraiškoje apibūdinto 
cheminės medžiagos naudojimo atvejo (-ų), 
įvertinimas ir rizika, kylanti dėl galimų 
alternatyvų;

b) Socialinės ir ekonominės analizės 
komiteto nuomonėje: su paraiškoje 
apibūdintu (- ais) cheminės medžiagos 
naudojimo atveju (-ais) susijusių socialinių 
ir ekonominių veiksnių bei alternatyvų 
naudojimo galimybių, jų tinkamumo ir 
techninio įgyvendinamumo įvertinimas, kai 
paraiška pateikiama pagal 61 straipsnio 5 
dalį.

b) Socialinės ir ekonominės analizės 
komiteto nuomonėje: su paraiškoje 
apibūdintu (- ais) cheminės medžiagos 
naudojimo atveju (-ais) susijusių socialinių 
ir ekonominių veiksnių bei alternatyvų 
naudojimo galimybių, jų tinkamumo ir 
techninio įgyvendinamumo įvertinimas.

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su 61 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 272
63 STRAIPSNIO 8 DALIS

8. Gavusi Agentūros nuomonę, Komisija per 
tris mėnesius parengia sprendimo suteikti 
autorizaciją projektą. Galutinis sprendimas 
suteikti autorizaciją arba jos nesuteikti 
priimamas 132 straipsnio 2 dalyje nustatyta 
tvarka.

8. Gavusi Agentūros nuomonę, Komisija per 
tris mėnesius parengia sprendimo suteikti 
leidimą projektą. Galutinis sprendimas 
suteikti leidimą arba jo nesuteikti priimamas 
132 straipsnio 3a dalyje nustatyta tvarka.
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Or. en

Pagrindimas

This Pakeitimas is tabled in light of a judgement by the European Court of Justice of 23 
February 2006 C-122/04 on "Forest Focus" and of the new "comitology" Decision. In its 
judgement in case C-122/04, the Court of Justice found that the Commission has to justify 
when it wants to deviate from the criteria for the choice of the committee procedure, 
otherwise the act can be annuled. The Commission proposed the advisory procedure for the 
granting of authorisations without any Pagrindimas - even though such a decision is clearly 
of general scope (see Art. 55(2), 57(1c) and 61(2) and (3)), and should therefore have come 
under the regulatory procedure. 

In accordance with the new "comitology" Decision, the new "regulatory procedure with 
scrutiny" should apply.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 273
64 STRAIPSNIS 

Autorizacijos turėtojų prievolė

Autorizacijų turėtojai ir 55 straipsnio 2 
dalyje nurodyti tolesni naudotojai, įskaitant 
preparato sudėtyje esančių cheminių 
medžiagų naudotojus, prieš pateikdami 
cheminę medžiagą ar preparatą, kurio 
sudėtyje yra cheminės medžiagos, į rinką 
autorizuotam naudojimui nepažeidžiant 
Direktyvos 67/548/EEB ir Direktyvos 
1999/45/EB, autorizacijos numerį nurodo 
etiketėje. Tai padaroma nedelsiant, kai 
autorizacijos numeris paskelbiamas viešai 
pagal 63 straipsnio 9 dalį.

Pareiga informuoti apie medžiagas, 
kurioms būtini leidimai 
Visos atkirai, preparatuose ar gaminiuose 
naudojamos medžiagos, atitinkančios 
56 straipsnyje nustatytas sąlygas, turi būti 
ženklinamos ir visuomet pateikiamos kartu 
su saugos duomenų lapu. Etiketėje 
nurodoma:
a) medžiagos pavadinimas; 
b) patvirtinimas, kad medžiaga įtraukta į 
XIV priedą, ir kiekvienas konkretus 
naudojimo atvejis, įskaitant leidimo numerį 
(-ius), kuriam suteiktas leidimas.

Or. en

Pagrindimas

Ši etiketė turėtų informuoti pirkėjus apie medžiagos, kuriai suteiktas leidimas, buvimą. EP 
246 pakeitimas cheminių medžiagų gamintojams ir vartotojams tiekimo grandinėje bei tiems, 
kurie naudoja gaminius ir tvarko atliekas, suteikia galimybę gauti informaciją apie ypač 
didelį susirūpinimą keliančias chemines medžiagas.
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Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 274
66 STRAIPSNIO 2 A DALIS (nauja)

2a. Agentūra nedelsdama savo tinklalapyje 
paskelbia, kad valstybė narė arba Komisija 
ketina inicijuoti apribojimų procedūrą ir 
praneša tiems, kurie pateikė paraišką 
registruoti atitinkamą medžiagą. 

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su pirmajame svarstyme priimtu 789 pakeitimu.

Apribojimai gali būti taikomi nenustatant kiekio ribos, t. y. mažesnio už 1 toną per metus 
kiekio atveju. Visos suinteresuotosios šalys turi teisę žinoti apie Agentūros arba valstybių 
narių ketinimus įvesti apribojimus. 

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 275
66 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. Ne ilgiau kaip iki ...* valstybė narė gali 
toliau taikyti esamus ir griežtesnius su XVII 
priedu susijusius cheminės medžiagos
gamybos, patiekimo rinkai ar naudojimo 
apribojimus, jei apie šiuos apribojimus buvo 
pranešta pagal Sutartį. Per ...** Komisija 
parengia ir paskelbia šių apribojimų sąrašą.

3. Ne ilgiau kaip iki ...* valstybė narė gali 
toliau taikyti esamus ir (arba) griežtesnius 
su XVII priedu susijusius cheminės 
medžiagos gamybos, patiekimo rinkai ar 
naudojimo apribojimus, jei apie šiuos 
apribojimus buvo pranešta pagal Sutartį. Per 
...** Komisija parengia ir paskelbia šių 
apribojimų sąrašą.

* 6 metai nuo šio reglamento įsigaliojimo. * 6 metai nuo šio reglamento įsigaliojimo.

** 2 metai nuo šio reglamento įsigaliojimo. ** 2 metai nuo šio reglamento įsigaliojimo.

Or. nl

Pagrindimas

Direktyvos 76/769 apribojimai bus perkelti į REACH. Kaip reglamentas REACH bus 
tiesiogiai taikomas valstybėse narėse, taigi įgyvendinimo priemonės būtų panaikintos. Tačiau 
apribojimai dažnai priklauso nuo to, ar nacionalinės įgyvendinimo priemonės yra 
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veiksmingos. Kad ES arba nacionaliniu lygmeniu nebūtų pakirsti dabartiniai apribojimai, 
valstybėms narėms turėtų būti leista toliau taikyti visas nacionalines įgyvendinimo priemones 
pereinamuoju laikotarpiu, per kurį REACH numatyti apribojimai galėtų būti pakeisti, jeigu 
reikėtų palaikyti veiksmingą įgyvendinimą.

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

Pakeitimas 276
66 STRAIPSNIO 3 DALIS

Ne ilgiau kaip iki ...* valstybė narė gali 
toliau taikyti esamus ir griežtesnius su XVII 
priedu susijusius cheminės medžiagos 
gamybos, patiekimo rinkai ar naudojimo 
apribojimus, jei apie šiuos apribojimus buvo 
pranešta pagal Sutartį. Per ...** Komisija 
parengia ir paskelbia šių apribojimų sąrašą. 

Ne ilgiau kaip iki ...* valstybė narė gali 
toliau taikyti esamus arba griežtesnius su 
XVII priedu susijusius cheminės medžiagos 
gamybos, patiekimo rinkai ar naudojimo 
apribojimus ir jų įgyvendinimo priemones, 
jei apie šiuos apribojimus buvo pranešta 
pagal Sutartį. Per ...** Komisija parengia ir 
paskelbia šių apribojimų sąrašą. 

Or. en

Pagrindimas

Direktyvos 76/769 apribojimai bus perkelti į REACH. Kaip reglamentas REACH bus 
tiesiogiai taikomas valstybėse narėse, taigi įgyvendinimo priemonės būtų panaikintos. Tačiau 
apribojimai dažnai priklauso nuo to, ar nacionalinės įgyvendinimo priemonės yra 
veiksmingos. Kad ES arba nacionaliniu lygmeniu nebūtų pakirsti dabartiniai apribojimai, 
valstybėms narėms turėtų būti leista toliau taikyti visas nacionalines įgyvendinimo priemones 
pereinamuoju laikotarpiu, per kurį REACH numatyti apribojimai galėtų būti pakeisti, jeigu 
reikėtų palaikyti veiksmingą įgyvendinimą. 

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

Pakeitimas 277
67 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Jei gaminant, naudojant ar pateikiant į 
rinką chemines medžiagas kyla nepriimtina 
rizika žmonių sveikatai ar aplinkai ir šią 
problemą reikia spręsti visos Bendrijos 
mastu, 132 straipsnio 3 dalyje nustatyta 
tvarka iš dalies keičiamas XVII priedas 

1. Jei gaminant, naudojant ar pateikiant į 
rinką chemines medžiagas kyla nepriimtina 
rizika aplinkai arba žmonių sveikatai, tarp 
jų jautrioms gyventojų grupėms ir tiems, 
kurie anksti arba nuolat patiria tiesioginį 
įvairių teršalų poveikį, ir šią problemą reikia 
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nustatant naujus apribojimus arba iš dalies 
keičiant XVII priede nustatytus esamus 
apribojimus, taikomus cheminių medžiagų -
atskirų ir esančių preparatų ar gaminių 
sudėtyje - gamybai, naudojimui arba 
tiekimui rinkai, laikantis 68-72 straipsniuose 
nustatytos tvarkos. Priimant šiuos 
sprendimus atsižvelgiama į socialinį ir 
ekonominį apribojimo poveikį, įskaitant 
alternatyvų naudojimo galimybes.

spręsti visos Bendrijos mastu, 132 straipsnio 
3 dalyje nustatyta tvarka iš dalies keičiamas 
XVII priedas nustatant naujus apribojimus 
arba iš dalies keičiant XVII priede nustatytus 
esamus apribojimus, taikomus cheminių 
medžiagų - atskirų ir esančių preparatų ar 
gaminių sudėtyje - gamybai, naudojimui 
arba tiekimui rinkai, laikantis 68-72 
straipsniuose nustatytos tvarkos. Priimant 
šiuos sprendimus atsižvelgiama į socialinį ir 
ekonominį apribojimo poveikį, įskaitant 
alternatyvų naudojimo galimybes.

Or. en

Pagrindimas

Iškilus nepriimtinai rizikai žmonių sveikatai turėtų būti aiškiai nurodytos jautrios gyventojų 
grupės. Pakartotinai pateikiamas Parlamento 248 pakeitimas. 

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 278
67 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PASTRAIPA

1. Jei gaminant, naudojant ar pateikiant į 
rinką chemines medžiagas kyla nepriimtina 
rizika žmonių sveikatai ar aplinkai ir šią 
problemą reikia spręsti visos Bendrijos 
mastu, 132 straipsnio 3 dalyje nustatyta 
tvarka iš dalies keičiamas XVII priedas 
nustatant naujus apribojimus arba iš dalies 
keičiant XVII priede nustatytus esamus 
apribojimus, taikomus cheminių medžiagų -
atskirų ir esančių preparatų ar gaminių 
sudėtyje - gamybai, naudojimui arba 
tiekimui rinkai, laikantis 68-72 straipsniuose 
nustatytos tvarkos. Priimant šiuos 
sprendimus atsižvelgiama į socialinį ir 
ekonominį apribojimo poveikį, įskaitant 
alternatyvų naudojimo galimybes.

1. Jei gaminant, naudojant ar pateikiant į 
rinką chemines medžiagas kyla nepriimtina 
rizika žmonių sveikatai ar aplinkai ir šią 
problemą reikia spręsti visos Bendrijos 
mastu, 132 straipsnio 3a dalyje nustatyta 
tvarka iš dalies keičiamas XVII priedas 
nustatant naujus apribojimus arba iš dalies 
keičiant XVII priede nustatytus esamus 
apribojimus, taikomus cheminių medžiagų -
atskirų ir esančių preparatų ar gaminių 
sudėtyje - gamybai, naudojimui arba 
tiekimui rinkai, laikantis 68-72 straipsniuose 
nustatytos tvarkos. Priimant šiuos 
sprendimus atsižvelgiama į socialinį ir 
ekonominį apribojimo poveikį, įskaitant 
alternatyvų naudojimo galimybes.

Or. en
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Pagrindimas

Pakeitimas taip pat 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 Guido Sacconi

Pakeitimas 279
67 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Cheminės medžiagos – atskiros ir 
esančios preparato ar gaminio sudėtyje, kuri 
atitinka 1 ir 2 kategorijų kancerogeninių, 
mutageninių arba toksiškų reprodukcijai 
medžiagų klasifikavimo kriterijus ir kurią 
galėtų naudoti vartotojai ir kurių vartotojišką 
naudojimą Komisija pasiūlė apriboti, 
atžvilgiu XVII priedas iš dalies keičiamas 
132 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. 68–
72 straipsniai netaikomi.

2. Cheminės medžiagos – atskiros ir 
esančios preparato ar gaminio sudėtyje, kuri 
atitinka 1 ir 2 kategorijų kancerogeninių, 
mutageninių arba toksiškų reprodukcijai 
medžiagų klasifikavimo kriterijus ir kurią 
galėtų naudoti vartotojai ir kurių vartotojišką 
naudojimą Komisija pasiūlė apriboti, 
atžvilgiu XVII priedas iš dalies keičiamas 
132 straipsnio 3a dalyje nustatyta tvarka. 
68–72 straipsniai netaikomi. 

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas taip pat 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 Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 280
68 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Po 57 straipsnio 1 dalies c punkto i 
papunktyje nurodytos datos Agentūra 
apsvarsto, ar XIV priede išvardytų cheminių 
medžiagų naudojimas gaminio sudėtyje kelia 
riziką žmonių sveikatai ar aplinkai, kuri nėra 
deramai kontroliuojama. Jei Agentūros 

2. Po 57 straipsnio 1 dalies c punkto ii 
papunktyje nurodytos datos Agentūra 
apsvarsto, ar XIV priede išvardytų cheminių 
medžiagų naudojimas gaminio sudėtyje kelia 
riziką žmonių sveikatai ar aplinkai, kuri nėra 
deramai kontroliuojama. Jei Agentūros 
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nuomone, rizika nėra deramai 
kontroliuojama, ji parengia XV priedo 
reikalavimus atitinkantį dokumentų rinkinį.

nuomone, rizika nėra deramai 
kontroliuojama, ji parengia XV priedo 
reikalavimus atitinkantį dokumentų rinkinį.

Or. en

Pagrindimas

Šis naujas straipsnis yra sveikintinas, nes pašalinama spraga leidimų suteikimo sistemoje dėl 
ypač didelį susirūpinimą keliančių medžiagų naudojimo gaminiuose. Tai tiesiogiai susiję su 
importuojamais gaminiais, kadangi jiems netaikomi reikalavimai dėl leidimų. Vis dėlto turėtų 
būti galima pradėti apribojimų procedūrą, jeigu žinoma, kad buvo prašyta ir nebuvo suteikti 
leidimai, ir ne tik praėjus ilgam laikui. Priešingu atveju laikinai būtų taikomi dvejopi 
standartai: importuojamų gaminių sudėtyje galėtų būti ypač didelį susirūpinimą keliančių 
medžiagų, kurių nebeleidžiama naudoti ES gaminiuose.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 281
72 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Galutinis sprendimas priimamas 132 
straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. 
Komisija pakeitimo projektą nusiunčia 
valstybėms narėms likus bent 45 dienoms iki 
balsavimo.

2. Galutinis sprendimas priimamas 
132 straipsnio 3a dalyje nustatyta tvarka. 
Komisija pakeitimo projektą nusiunčia 
valstybėms narėms likus bent 45 dienoms iki 
balsavimo.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas taip pat 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 Chris Davies + Frieda Brepoels, Anders Wijkman  + Carl Schlyter, 
Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 282
73 STRAIPSNIO 4 A DALIS (nauja)

4a. Dalis mokesčio skiriama finansuoti 
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bandymus, kurie atliekami ne su gyvūnais. 

Or. en

Pagrindimas

Promotion of non-animal testing. Successful First Reading Pakeitimas linked to revision of 
Recitals 43b and 88a. (Davies)

Linked to Amendments of Recitals 43b and 88a. 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. Pakeitimas first reading 289. (Brepoels, 
Wijkman)

Linked to the Pakeitimas introducing a new recital 43b. 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.  
(Schlyter & others)

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 283
75 STRAIPSNIO 1 DALIES D PUNKTAS

d) Socialinės ir ekonominės analizės 
komitetas, kuris atsako už Agentūros 
nuomonės apie paraiškas autorizacijai gauti, 
siūlomus apribojimus ir kitus klausimus, 
kylančius taikant šį reglamentą ir susijusius 
su galimo teisės akto dėl cheminių medžiagų 
socialiniu ir ekonominiu poveikiu, 
parengimą;

d) Socialinės ir ekonominės analizės ir 
alternatyvų vertinimo komitetas, kuris 
atsako už alternatyvų naudojimo galimybių, 
jų tinkamumo ir techninio 
įgyvendinamumo įvertinimą, Agentūros 
nuomonės apie paraiškas leidimui gauti, 
siūlomus apribojimus ir kitus klausimus, 
kylančius taikant šį reglamentą ir susijusius 
su galimo teisės akto dėl cheminių medžiagų 
socialiniu ir ekonominiu poveikiu, 
parengimą; 

Or. en

(Peržiūrėtas 255 pakeitimas – pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Pakeitimas labiau susieja leidimų suteikimo procedūrą su saugesnių alternatyvų naudojimo 
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galimybėmis, sujungdamas Komiteto atsakomybę su jo vaidmeniu įvertinant alternatyvas, 
kaip numatyta 63 straipsnio 4 dalyje.

Komiteto pavadinimo pakeitimas bus taikomas visame Reglamento tekste. 

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 284
76 STRAIPSNIO 1 A DALIS (nauja)

1a. Agentūra pradeda procesą dėl lėšų,
kurios gaunamos per registravimo 
mokesčius, skyrimo alternatyvaus pobūdžio 
bandymų plėtrai ir įvertinimui. Tą 
darydama Agentūra glaudžiai
bendradarbiauja su veikiančiomis 
struktūromis, pvz., Europos alternatyvių 
bandymų metodų tvirtinimo centru 
(ECVAM) ir jo Moksliniu patariamuoju 
komitetu (ESAC), taip pat Europos 
partneryste dėl bandymams su gyvūnais 
alternatyvių metodų (EPAA). 
Kiekvienais metais Agentūra rengia 
pranešimą, kurį pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai, apie bandymų 
nenaudojant gyvūnų ir bandymų strategijų 
atliekant rizikos įvertinimą įgyvendinimo ir 
taikymo pažangą, siekiant atitikti šio 
reglamento reikalavimus, taip pat apie 
alternatyvaus pobūdžio bandymams 
skiriamų lėšų apimtį ir jų paskirstymą bei 
alternatyvaus pobūdžio bandymų 
įvertinimą. 

Or. en

(Pirmojo svarstymo 275 pakeitimas)

Pagrindimas

Pagrįstas pirmajame svarstyme priimtu 275 pakeitimu. Pakeitimo formuluotė peržiūrėta 
siekiant lengvesnio Tarybos pritarimo. Užuot sukūrus naują Agentūros komitetą, turėtų būti 
naudojamos jau veikiančios struktūros. Be to, atsižvelgta į Europos partnerystės dėl 
bandymams su gyvūnais alternatyvių metodų (EPAA) įdiegimą. Susijęs su to paties autoriaus 
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92a konstatuojamosios dalies pakeitimu.

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

Pakeitimas 285
76 STRAIPSNIO 2 DALIES D IR E PUNKTAI

d) kuria ir tvarko duomenų bazę (-es), 
kurioje (-iose) kaupiama informacija apie 
visas registruotas chemines medžiagas, jų 
klasifikavimo ir ženklinimo inventorių bei 
suderintą klasifikavimo ir ženklinimo sąrašą. 
118 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytą 
duomenų bazės (-ių) informaciją ji skelbia 
viešai ir leidžia ja nemokamai naudotis 
internete, išskyrus atvejus, kai pagal 10 
straipsnio a punkto xi papunktį pateiktas 
prašymas laikomas pagrįstu. Agentūra 
paprašius leidžia naudotis ir kita duomenų 
bazių informacija pagal 117 straipsnį;

d) kuria ir tvarko duomenų bazę (-es), 
kurioje (-iose) kaupiama informacija apie 
visas registruotas chemines medžiagas, jų 
klasifikavimo ir ženklinimo inventorių bei 
suderintą klasifikavimo ir ženklinimo sąrašą. 
118 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytą 
duomenų bazės (-ių) informaciją per 
15 darbo dienų ji paskelbia viešai ir leidžia 
ja nemokamai naudotis internete, išskyrus 
atvejus, kai pagal 10 straipsnio a punkto xi 
papunktį pateiktas prašymas laikomas 
pagrįstu ir jų atskleidimo nereikalauja 
viršesnis viešasis interesas. Agentūra 
paprašius leidžia naudotis ir kita duomenų 
bazių informacija pagal 117 straipsnį;

e) pagal 118 straipsnio 1 dalį viešai skelbia 
informacija apie tai, kokios cheminės 
medžiagos vertinamos šiuo metu arba buvo 
įvertintos per 90 dienų nuo informacijos 
gavimo Agentūroje;

e) pagal 118 straipsnio 1 dalį viešai skelbia 
informacija apie tai, kokios cheminės 
medžiagos vertinamos šiuo metu arba buvo 
įvertintos per 15 darbo dienų nuo 
informacijos gavimo Agentūroje; 

Or. en

Pagrindimas

Remiantis Reglamento 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais 4 straipsnio 2 dalimi, galimybė susipažinti su 
dokumentais komercinių interesų pagrindu gali būti nesuteikiama tik tada, jeigu jų 
atskleidimo nereikalauja viršesnis viešasis interesas. Taigi čia turėtų būti padaryta nuoroda į 
viršesnį viešąjį interesą.

Pagal Reglamento 1049/2001 nuostatas standartinis terminas atsakymui pateikti yra 
15 darbo dienų.
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Pakeitimą pateikė Lena Ek

Pakeitimas 286
76 STRAIPSNIO 2 DALIES D IR E PUNKTAI

d) kuria ir tvarko duomenų bazę (-es), 
kurioje (-iose) kaupiama informacija apie 
visas registruotas chemines medžiagas, jų 
klasifikavimo ir ženklinimo inventorių bei 
suderintą klasifikavimo ir ženklinimo sąrašą. 
118 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytą 
duomenų bazės (-ių) informaciją ji skelbia 
viešai ir leidžia ja nemokamai naudotis 
internete, išskyrus atvejus, kai pagal 10 
straipsnio a punkto xi papunktį pateiktas 
prašymas laikomas pagrįstu. Agentūra 
paprašius leidžia naudotis ir kita duomenų 
bazių informacija pagal 117 straipsnį;

d) kuria ir tvarko duomenų bazę (-es), 
kurioje (-iose) kaupiama informacija apie 
visas registruotas chemines medžiagas, jų 
klasifikavimo ir ženklinimo inventorių bei 
suderintą klasifikavimo ir ženklinimo sąrašą. 
118 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytą 
duomenų bazės (-ių) informaciją ji per 
15 darbo dienų paskelbia viešai ir leidžia ja 
nemokamai naudotis internete, išskyrus 
atvejus, kai pagal 10 straipsnio a punkto xi 
papunktį pateiktas prašymas laikomas 
pagrįstu. Agentūra paprašius leidžia naudotis 
ir kita duomenų bazių informacija pagal 117 
straipsnį;

e) pagal 118 straipsnio 1 dalį viešai skelbia 
informacija apie tai, kokios cheminės 
medžiagos vertinamos šiuo metu arba buvo 
įvertintos per 90 dienų nuo informacijos 
gavimo Agentūroje; 

e) pagal 118 straipsnio 1 dalį viešai skelbia 
informacija apie tai, kokios cheminės 
medžiagos vertinamos šiuo metu arba buvo 
įvertintos per 15 darbo dienų nuo 
informacijos gavimo Agentūroje; 

Or. en

Pagrindimas

Atitinkama EP 263 pakeitimo dalis nustato, per kiek laiko informacija, kuri skelbiama viešai, 
turi būti įtraukta į duomenų bazę (-es). Reglamentas 1049/2001 numato 15 darbo dienų 
standartinį terminą atsakymui pateikti.

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

Pakeitimas 287
76 STRAIPSNIO 2 DALIES M E PUNKTAS (naujas)

ma) sukuria ir palaiko rizikos informacijos 
pateikimo vartotojams kokybės centrą. 
Teikia centralizuotą ir koordinuotą 
informaciją apie saugų cheminių medžiagų 
ir preparatų naudojimą. Palengvina 
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keitimąsi informacija dėl pažangiosios 
praktikos pavojaus, rizikos ir saugaus 
naudojimo informacijos srityje; 

Or. en

(263 pakeitimas, pirmojo svarstymo gb punktas)

Pagrindimas

Tinkamas pirmojo svarstymo pakeitimas, kuriuo siekiama sudaryti sąlygas vartotojams 
saugiai naudoti chemines medžiagas, preparatus ir gaminius, kuriuose yra cheminių 
medžiagų. (Ch. Davies) 

Sukūrus tinkamą ir nuoseklią informavimo apie riziką sistemą, vartotojams bus galima 
suteikti reikalingos informacijos, patarti ir taip padėti jiems saugiai ir veiksmingai naudoti 
chemines medžiagas, preparatus ir gaminius, kuriuose yra cheminių medžiagų. 
(M. N. Lienemann, A. Ferreira ir L. Ek bei R. Oomen-Ruijten ir V. Prodi)

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 288
77 STRAIPSNIO 3 PASTRAIPA

Ji patvirtina Agentūros vidaus taisykles ir 
darbo tvarką. Šios taisyklės skelbiamos 
viešai.

Ji patvirtina Agentūros vidaus taisykles ir 
darbo tvarką. 

Or. de

Pagrindimas

Susijęs su 108 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 289
78 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PASTRAIPA

1. Valdančiąją tarybą sudaro po vieną 
kiekvienos valstybės narės atstovą, ir ne 
daugiau kaip šeši Komisijos paskirti 
atstovai, įskaitant tris balsavimo teisės 

1. Valdančiąją tarybą sudaro po vieną 
kiekvienos valstybės narės atstovą, ir ne 
daugiau kaip šeši Komisijos paskirti 
atstovai, įskaitant tris balsavimo teisės 
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neturinčius suinteresuotų šalių atstovus. neturinčius suinteresuotų šalių atstovus, iš 
kurių bent vienas yra pramonės atstovas. 

Or. de

Pagrindimas

Tarp suinteresuotų šalių atstovų turėtų būti bent vienas pramonės atstovas, nes pramonę 
tiesiogiai liečia REACH reglamente numatyti įpareigojimai. 

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

Pakeitimas 290
86 STRAIPSNIO 2 DALIES 1 PASTRAIPA

2. Valstybės narės praneša Agentūrai 
ekspertų, turinčių patvirtintą patirtį 76 
straipsnyje numatytoms užduotims vykdyti 
ir galinčių dirbti komitetų darbo grupėse, 
pavardes, nurodydamos jų kvalifikaciją ir 
konkrečias kompetencijos sritis.

2. Valstybės narės praneša Agentūrai 
nepriklausomų ekspertų, turinčių patvirtintą 
patirtį 76 straipsnyje numatytoms užduotims 
vykdyti ir galinčių dirbti komitetų darbo 
grupėse, pavardes, nurodydamos jų 
kvalifikaciją ir konkrečias kompetencijos 
sritis.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas užtikrina ekspertų nepriklausomumą. Pakartotinai pateikiama susijusi EP 282 
pakeitimo dalis. (U. Krupa)

Turėtų būti patikslinta, kad ekspertai turi būti nepriklausomi. (C. Schlyter ir kiti)

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 291
88 STRAIPSNIO 3 DALIES 1 PASTRAIPA

3. Pirmininką, kitus narius ir pakaitinius 
narius pagal Komisijos patvirtintą tinkamų 
kandidatų sąrašą skiria Valdančioji taryba, 
remdamasi atitinkama jų patirtimi ir 
kompetencija cheminės saugos, gamtos 

Pirmininką, kitus narius ir pakaitinius narius 
skiria Valdančioji taryba. Ji renkasi juos iš 
Komisijos siūlomų tinkamų kandidatų 
sąrašo po viešosios atrankos procedūros 
skelbimo, skelbiant kvietimą reikšti 
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mokslų ar reguliavimo ir teisinių procedūrų 
srityje.

susidomėjimą Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir kituose 
periodiniuose leidiniuose arba interneto 
tinklapiuose. Apeliacinės valdybos nariai 
renkami remiantis atitinkama jų patirtimi ir 
kompetencija cheminės saugos, gamtos 
mokslų ar reguliavimo ir teisinių procedūrų 
srityje. Bent vienas Apeliacinės valdybos 
narys turi pateikti įrodymų, kad turi 
atitinkamos patirties teisinių procedūrų 
srityje.

Or. de

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Apeliacinės valdybos veiklos sritį, bent vienas jos narys privalo pateikti 
įrodymų, kad turi atitinkamos patirties teisinių procedūrų srityje. Be to, atsižvelgiant į 
Apeliacinės valdybos veiklos pobūdį, turėtų būti nustatyta skaidri pareiškimų pateikimo 
procedūra.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 292
88 STRAIPSNIO 4 DALIS

4. 132 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka 
Komisija nustato, kokią kvalifikaciją turi 
turėti Apeliacinės komisijos nariai.

4. 132 straipsnio 3a dalyje nustatyta tvarka 
Komisija nustato, kokią kvalifikaciją turi
turėti Apeliacinės komisijos nariai.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas taip pat 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 Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 293
90 STRAIPSNIO 1 DALIS
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1. Apskųsti galima tuos Agentūros 
sprendimus, kurie buvo priimti pagal 9 ir 20 
straipsnius, 27 straipsnio 6 dalį, 30 straipsnio 
2 ir 3 dalis bei 50 straipsnį. 

1. Apskųsti galima tuos Agentūros 
sprendimus, kurie buvo priimti pagal 9 ir 20 
straipsnius, 27 straipsnio 6 dalį, 30 straipsnio 
2 ir 3 dalis, 50 straipsnį, 117 straipsnio 
5 dalį ir 118 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti galima apskųsti sprendimus dėl konfidencialios verslo informacijos.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 294
92 STRAIPSNIO 4 DALIS

4. 132 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka 
Komisija nustato Apeliacinės komisijos 
darbo tvarką.

4. 132 straipsnio 3a dalyje nustatyta tvarka 
Komisija nustato Apeliacinės komisijos 
darbo tvarką.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas taip pat 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 Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 295
108 STRAIPSNIS

Norėdama užtikrinti skaidrumą, Valdančioji 
taryba, remdamasi vykdomojo direktoriaus 
pasiūlymu ir susitarusi su Komisija, 
patvirtina taisykles, kuriomis užtikrina 
visuomenei galimybę susipažinti su 
reguliavimo, moksline ar technine 
informacija apie cheminių medžiagų ir 
preparatų ar gaminių sudėtyje esančių 

Norėdama užtikrinti skaidrumą, Valdančioji 
taryba, remdamasi vykdomojo direktoriaus 
pasiūlymu ir susitarusi su Komisija, 
patvirtina taisykles, kuriomis užtikrina 
visuomenei galimybę susipažinti su 
reguliavimo, moksline ar technine 
informacija apie cheminių medžiagų ir 
preparatų ar gaminių sudėtyje esančių 
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cheminių medžiagų saugą, jei tokia 
informacija nėra konfidenciali.

cheminių medžiagų saugą, jei tokia 
informacija nėra konfidenciali. Agentūra 
skelbia viešai Agentūros vidaus taisykles ir 
valdančiosios tarybos bei Agentūros 
komitetų darbo tvarką.

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė dėl Agentūros veiklos skaidrumo turėtų būti tikslesnė. Iki šiol 77 straipsnio 
3 pastraipoje numatyta nuostata dėl Agentūros vidaus taisyklių skelbimo viešai turėtų būti 
išdėstyta 108 straipsnyje, siekiant sistemingai išaiškinti, kad kalbama apie skaidrumo 
reguliavimą. Be to, siekiant Agentūros darbo metodus paaiškinti dar atviriau, turėtų būti 
viešai skelbiama taip pat ir valdančiosios tarybos bei komitetų darbo tvarka. 

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 296
112 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Jei dėl 1 dalyje nurodytos prievolės 
inventoriuje atsiranda keli skirtingi įrašai 
apie tą pačią cheminę medžiagą, pranešėjai 
ir registruotojai stengiasi susitarti dėl vieno 
įrašo inventoriuje.

2. Jei dėl 1 dalyje nurodytos prievolės 
inventoriuje atsiranda keli skirtingi įrašai 
apie tą pačią cheminę medžiagą, Agentūra 
nusprendžia dėl vieno įrašo inventoriuje. 

Or. en

(Grąžinamas pirmajame svarstyme priimtas 295 pakeitimas)

Pagrindimas

Skirtingų tos pačios medžiagos pavojingumo klasifikacijų atveju rinkos jėgos neišvengiamai 
atiduos pirmenybę medžiagos, turinčios mažiausią pavojingumo klasifikaciją, tiekėjui. Taigi 
bus daromas spaudimas kitiems tiekėjams žeminti jų pavojingumo klasifikaciją. Tuomet bus 
krypstama į žemiausią bendrą vardiklį, kurio padarinys bus standartų ir apsaugos mažinimas. 
Geriausias būdas išvengti šios problemos būtų užtikrinti, kad inventoriuje apie kiekvienos 
medžiagos klasifikaciją tebūtų vienintelis įrašas. 
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Pakeitimą pateikė Lena Ek

Pakeitimas 297
112 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Jei dėl 1 dalyje nurodytos prievolės 
inventoriuje atsiranda keli skirtingi įrašai 
apie tą pačią cheminę medžiagą, pranešėjai 
ir registruotojai stengiasi susitarti dėl vieno 
įrašo inventoriuje.

2. Jei dėl 1 dalyje nurodytos prievolės 
inventoriuje atsiranda keli skirtingi įrašai 
apie tą pačią cheminę medžiagą, pranešėjai 
ir registruotojai stengiasi susitarti dėl vieno 
įrašo inventoriuje. Jeigu tokio susitarimo 
pasiekti nepavyksta, Agentūra už 
atitinkamą mokestį nusprendžia dėl vieno 
įrašo.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra pirmojo svarstymo 295 pakeitimo variantas, kuriame atsižvelgiama į tai, 
kad dalyviai turi būti skatinami susitarti patys, o ne tikėtis, kad Agentūra pirmoji imsis 
veiksmų. Paskesniesiems naudotojams svarbu, kad skirtingų tiekėjų pateikiamos tos pačios 
cheminės medžiagos klasifikacija būtų ta pati. Priešingu atveju galėtų kilti pavojus tiek 
aplinkos apsaugos, tiek komerciniams interesams.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 298
113 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PASTRAIPA

1. Agentūra sukuria bei tvarko duomenų 
bazę – klasifikavimo ir ženklinimo 
inventorių, kuriame pateikiama 112 
straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija, 
pranešta pagal 112 straipsnio 1 dalį arba 
pateikta registruojant. Šios duomenų bazės 
informacija, nurodyta 118 straipsnio 1 
dalyje, yra prieinama viešai. Agentūra teisę 
susipažinti su kitais duomenimis apie 
kiekvieną inventoriaus cheminę medžiagą 
suteikia pranešėjams ir registruotojams, 
pateikusiems informaciją apie šią cheminę 
medžiagą pagal 29 straipsnio 1 dalį.

1. Agentūra sukuria bei tvarko duomenų 
bazę – klasifikavimo ir ženklinimo 
inventorių, kuriame pateikiama 112 
straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija, 
pranešta pagal 112 straipsnio 1 dalį arba 
pateikta registruojant. Šios duomenų bazės 
informacija, nurodyta 118 straipsnio 1 
dalyje, yra prieinama viešai atsižvelgiant į 
118 straipsnio 2 ir 3 dalis. Agentūra teisę 
susipažinti su kitais duomenimis apie 
kiekvieną inventoriaus cheminę medžiagą 
suteikia pagal 117 straipsnį. 

Or. en
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Pagrindimas

1. Užtikrina suderinamumą su 118 straipsniu. Nepateikus nuorodos į 118 straipsnio 2 ir 
3 dalis Agentūra būtų priversta skelbti informaciją, net jeigu ji pagal 118 straipsnį būtų 
nusprendusi, kad ši informacija yra konfidenciali. 

2. Supaprastinimas ir suderinimas. Galimybė susipažinti su informacija reglamentuojama 
117 straipsnyje, o 29 straipsnio 1 dalis reglamentuoja informacijos apie cheminę medžiagą 
apsikeitimo forumą (SIEF). Todėl teisinga nuoroda būtų 117 straipsnis. 

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

Pakeitimas 299
116 A STRAIPSNIS (naujas)

Specialios nuostatos dėl informacijos 
visuomenei

Siekdami padėti vartotojams saugiai ir 
tvariai naudoti chemines medžiagas ir 
preparatus, gamintojai turimą informaciją 
apie pavojų ir 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 medžiagos arba 
preparato saugą ir naudojimą. 

Or. en

Pagrindimas

Nedaug pakeistas pirmojo svarstymo 298 pakeitimas.
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Pakeitimą pateikė Chris Davies + Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi + Marie-Noëlle 
Lienemann, Anne Ferreira

Pakeitimas 300
116 A STRAIPSNIS (naujas)

Specialios nuostatos dėl informacijos 
visuomenei

1. Siekdami padėti vartotojams saugiai ir 
tvariai naudoti chemines medžiagas ir 
preparatus, 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 medžiagos arba 
preparato saugą ir naudojimą.
2. Atitinkamai iš dalies keičiamos 
Direktyvos 1999/45/EB ir 67/548/EEB. 

Or. en

Pagrindimas

Tinkamas pirmojo svarstymo pakeitimas. (Ch. Davies)

Susijęs su pirmojo svarstymo 298 pakeitimu. 

Tinkamos ir darnios ryšių apie riziką sistemos sukūrimas sudarys sąlygas teikti vartotojams 
reikalingą informaciją ir patarimus, leidžiančius jiems saugiai ir veiksmingai naudoti 
medžiagas, preparatus ir produktus, kuriuose yra cheminių medžiagų. (R. Oomen-Ruijten ir 
V. Prodi + M. N. Lienemann ir A. Ferreira)  

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

Pakeitimas 301
117 STRAIPSNIO 2 DALIES C PUNKTAS
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c) tikslaus pagamintos ar patiektos į rinką 
cheminės medžiagos ar preparato kiekio 
informacijos;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymas išbraukti c punktą atitinka EP 814 pakeitimą. Tai pagerins mokslinių tyrimų ir 
modelių apie cheminių medžiagų pasiskirstymą ir patvarumą bei galimą poveikį žmonėms ir 
aplinkai kokybę. 

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 302
117 STRAIPSNIO 2 DALIES D PUNKTAS IR D A PUNKTAS (naujas)

d) gamintojo ar importuotojo ir jo tolesnių 
naudotojų ryšių.

d) gamintojo ar importuotojo ir jo tolesnių 
naudotojų bei dalyvaujančių mažmenininkų
ryšių. 

da) bet kokia informacija apie gamybos 
teritorijoje izoliuotas tarpines medžiagas ir 
gabenamas izoliuotas tarpines medžiagas.

Or. en

Pagrindimas

Iš dalies susijęs su pirmajame svarstyme priimtu 304 pakeitimu.

1. Išaiškinama, kad gamintojo ryšiai apima ir ryšius su mažmenininkais. 

2. Izoliuotos tarpinės medžiagos ir gabenamos izoliuotos tarpinės medžiagos išlieka tose 
pačiose arba labai ribotame skaičiuje įmonių ir yra visiškai sunaudojamos sintezės 
procesuose. Mokslinės žinios apie jų naudojimą leidžia daryti išvadas apie gamybos procesus 
ir būdus. Todėl ši informacija paprastai neturėtų būti skelbiama. 

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 303
117 STRAIPSNIO 4 A IR 4 B DALYS (naujos)
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4a. Gavusi prašymą susipažinti su 
dokumentais, kuriems pareiškėjas prašo 
suteikti konfidencialumo statusą pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 nuostatas, 
Agentūra, kaip numatyta Reglamento (EB) 
Nr. 1049/2001 4 straipsnio 4 dalyje, 
konsultuojasi su trečiąja šalimi pagal 
antrosios ir trečiosios pastraipų nuostatas.
Agentūra informuoja apie šį prašymą 
registruotoją ir tam tikrais atvejais galimą 
registruotoją, paskesnįjį naudotoją, 
paraiškos teikėją ar kitą susijusią šalį.
Agentūra per 15 dienų informuoja 
pareiškėją, registruotoją, galimą 
registruotoją, paskesnįjį naudotoją ar kitą 
susijusią šalį apie sprendimą dėl prašymo 
suteikti galimybę susipažinti su 
dokumentais. Suinteresuotosios šalys per 
15 dienų nuo sprendimo dienos remdamosi 
87, 88 ir 89 straipsnių nuostatomis gali 
apskųsti Agentūros sprendimą Apeliacinei 
valdybai. Toks skundas yra sustabdomojo 
poveikio. Apeliacinė taryba per 30 dienų 
priima sprendimą dėl skundo.
4b. Kol nagrinėjamas skundas arba jį dar 
leidžiama pateikti, Agentūra ir valstybės 
narės kompetentingosios institucijos 
minėtą informaciją ir toliau laiko 
konfidencialia. 

Or. en

Pagrindimas

4a ir 4b dalys užtikrina suderinamumą su Reglamentu 1049/2001/EB (galimybė susipažinti su 
dokumentais) ir apibūdina Agentūros atliekamą procedūrą įgyvendinant REACH. Atitinka 
pradinį Komunikato 115 straipsnio 2 ir 4 dalių pasiūlymą. 

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 304
118 STRAIPSNIS 

1. Ši Agentūros turima informacija apie 1. Ši Agentūros turima informacija apie 
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chemines medžiagas ir preparato ar gaminio 
sudėtyje esančias chemines medžiagas 
skelbiama viešai internete ir su ja
nemokamai galima susipažinti pagal 76 
straipsnio 2 dalies d punktą:

chemines medžiagas ir preparato ar gaminio 
sudėtyje esančias chemines medžiagas 
paprastai skelbiama viešai internete ir su ja 
nemokamai galima susipažinti pagal 76 
straipsnio 2 dalies d punktą:

a) medžiagos prekinis (-ai) pavadinimas (-
ai);
b) pavojingų medžiagų, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 67/548/EEB, pavadinimas 
pagal Tarptautinės teorinės ir taikomosios 
chemijos sąjungos (IUPAC) nomenklatūrą;
c) jei taikoma, cheminės medžiagos 
pavadinimas, nurodytas EINECS;

c) jei taikoma, cheminės medžiagos 
pavadinimas, nurodytas EINECS;

d) cheminės medžiagos klasifikacija ir 
ženklinimas;

d) cheminės medžiagos klasifikacija ir 
ženklinimas;

e) fizikiniai ir cheminiai duomenys apie 
cheminę medžiagą, jos pasklidimo būdą bei 
išlikimą aplinkoje;

e) fizikiniai ir cheminiai duomenys apie 
cheminę medžiagą, jos pasklidimo būdą bei 
išlikimą aplinkoje;

f) visų toksikologinių ir ekotoksikologinių 
tyrimų rezultatai;

f) visų toksikologinių ir ekotoksikologinių 
tyrimų rezultatai;

g) išvestinė ribinė poveikio nesukelianti 
vertė (DNEL) arba numatoma poveikio 
nesukelianti koncentracija (PNEC), 
nustatytos pagal I priedą;

g) išvestinė ribinė poveikio nesukelianti 
vertė (DNEL) arba numatoma poveikio 
nesukelianti koncentracija (PNEC), 
nustatytos pagal I priedą;

h) saugaus naudojimo gairės, pateiktos pagal 
VI priedo 4 ir 5 skirsnius;

h) saugaus naudojimo gairės, pateiktos pagal 
VI priedo 4 ir 5 skirsnius;

i) analizės metodai, kurie padeda aptikti į 
aplinką išleistą pavojingą medžiagą ir 
nustatyti tiesioginį poveikį žmonėms, jei 
reikia juos nurodyti pagal IX ar X priedus.

i) analizės metodai, kurie padeda aptikti į 
aplinką išleistą pavojingą medžiagą ir 
nustatyti tiesioginį poveikį žmonėms, jei 
reikia juos nurodyti pagal IX ar X priedus.

2. Ši informacija apie chemines medžiagas ir 
preparatų arba gaminių sudėtyje esančias 
chemines medžiagas skelbiama viešai 
internete ir su ja nemokamai galima 
susipažinti pagal 76 straipsnio 2 dalies d 
punktą, išskyrus atvejus, kai informaciją 
pateikianti šalis pagal 10 straipsnio a 
punkto xi papunktį pateikia Agentūros 
galiojančiu pripažįstamą pagrindimą, kodėl 
šios informacijos skelbimas galėtų pakenkti 
registruotojo ar kitos susijusios šalies 

2. Ši informacija apie chemines medžiagas ir 
preparatų arba gaminių sudėtyje esančias 
chemines medžiagas skelbiama viešai 
internete ir su ja nemokamai galima 
susipažinti pagal 76 straipsnio 2 dalies d 
punktą, išskyrus atvejus, kai informaciją 
pateikianti šalis pateikia Agentūros 
galiojančiu pripažįstamą pagrindimą, kodėl 
šios informacijos skelbimas galėtų pakenkti 
registruotojo ar kitos susijusios šalies 
komerciniams interesams:
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komerciniams interesams:
a) jei tai svarbu klasifikuojant ir ženklinant, 
cheminės medžiagos grynumo laipsnis bei 
priemaišų ir (arba) priedų, kurie laikomi 
pavojingais, tapatybė;

a) jei tai svarbu klasifikuojant ir ženklinant, 
cheminės medžiagos grynumo laipsnis bei 
priemaišų ir (arba) priedų, kurie laikomi 
pavojingais, tapatybė;

b) bendras kiekio tonomis ribas (t. y., 1–10 
tonų, 10–100 tonų, 100–1000 tonų ir virš 
1000 tonų), kurios buvo nurodytos 
registruojant konkrečią cheminę medžiagą; 

b) bendras kiekio tonomis ribas (t. y., 1–10 
tonų, 10–100 tonų, 100–1000 tonų ir virš 
1000 tonų), kurios buvo nurodytos 
registruojant konkrečią cheminę medžiagą;

c) 1 dalies e ir f punktuose nurodytos 
informacijos tyrimų santraukos ar 
nuodugnios tyrimų santraukos;

c) 1 dalies e ir f punktuose nurodytos 
informacijos tyrimų santraukos ar 
nuodugnios tyrimų santraukos;

d) saugos duomenų lape pateikiama 
informacija, išskyrus informaciją, pateiktą 1 
dalyje.

d) saugos duomenų lape pateikiama 
informacija, išskyrus informaciją, pateiktą 1 
dalyje.

da) medžiagos prekinis pavadinimas (-ai);
db) pavojingųjų medžiagų, kaip nurodyta 
Direktyvoje 67/548/EEB, pavadinimas 
pagal IUPAC nomenklatūrą.
2a. Konkrečiais pagrįstais atvejais 1 dalyje 
nurodyta informacija gali būti neskelbiama 
viešai elektroninėmis priemonėmis, jeigu 
pateikianti informaciją šalis įrodė 
Agentūrai, kad šios informacijos 
paskelbimas galėtų pakenkti jos 
komerciniams interesams arba mokslinių 
tyrimų ir plėtros interesams.

Or. en

Pagrindimas

Suderintas su pirmajame svarstyme priimtu 808 pakeitimu. 
1 dalyje nurodyta informacija suteikia galimybę konkurentams atsekti gamybos procesų 
detales. Atskirais atvejais turėtų būti galima leisti neskelbti šios informacijos, jeigu yra 
pagrindas, kurį pripažįsta Agentūra (kaip paprastai ir pagal 3 dalį). 
Kartu su kita informacija prekinis pavadinimas ir IUPAC pavadinimas gali būti labai svarbi 
įmonei informacija. Todėl jie turėtų būti papildomai įtraukti į 2 dalį.
Šios nuostatos yra svarbios, kadangi kitos šalys, pvz., JAV ir Japonija, yra priėmusios 
panašias nuostatas, kurios leidžia pateikus prašymą laikyti konfidencialia bet kokią 
informaciją, jeigu tas prašymas pagrįstas.
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Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 305
118 STRAIPSNIO 1 DALIES G A PAPUNKTIS (naujas)

ga) medžiagos grynumo laipsnis bei 
priemaišų ir (arba) priedų, kurie laikomi 
pavojingais, pavadinimas, jeigu svarbu 
klasifikuojant ir ženklinant; 

Or. en

(Grąžinamas Komisijos pasiūlymas)

(Susijęs su tų pačių autorių 118 straipsnio 2 dalies a punkto pakeitimu)

Pagrindimas

Informacija apie pavojingas priemaišas ir priedus, jeigu jie yra svarbūs klasifikuojant ir 
ženklinant, turėtų būti skelbiama viešai. 

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

Pakeitimas 306
118 STRAIPSNIO 1 DALIES H A PAPUNKTIS (naujas)

ha) saugos duomenų lape nurodyta 
informacija, išskyrus įmonės/verslovės 
pavadinimą arba informaciją, kuri laikoma 
konfidencialia taikant 117 straipsnio 
2 dalies nuostatas; 

Or. en

(Grąžinamas Komisijos pasiūlymas)

(Susijęs su tų pačių autorių 118 straipsnio 2 dalies d punkto pakeitimu)

Pagrindimas

Saugos duomenų lape nurodyta informacija, išskyrus įmonės pavadinimą arba kitą 
konfidencialią informaciją, turėtų būti skelbiama viešai. 
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Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + Gyula 
Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Pakeitimas 307
118 STRAIPSNIO 1 DALIES I A PAPUNKTIS (naujas)

ia) bendras kiekio tonomis ribas (t. y., 1–
10 tonų, 10–100 tonų, 100–1000 tonų ir 
daugiau kaip 1000 tonų), kurios buvo 
nurodytos registruojant konkrečią cheminę 
medžiagą;

Or. en

(Kompromisinis pakeitimas – 62 straipsnio 2 dalies b punktas – pagrįstas 814 pakeitimu –
pirmasis svarstymas)

(Susijęs su tų pačių autorių 118 straipsnio 2 dalies b punkto pakeitimu)

Pagrindimas

814 pakeitime Parlamentas iš informacijos sąrašo išbraukė nurodymą dėl „tikslaus“ kiekio 
tonomis, nes ši informacija visada yra konfidenciali. Nors ir gali būti priimtina laikyti 
„tikslų“ kiekį tonomis konfidencialia informacija, visuomenė turėtų turėti teisę žinoti bent jau 
bendras kiekio tonomis ribas, kurios buvo nurodytos registruojant konkrečią cheminę 
medžiagą. Todėl informacija apie bendras kiekio tonomis ribas turi būti įtraukta į 
informacijos, kuri turi būti prieinama viešai, sąrašą. (C. Schlyter ir kiti)

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

Pakeitimas 308
118 STRAIPSNIO 1 DALIES I B PAPUNKTIS (naujas)

ib) 1 dalies e ir f punktuose nurodytos 
informacijos tyrimų santraukos ar 
nuodugnios tyrimų santraukos;

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su 117 straipsnio 2 dalies pakeitimu. Galimybė susipažinti su tyrimų santraukomis 
užtikrins, kad visuomenė teisingai supras tyrimų rezultatus. Be to, bus pagerinta jų bendra 
kokybė. 
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Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund

Pakeitimas 309
118 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Ši informacija apie chemines medžiagas ir 
preparatų arba gaminių sudėtyje esančias 
chemines medžiagas skelbiama viešai 
internete ir su ja nemokamai galima 
susipažinti pagal 76 straipsnio 2 dalies d 
punktą, išskyrus atvejus, kai informaciją 
pateikianti šalis pagal 10 straipsnio a punkto 
xi papunktį pateikia Agentūros galiojančiu 
pripažįstamą pagrindimą, kodėl šios 
informacijos skelbimas galėtų pakenkti 
registruotojo ar kitos susijusios šalies 
komerciniams interesams:

2. Ši informacija apie chemines medžiagas ir 
preparatų arba gaminių sudėtyje esančias 
chemines medžiagas skelbiama viešai 
internete ir su ja nemokamai galima 
susipažinti pagal 76 straipsnio 2 dalies d 
punktą, išskyrus atvejus, kai informaciją 
pateikianti šalis pagal 10 straipsnio a punkto 
xi papunktį pateikia Agentūros galiojančiu 
pripažįstamą pagrindimą, kodėl šios 
informacijos skelbimas galėtų pakenkti 
registruotojo ar kitos susijusios šalies 
komerciniams interesams:

a) jei tai svarbu klasifikuojant ir ženklinant, 
cheminės medžiagos grynumo laipsnis bei 
priemaišų ir (arba) priedų, kurie laikomi 
pavojingais, tapatybė;

(a) jei tai svarbu klasifikuojant ir ženklinant, 
cheminės medžiagos grynumo laipsnis bei 
priemaišų ir (arba) priedų, kurie laikomi
pavojingais, tapatybė;

b) bendras kiekio tonomis ribas (t. y., 1–10 
tonų, 10–100 tonų, 100–1000 tonų ir virš 
1000 tonų), kurios buvo nurodytos 
registruojant konkrečią cheminę medžiagą;
c) 1 dalies e ir f punktuose nurodytos 
informacijos tyrimų santraukos ar 
nuodugnios tyrimų santraukos;
d) saugos duomenų lape pateikiama 
informacija, išskyrus informaciją, pateiktą 1 
dalyje.

d) saugos duomenų lape pateikiama 
informacija, išskyrus registruotojo 
pavadinimą, cheminės saugos ataskaitą, 
bendrą medžiagos kiekį ES rinkoje ir 
informaciją, pateiktą 1 dalyje. 

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su 117 straipsnio 2 dalies ir 118 straipsnio 1 dalies pakeitimais. Šis naujos Tarybos 
dalies pakeitimas išaiškina galimybes visuomenei susipažinti su nekonfidencialia informacija.
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Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 310
118 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Ši informacija apie chemines medžiagas ir 
preparatų arba gaminių sudėtyje esančias 
chemines medžiagas skelbiama viešai 
internete ir su ja nemokamai galima 
susipažinti pagal 76 straipsnio 2 dalies d 
punktą, išskyrus atvejus, kai informaciją 
pateikianti šalis pagal 10 straipsnio a punkto 
xi papunktį pateikia Agentūros galiojančiu 
pripažįstamą pagrindimą, kodėl šios 
informacijos skelbimas galėtų pakenkti
registruotojo ar kitos susijusios šalies 
komerciniams interesams:

2. Ši informacija apie chemines medžiagas ir 
preparatų arba gaminių sudėtyje esančias 
chemines medžiagas skelbiama viešai 
internete ir su ja nemokamai galima 
susipažinti pagal 76 straipsnio 2 dalies d 
punktą, išskyrus atvejus, kai informaciją 
pateikianti šalis pagal 10 straipsnio a punkto 
xi papunktį pateikia Agentūros galiojančiu 
pripažįstamą pagrindimą, su sąlyga, kad jos 
atskleidimo nereikalauja viršesnis viešasis 
interesas, kodėl šios informacijos skelbimas 
yra kenksmingas registruotojo ar kitos 
susijusios šalies komerciniams interesams:

a) jei tai svarbu klasifikuojant ir 
ženklinant, cheminės medžiagos grynumo 
laipsnis bei priemaišų ir (arba) priedų, 
kurie laikomi pavojingais, tapatybė;
b) bendras kiekio tonomis ribas (t. y., 1–10 
tonų, 10–100 tonų, 100–1000 tonų ir virš 
1000 tonų), kurios buvo nurodytos 
registruojant konkrečią cheminę medžiagą;
c) 1 dalies e ir f punktuose nurodytos 
informacijos tyrimų santraukos ar 
nuodugnios tyrimų santraukos; 

c) 1 dalies e ir f punktuose nurodytos 
informacijos tyrimų santraukos ar 
nuodugnios tyrimų santraukos; 

d) saugos duomenų lape pateikiama 
informacija, išskyrus informaciją, pateiktą 
1 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

In line with STRAIPSNIS 4(2) of Regulation 1049/2001 on access to documents, access to a 
document can only be refused on the basis of commercial interests if there is no overriding 
public interest. A reference to overriding public interest should therefore be added here. 
Moreover, such a Pagrindimas must be based on actual harm to commercial interests, not 
just potential harm.
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Information about hazardous impurities and additives, if they are essential to classification 
and labelling, should always be made publicly available.

In Pakeitimas 814, Parliament išbraukta the indication of the "precise" tonnage from the list 
of information that is always confidential. While it might be acceptable to keep the "precise" 
tonnage confidential, the public should have at least the right to know about the total tonnage 
band with which a particular substance has been registered. The information about the 
tonnage bands should therefore be added to the list of issues that are to be made publicly 
available.

The information in the safety data sheet, except for the name of the company or other 
confidential information should be made publicly available.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 311
124 STRAIPSNIS 

Valstybės narės įgyvendina valstybės 
kontrolės sistemą ir, atsižvelgdamos į 
aplinkybes, imasi kitų veiksmų.

Valstybės narės įgyvendina valstybės 
kontrolės sistemą ir, atsižvelgdamos į 
aplinkybes, imasi kitų veiksmų, 
vadovaujantis Agentūros nurodytomis 
gairėmis.

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su pirmajame svarstyme priimtu 816 pakeitimu. 

Siekiant nuosekliai įgyvendinti REACH, Agentūra turėtų turėti teisę reikalauti, kad valstybės 
narės atliktų tam tikrus patikrinimus ir veiksmus. 

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 312
124 A STRAIPSNIS (naujas)

Valstybės narės įgalioja Agentūrą inicijuoti 
kontrolę ir kitus veiksmus. Agentūra 
parengia kontrolės sistemos derinimo ir 
efektyvinimo gaires.
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Or. en

Pagrindimas

Susijęs su pirmajame svarstyme priimtu 817 pakeitimu. 

REACH sistemos valdymas reikalauja nuoseklaus jo nuostatų įgyvendinimo visoje bendrojoje 
rinkoje ir veiksmingos kontrolės sistemos. Taigi Agentūra turėtų turėti teisę reikalauti, kad 
valstybės narės atliktų tam tikrus patikrinimus ir veiksmus. 

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 313
125 STRAIPSNIS 

Valstybės narės priima nuostatas dėl 
sankcijų už šio reglamento nuostatų 
pažeidimus ir imasi visų priemonių, būtinų 
jų įgyvendinimui užtikrinti. Numatytos 
sankcijos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios. Valstybės 
narės ne vėliau kaip iki ...* praneša apie šias 
nuostatas Komisijai ir nedelsdamos 
informuoja ją apie paskesnius jų pakeitimus.

Remiantis Agentūros parengtomis gairėmis
turi būti priimtos nuostatos dėl sankcijų už 
šio reglamento nuostatų pažeidimus ir visos 
priemonės, būtinos jų įgyvendinimui 
užtikrinti. Numatytos sankcijos turi būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. 
Valstybės narės ne vėliau kaip po 
aštuoniolikos mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos praneša apie šias 
nuostatas Komisijai ir Agentūrai ir 
nedelsdamos informuoja ją apie paskesnius 
jų pakeitimus. 

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su pirmajame svarstyme priimtu 818 pakeitimu. 

Jeigu nuobaudų sistema būtų palikta tik valstybių narių nuožiūrai, Sąjungoje būtų taikomos 
skirtingos nuobaudos. Norint įgyvendinti REACH tikslus, turi būti suderinta sankcijų sistema 
ir darnus jos įgyvendinimas.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 314
130 STRAIPSNIS 

Priedai gali būti iš dalies keičiami 132 Priedai gali būti iš dalies keičiami 
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straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. 132 straipsnio 3a dalyje nustatyta tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas taip pat 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 Guido Sacconi

Pakeitimas 315
131 STRAIPSNIS 

Priemonės, būtinos veiksmingai įgyvendinti 
šį reglamentą, priimamos 132 straipsnio 3 
dalyje nustatyta tvarka.

Jeigu, siekiant veiksmingai įgyvendinti šį 
reglamentą, paaiškėja, kad reikia priimti 
priemones, kurioms įgaliojimai šiame 
reglamente nenumatyti, šios priemonės
priimamos:
a) 132 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, 
jeigu priimamos priemonės yra bendro 
pobūdžio priemonės, skirtos taikyti esmines 
šio reglamento nuostatas;
b) 132 straipsnio 3a dalyje nustatyta tvarka,
jeigu priimamos priemonės yra bendro 
pobūdžio priemonės, skirtos pakeisti 
neesminius šio reglamento elementus.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas siekiant suderinti tekstą su naujo „komitologijos“ sprendimo 
nuostatomis ir ypač atskirti įprastą „reguliavimo komiteto“ procedūrą nuo „reguliavimo 
procedūros su galimybe vykdyti priežiūrą“.

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 316
132 STRAIPSNIO 3 A DALIS (nauja)
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3a. Darant nuorodą į šią dalį, taikomi 
Sprendimo 1999/468/EB su naujausiais 
pakeitimais, padarytais Sprendimu 
2006/512/EB, 5a ir 7 straipsniai. 

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas taip pat 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 Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 317
133 STRAIPSNIS 

Pereinamojo laikotarpio priemonės, 
susijusios su Agentūra

Pasiruošimas Agentūros įsteigimui

1. Komisija teikia būtiną paramą steigiant
Agentūrą.

1. Komisija teikia būtiną paramą Agentūros 
įsteigimui.

2. Tuo tikslu, kol nepaskirtas vykdomasis 
direktorius pagal 83 straipsnį, Komisija gali 
Agentūros vardu ir naudodamasi pastarajai 
skirtu biudžetu skirti personalą, įskaitant 
asmenį, kuris laikinai eina administracines
vykdomojo direktoriaus pareigas, ir sudaryti 
kitas sutartis. 

2. Tuo tikslu, kol vykdomasis direktorius 
pradeda eiti savo pareigas po to, kai jį pagal 
83 straipsnį paskyrė Agentūros valdančioji 
taryba, Komisija gali Agentūros vardu ir 
naudodamasi pastarajai skirtu biudžetu:
a) skirti personalą, įskaitant asmenį, kuris 
laikinai eina vykdomojo direktoriaus 
pareigas, ir 

b) sudaryti kitas sutartis.

Or. en

Pagrindimas

Corresponds to Pakeitimas 822 adopted in First Reading. 

A proper establishment and operation of the Agency is critical to the success of REACH. The 
Agency must be operationally independent from the Commission, and the Commission shall 
not fulfil such operational tasks set out in the Regulation on behalf of the Agency. If the 
Commission is not fulfilling the role of the Agency, there is no need for the Agency to notify 
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the Commission that it is ready to take over the tasks from the Commission.  The Commission, 
however, should help to establish the Agency until its Management Board has appointed an 
Executive Director. This should include recruitment of staff and conclusion of necessary 
contracts for services, goods and buildings. 

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 318
136 A STRAIPSNIS (naujas)

136a straipsnis
Tarpinis poveikio įvertinimas po 
įsigaliojimo
1. Praėjus penkeriems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, nepažeisdama 
137 straipsnio nuostatų, Komisija atlieka 
tarpinį šio reglamento poveikio įvertinimą. 
Įvertinant poveikį analizuojama esama šio 
reglamento įgyvendinimo padėtis, pasiekti 
rezultatai lyginami su buvusiais lūkesčiais 
ir vertinamas šio reglamento poveikis 
vidaus rinkos veikimui ir konkurencijai 
joje.
2. Komisija pateikia poveikio įvertinimą 
Europos Parlamentui ir Tarybai vėliausiai 
per [šešerius metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo]. Komisija, remdamasi tarpiniu 
poveikio įvertinimu, parengia pasiūlymą 
dėl šio reglamento pakeitimų.

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su pirmajame svarstyme priimtu 823 pakeitimu. 

Turint omenyje REACH sukuriamą kontrolės sistemą, būtina įvertinti rezultatus, pasiektus 
pirmaisiais įgyvendinimo metais, siekiant patikrinti, ar gali būti pasiekti pradiniai tikslai, ir 
jeigu ne, kad būtų atlikti reikiami pataisymai.
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Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 319
137 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Iki ...* Komisija atlieka peržiūrą, 
siekdama nustatyti, ar pratęsti prievolės 
atlikti cheminės saugos vertinimą taikymą, 
ar jo nepratęsti, ir dokumentuoti jį cheminės 
saugos ataskaitoje cheminėms medžiagoms, 
kurioms ši prievolė netaikoma, kadangi jų 
neprivaloma registruoti, arba cheminėms 
medžiagoms, kurias privaloma registruoti, 
tačiau per metus jų pagaminama arba 
importuojama mažiau nei 10 tonų. 
Remdamasi šia peržiūra Komisija gali tam 
tikrais atvejais pateikti pasiūlymus dėl teisės 
aktų, kuriais siekiama pratęsti šios prievolės 
taikymą. 

1. Iki ...* Komisija atlieka peržiūrą, 
siekdama nustatyti, ar pratęsti prievolės 
atlikti cheminės saugos vertinimą taikymą, 
ar jo nepratęsti, ir dokumentuoti jį cheminės 
saugos ataskaitoje cheminėms medžiagoms, 
kurioms ši prievolė netaikoma, kadangi jų 
neprivaloma registruoti. Remdamasi šia 
peržiūra Komisija gali tam tikrais atvejais 
pateikti pasiūlymus dėl teisės aktų, kuriais 
siekiama pratęsti šios prievolės taikymą.

* 12 metų nuo šio reglamento įsigaliojimo. * 6 metai nuo šio reglamento įsigaliojimo

Or. en

(312 pakeitimas – pirmasis svarstymas)

(Susijęs su 14 straipsnio 1 dalimi ir tų pačių autorių pateiktu jos pakeitimu)

Pagrindimas

Peržiūra dėl cheminės saugos ataskaitos turėtų būti atliekama po šešerių metų, kai 
sukaupiama dviejų pirmųjų registracijos etapų patirtis. Jeigu cheminės saugos ataskaita taps 
privaloma visoms medžiagoms nuo 1 tonos, o ne 10 tonų, kaip pasiūlyta tų pačių autorių 
14 straipsnio 1 dalies pakeitime, šiame straipsnyje nebūtina apibrėžti mažiausio medžiagos 
kiekio.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 320
137 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮŽANGA

2. Komisija gali pateikti pasiūlymus dėl 
teisės aktų, kai tik, remiantis patikimais 
techniniais ir patvirtintais moksliniais 
kriterijais, nustatomas praktiškai įmanomas 
ir ekonomiškai veiksmingas polimerų 

2. Komisija pateikia pasiūlymus dėl teisės 
aktų, kai tik, remiantis patikimais techniniais 
ir patvirtintais moksliniais kriterijais, bet ne 
vėliau kaip po 6 metų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo, nustatomas praktiškai 



PE 378.597v01-00 74/102 AM\630161LT.doc

External Translation. The translation has not been based on the main document (07524/8/2006)

LT

atrankos registracijai būdas ir paskelbiama 
ataskaita apie:

įmanomas ir ekonomiškai veiksmingas 
polimerų atrankos registracijai ir įvertinimui
būdas ir paskelbiama ataskaita apie:

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu Komisijai nustatomas terminas, per kurį ji turi pateikti praktiškai įmanomą ir 
ekonomiškai veiksmingą polimerų atrankos registracijai ir įvertinimui būdą. Grąžinamas EP 
313 pakeitimas. 

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

Pakeitimas 321
137 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮŽANGA

2. Komisija gali pateikti pasiūlymus dėl 
teisės aktų, kai tik, remiantis patikimais 
techniniais ir patvirtintais moksliniais 
kriterijais, nustatomas praktiškai įmanomas 
ir ekonomiškai veiksmingas polimerų 
atrankos registracijai būdas ir paskelbiama 
ataskaita apie:

2. Komisija pateikia pasiūlymus dėl teisės 
aktų, kai tik, remiantis patikimais techniniais 
ir patvirtintais moksliniais kriterijais, bet ne 
vėliau kaip po 6 metų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo, nustatomas praktiškai 
įmanomas ir ekonomiškai veiksmingas 
polimerų atrankos registracijai būdas ir 
paskelbiama ataskaita apie:

Or. en

(313 pakeitimas – pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Neturėtų būti palikta Komisijos nuožiūrai spręsti, ar ir kada ji pateikia pasiūlymą dėl 
polimerų registracijos. Tokia registracija buvo numatyta projekto tekste, pateiktame 
konsultacijoms internete. Siekiant paraginti parengti praktiškai įmanomą ir ekonomiškai 
veiksmingą polimerų atrankos registracijai būdą, turi būti nustatytas galutinis terminas. 

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

Pakeitimas 322
137 STRAIPSNIO 3 DALIS
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3. 116 straipsnio 3 dalyje nurodytoje 
ataskaitoje apie patirtį, įgytą vykdant šį 
reglamentą, taip pat peržiūrimi registravimo 
reikalavimai, taikomi cheminėms 
medžiagoms, kurių per metus vienas 
gamintojas ar importuotojas pagamina ar 
įveža nuo 1 iki 10 tonų. Remdamasi šia 
peržiūra, Komisija, atsižvelgdama į 
pastarojo meto pažangą, susijusią, 
pavyzdžiui, su alternatyviais bandymais ir 
(kiekybiniu) struktūros bei aktyvumo 
santykiu ((Q)SAR), gali pateikti pasiūlymus 
dėl teisės aktų, patikslinančių informacijai 
keliamus reikalavimus, taikomus 
cheminėms medžiagoms, kurių per metus 
vienas gamintojas ar importuotojas 
pagamina ar importuoja nuo 1 iki 10 tonų.

3. 116 straipsnio 3 dalyje nurodytoje 
ataskaitoje apie patirtį, įgytą vykdant šį 
reglamentą, taip pat peržiūrimi su 
informacija susiję registravimo 
reikalavimai, taikomi cheminėms 
medžiagoms. Remdamasi šia peržiūra, 
Komisija, siekdama atsižvelgti į pastarojo 
meto pažangą, susijusią visų pirma su 
alternatyviais bandymais ir (kiekybiniu) 
struktūros bei aktyvumo santykiu ((Q)SAR), 
gali pateikti pasiūlymus dėl teisės aktų, 
patikslinančių informacijai keliamus 
reikalavimus, apibrėžtus VII ir X prieduose.

Or. en

(314 pakeitimas – pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Informacijai keliamų reikalavimų peržiūra turėtų liesti visus susijusius priedus ir atsižvelgti į 
pastarojo meto pažangą, susijusią su alternatyviais bandymais. (C. Lucas ir kiti)

Numatomu supaprastinimu siekiama užtikrinti, kad informacijai keliami reikalavimai 
atsižvelgs į pastarojo meto pažangą, susijusią su bandymais ir (Q)SAR. (Ch. Davies)

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 323
137 STRAIPSNIO 4 DALIS

4. Iki ...* Komisija 132 straipsnio 3 dalyje
nustatyta tvarka atlieka I, IV ir V priedų 
peržiūrą, siekdama prireikus pasiūlyti jų 
pakeitimus.

4. Iki ...* Komisija 132 straipsnio 3a dalyje
nustatyta tvarka atlieka IV ir V priedų 
peržiūrą, siekdama prireikus pasiūlyti jų 
pakeitimus.

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su 59 straipsnio 2 dalies pakeitimu, kuriuo išbraukiama Tarybos įvesta nuoroda dėl 
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I priedo peržiūros, susijusi su metodologijų, skirtų nustatyti kancerogeninių ir mutageninių 
medžiagų aukščiausias ribas, plėtra.
Pakeitimas taip pat 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 Chris Davies

Pakeitimas 324
137 STRAIPSNIO 4 DALIS

4. Iki ...* Komisija 132 straipsnio 3 dalyje 
nustatyta tvarka atlieka I, IV ir V priedų 
peržiūrą, siekdama prireikus pasiūlyti jų 
pakeitimus.

4. Iki ...* Komisija 132 straipsnio 3 dalyje 
nustatyta tvarka atlieka IV ir V priedų 
peržiūrą, siekdama prireikus pasiūlyti jų 
pakeitimus.

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su 52a konstatuojamosios dalies pakeitimu.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 325
137 STRAIPSNIO 4 A DALIS (nauja)

4a. Iki ...* Komisija, remdamasi 
12 straipsnio nuostatomis peržiūri 
registravimo ir informacijos reikalavimus, 
taikomus nanodalelėms, kurių per metus 
vienas gamintojas ar importuotojas 
pagamina ar įveža 1 toną. Remdamasi šia 
peržiūra, Komisija pateikia atitinkamus 
pasiūlymus dėl teisės aktų, patikslinančių 
kiekio tonomis ribas ir informacijai 
keliamus reikalavimus, taikomus 
nanodalelėms, kad būtų užtikrintas 
tinkamas rizikos įvertinimas ir, jeigu reikia, 
rizika sumažinta, tokiu būdu pasiekiant 
aukštą žmogaus sveikatos ir aplinkos 
apsaugos, susijusios su nanodalelėmis, 
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lygis.
* 18 mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo.

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 Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Pakeitimas 326
139 STRAIPSNIS 

Direktyvos 1999/45/EB 14 straipsnis 
išbraukiamas.

Direktyvos 1999/45/EB 14 straipsnis 
išbraukiamas. Direktyva 1999/45/EB iš 
dalies pakeičiama siekiant užtikrinti, kad 
naudotojams būtų suteikta informacija, 
kurios reikia norint imtis atitinkamų 
priemonių saugiam medžiagų ir preparatų 
naudojimui užtikrinti. 

Or. fr

Pagrindimas

Tinkama ir darni rizika pagrįstos informacijos sistema, įskaitant papildomos informacijos 
teikimą, turi sudaryti galimybes vartotojams gauti informaciją ir patarimus, kad jie galėtų 
saugiai ir veiksmingai naudoti medžiagas ir preparatus.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 327
I PRIEDO 0 DALIES 0.3 PUNKTAS
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0.3. Gamintojo atliekamame cheminės 
saugos vertinime nagrinėjama cheminės 
medžiagos gamyba ir visi nustatyti 
naudojimo atvejai. Importuotojo 
atliekamame cheminės saugos vertinime 
nagrinėjami visi nustatyti naudojimo 
atvejai. Jame nagrinėjamas cheminės 
medžiagos (įskaitant pagrindines priemaišas 
ir priedus) ir preparato ar gaminio sudėtyje 
esančios cheminės medžiagos naudojimas, 
kaip apibrėžta nustatytuose naudojimo 
atvejuose. Vertinant atsižvelgiama į visus 
cheminės medžiagos gyvavimo ciklo etapus 
gamybos ir nustatytų naudojimo atvejų 
metu. Cheminės saugos vertinimas 
grindžiamas galimo neigiamo cheminės 
medžiagos padarinio, kurio poveikis žmogui 
ir (arba) aplinkai yra žinomas arba pagrįstai 
numatomas, palyginimu, atsižvelgiant į 
įgyvendintas ir rekomenduojamas rizikos 
valdymo priemones ir veiklos sąlygas. 

0.3 Cheminės saugos vertinimas apima 
visus nustatytus naudojimo atvejus, kai 
medžiagos per metus sunaudojama 1 tona 
arba daugiau. Jame nagrinėjamas cheminės 
medžiagos (įskaitant pagrindines priemaišas 
ir priedus), preparate ar gaminyje esančios 
medžiagos naudojimas. Vertinant 
atsižvelgiama į visus cheminės medžiagos 
gyvavimo ciklo etapus, kurie yra nurodyti 
naudojimo atvejuose. Cheminės saugos 
vertinimas grindžiamas galimo neigiamo 
cheminės medžiagos padarinio, kurio 
poveikis žmogui ir (arba) aplinkai yra 
žinomas arba pagrįstai numatomas, 
palyginimu, atsižvelgiant į įgyvendintas ir 
rekomenduojamas rizikos valdymo 
priemones ir veiklos sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su pirmajame svarstyme priimtu 831 pakeitimu. 

Padidina nuostatų veiksmingumą, kadangi apibrėžia medžiagų, kurioms taikomas cheminės 
saugos vertinimas, kiekio ribas. Suderina I priedą su 36 straipsnio 4c dalimi. 

Pakeitimą pateikė Frédérique Ries + Chris Davies

Pakeitimas 328
I PRIEDO 1 DALIES 1.4.1 PUNKTAS

1.4.1. Pagal 1 ir 2 pakopų rezultatus 
nustatoma cheminės medžiagos DNEL vertė 
(-ės), atsižvelgiant į galimą poveikio būdą, 
trukmę ir dažnį. Apie kai kurias pasekmes, 
ypač apie mutageniškumą ir 
kancerogeniškumą, turima informacija gali 
neleisti nustatyti ribinę vertę, o tuo pačiu –
DNEL. Gali užtekti vienos DNEL vertės, jei 
tai pagrindžiama poveikio scenarijuje (-

1.4.1 Pagal 1–3 pakopų rezultatus nustatoma 
medžiagos išvestinė poveikio nesukelianti 
ribinė vertė (-ės), atsižvelgiant į galimą 
poveikio būdą, trukmę ir dažnį. Gali užtekti 
vienos DNEL vertės, jei tai pagrindžiama 
poveikio scenarijuje (-uose). Tačiau, 
atsižvelgiant į cheminės saugos ataskaitos 5 
skirsnyje pateiktus duomenis ir poveikio 
scenarijų(-us), gali prireikti nustatyti DNEL 
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uose). Tačiau, atsižvelgiant į cheminės 
saugos ataskaitos 9 skirsnyje pateiktą 
informaciją ir poveikio scenarijų (-us), gali 
prireikti nustatyti DNEL vertes atskirai 
kiekvienai atitinkamai žmonių grupei (pvz., 
darbuotojams, vartotojams ir žmonėms, 
kurie gali patirti netiesioginį poveikį per 
aplinką) ir galbūt tam tikriems 
pažeidžiamiems pogrupiams (pvz., vaikams, 
nėščioms moterims) bei įvairiems poveikio 
būdams. Tai išsamiai pagrindžiama, 
nurodant inter alia naudotos informacijos 
pasirinkimą, taip pat cheminės medžiagos, 
kuriai taikoma DNEL vertė, poveikio būdą 
(prarijus, per odą, įkvėpus), jo trukmę ir 
dažnį. Jei galimi keli poveikio būdai, DNEL 
vertė nustatoma kiekvienam jų atskirai ir 
bendrai visiems. Nustatant DNEL vertę 
atsižvelgiama inter alia į šiuos veiksnius: 

vertę atskirai kiekvienai žmonių grupei 
(pvz., darbuotojams, vartotojams ir 
žmonėms, kurie gali patirti netiesioginį 
poveikį per aplinką) ir pažeidžiamoms 
grupėms bei įvairiems poveikio būdams. 
Visa tai būtina išsamiai pagrįsti, nurodant 
inter alia, naudotų duomenų pasirinkimą, 
taip pat medžiagos, kuriai taikoma DNEL 
vertė, poveikio būdą (oralinis, per odą, 
įkvėpus), jo trukmę ir dažnį. Jei galimi keli 
poveikio būdai, DNEL vertė nustatoma 
kiekvienam jų atskirai ir bendrai visiems. 
Nustatant DNEL vertę, atsižvelgiama į šiuos 
veiksnius:

i) nepatikimumą, kurį be kitų veiksnių 
sąlygoja eksperimentinės informacijos 
kintamumas ir tos pačios rūšies individų bei 
skirtingų rūšių skirtumai; 

i) nepatikimumą, kurį, be kitų veiksnių,
sąlygoja eksperimentinės informacijos 
kintamumas ir tos pačios rūšies individų bei 
skirtingų rūšių skirtumai; 

ii) poveikio pobūdį ir sunkumą; ii) poveikio pobūdį ir sunkumą; 

iii) žmonių grupės (pogrupio), kuriai 
(kuriam) taikoma kiekybinė ir (arba) 
kokybinė informacija apie poveikį. 

iii) žmonių grupę, su kuria siejama kokybinė 
ir (arba) kiekybinė informacija apie poveikį. 

iii a) ypatingą pažeidžiamų grupių 
jautrumą;
iii b) bet kokią nuorodą į netipinius 
padarinius, ypač kai veikimo būdas lieka 
nežinomas ar nepakankamai apibūdintas;
iii c) galimą kitų cheminių medžiagų 
bendrą poveikį. 

Or. en

Pagrindimas

Daugelis ligų kyla perinatalinėje fazėje. Dėl to taip pat reikėtų įtraukti pažeidžiamas grupes, 
kad apibrėžtas saugos lygis padėtų apsaugoti ir būsimąsias kartas. Grąžinamas EP 
320 pakeitimas. 
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Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 329
I PRIEDO 1 DALIES 1.4.1 PUNKTAS

1.4.1. Pagal 1 ir 2 pakopų rezultatus 
nustatoma cheminės medžiagos DNEL vertė 
(-ės), atsižvelgiant į galimą poveikio būdą, 
trukmę ir dažnį. Apie kai kurias pasekmes, 
ypač apie mutageniškumą ir 
kancerogeniškumą, turima informacija gali 
neleisti nustatyti ribinę vertę, o tuo pačiu –
DNEL. Gali užtekti vienos DNEL vertės, jei 
tai pagrindžiama poveikio scenarijuje (-
uose). Tačiau, atsižvelgiant į cheminės 
saugos ataskaitos 9 skirsnyje pateiktą 
informaciją ir poveikio scenarijų(-us), gali 
prireikti nustatyti DNEL vertes atskirai 
kiekvienai atitinkamai žmonių grupei (pvz., 
darbuotojams, vartotojams ir žmonėms, 
kurie gali patirti netiesioginį poveikį per 
aplinką) ir galbūt tam tikriems 
pažeidžiamiems pogrupiams (pvz., vaikams, 
nėščioms moterims) bei įvairiems poveikio 
būdams. Visa tai būtina išsamiai pagrįsti, 
nurodant inter alia, naudotų duomenų 
pasirinkimą, taip pat medžiagos, kuriai 
taikoma DNEL vertė, poveikio būdą 
(oralinis, per odą, įkvėpus), jo trukmę ir 
dažnį. Jei galimi keli poveikio būdai, DNEL 
vertė nustatoma kiekvienam jų atskirai ir 
bendrai visiems. Nustatant DNEL vertę, 
atsižvelgiama inter alia į šiuos veiksnius:

1.4.1 Pagal 1ir 2 pakopų rezultatus 
nustatoma cheminės medžiagos DNEL vertė 
(-ės), atsižvelgiant į galimą poveikio būdą, 
trukmę ir dažnį. Apie kai kurias pasekmes, 
ypač apie mutageniškumą ir 
kancerogeniškumą, turima informacija gali 
neleisti nustatyti ribinę vertę, o tuo pačiu –
DNEL. Gali užtekti vienos DNEL vertės, jei 
tai pagrindžiama poveikio scenarijuje (-
uose). Tačiau, atsižvelgiant į cheminės 
saugos ataskaitos 9 skirsnyje pateiktą 
informaciją ir poveikio scenarijų(-us), gali 
prireikti nustatyti DNEL vertes atskirai 
kiekvienai atitinkamai žmonių grupei (pvz., 
darbuotojams, vartotojams ir žmonėms, 
kurie gali patirti netiesioginį poveikį per 
aplinką) ir pažeidžiamoms grupėms bei 
įvairiems poveikio būdams. Visa tai būtina 
išsamiai pagrįsti, nurodant inter alia, 
naudotų duomenų pasirinkimą, taip pat 
medžiagos, kuriai taikoma DNEL vertė, 
poveikio būdą (oralinis, per odą, įkvėpus), jo 
trukmę ir dažnį. Jei galimi keli poveikio 
būdai, DNEL vertė nustatoma kiekvienam jų 
atskirai ir bendrai visiems. Nustatant DNEL 
vertę, atsižvelgiama inter alia į šiuos 
veiksnius:

i) nepatikimumą, kurį be kitų veiksnių 
sąlygoja eksperimentinės informacijos 
kintamumas ir, tos pačios rūšies individų bei 
skirtingų rūšių skirtumai;

i) nepatikimumą, kurį be kitų veiksnių 
sąlygoja eksperimentinės informacijos 
kintamumas ir tos pačios rūšies individų bei 
skirtingų rūšių skirtumai;

ii) poveikio pobūdį ir sunkumą; ii) poveikio pobūdį ir sunkumą; 

iii) žmonių grupę, su kuria siejama kokybinė 
ir (arba) kiekybinė informacija apie poveikį. 

iii) žmonių grupę, su kuria siejama kokybinė 
ir (arba) kiekybinė informacija apie poveikį, 
įskaitant ypatingą pažeidžiamų grupių 
jautrumą;
iii a) bet kokią nuorodą į netipinius 
padarinius, ypač kai veikimo būdas lieka 
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nežinomas ar nepakankamai apibūdintas;
iii b) galimą kitų cheminių medžiagų 
bendrą poveikį. 

Or. en

(320 pakeitimas – pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Daugelis ligų kyla perinatalinėje fazėje. Dėl to taip pat reikėtų įtraukti pažeidžiamas grupes, 
kad apibrėžtas saugos lygis padėtų apsaugoti ir būsimąsias kartas. Grąžinamas EP 
320 pakeitimas. 

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

Pakeitimas 330
I PRIEDO 5 DALIES 5.0 PUNKTO ĮŽANGA

Poveikio vertinimo tikslas – kiekybiniu arba 
kokybiniu požiūriu apskaičiuoti cheminės 
medžiagos dozę/koncentraciją, kurios 
poveikį patyrė ar gali patirti žmonės bei 
aplinka. Vertinant atsižvelgiama į visus 
cheminės medžiagos gyvavimo ciklo etapus 
gamybos ir nustatytų naudojimo atvejų 
metu ir visus poveikio tipus, kurie gali būti 
susiję su 1-4 skirsniuose nustatytais 
pavojais. Poveikio vertinimas atliekamas 
dviem pakopomis, kurios aiškiai nurodomos 
cheminės saugos ataskaitoje:

Poveikio vertinimo tikslas – kiekybiniu arba 
kokybiniu požiūriu apskaičiuoti cheminės 
medžiagos dozę/koncentraciją, kurios 
poveikį patyrė ar gali patirti žmonės bei 
aplinka. Vertinant atsižvelgiama į visus 
cheminės medžiagos gyvavimo ciklo etapus. 
Poveikio vertinimas atliekamas dviem 
pakopomis, kurios aiškiai nurodomos 
cheminės saugos ataskaitoje: 

Or. en

(Naujas pakeitimas – 62 straipsnio 2 dalies c punktas)

Pagrindimas

Tarybos įvesti poveikio vertinimo apribojimai ypač apriboja šių nuostatų taikymą.
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Pakeitimą pateikė Lena Ek

Pakeitimas 331
I PRIEDO 5 DALIES 5.0 PUNKTO ĮŽANGA

Poveikio vertinimo tikslas – kiekybiniu arba 
kokybiniu požiūriu apskaičiuoti cheminės 
medžiagos dozę/koncentraciją, kurios 
poveikį patyrė ar gali patirti žmonės bei 
aplinka. Vertinant atsižvelgiama į visus 
cheminės medžiagos gyvavimo ciklo etapus 
gamybos ir nustatytų naudojimo atvejų metu 
ir visus poveikio tipus, kurie gali būti susiję 
su 1-4 skirsniuose nustatytais pavojais. 
Poveikio vertinimas atliekamas dviem 
pakopomis, kurios aiškiai nurodomos 
cheminės saugos ataskaitoje:

Poveikio vertinimo tikslas – kiekybiniu arba 
kokybiniu požiūriu apskaičiuoti cheminės 
medžiagos dozę/koncentraciją, kurios 
poveikį patyrė ar gali patirti žmonės bei 
aplinka. Vertinant atsižvelgiama į visus 
cheminės medžiagos gyvavimo ciklo etapus 
gamybos ir nustatytų naudojimo atvejų metu 
ir visus poveikio tipus. Poveikio vertinimas 
atliekamas dviem pakopomis, kurios aiškiai 
nurodomos cheminės saugos ataskaitoje:

Or. en

Pagrindimas

Tarybos įvesti poveikio vertinimo apribojimai ypač apriboja šių nuostatų taikymą. 

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

Pakeitimas 332
I PRIEDO 5 DALIES 5.0 PUNKTO ĮŽANGA

Poveikio vertinimo tikslas – kiekybiniu arba 
kokybiniu požiūriu apskaičiuoti cheminės 
medžiagos dozę/koncentraciją, kurios 
poveikį patyrė ar gali patirti žmonės bei 
aplinka. Vertinant atsižvelgiama į visus 
cheminės medžiagos gyvavimo ciklo etapus 
gamybos ir nustatytų naudojimo atvejų metu 
ir visus poveikio tipus, kurie gali būti susiję 
su 1-4 skirsniuose nustatytais pavojais. 
Poveikio vertinimas atliekamas dviem 
pakopomis, kurios aiškiai nurodomos 
cheminės saugos ataskaitoje:

Poveikio vertinimo tikslas – kiekybiniu arba 
kokybiniu požiūriu apskaičiuoti cheminės 
medžiagos dozę/koncentraciją, kurios 
poveikį patyrė ar gali patirti žmonės bei 
aplinka. Vertinant atsižvelgiama į visus 
cheminės medžiagos gyvavimo ciklo etapus 
gamybos ir nustatytų naudojimo atvejų 
metu. Poveikio vertinimas atliekamas dviem 
pakopomis, kurios aiškiai nurodomos 
cheminės saugos ataskaitoje:

Or. en
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Pagrindimas

Tarybos pasiūlytas sakinys kelia painiavą ir neapibrėžtumą poveikio vertinimo srityje, 
kadangi jį galima interpretuoti labai prieštaringai.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 333
III PRIEDO A A PUNKTAS (naujas)

aa) nanodalelės,

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 daug didesnį paviršiaus plotą savo masės 
atžvilgiu nei 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 
ataskaitų reikalavimo dėl kiekio arba koncentracijos, neturėtų būti taikomi dirbtinėms 
nanodalelėms.

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

Pakeitimas 334
III PRIEDO B PUNKTO I PAPUNKTIS 

i) kurios yra dispersinio ar difuzinio 
naudojimo, ypač kai tokios cheminės 
medžiagos naudojamos plataus vartojimo 
preparatuose arba įeina į plataus vartojimo 
gaminių sudėtį; ir

i) kurios yra dispersinio ar difuzinio 
naudojimo, ypač kai ta pati cheminė 
medžiaga ar cheminė medžiaga 
preparatuose, skirta naudoti vartotojams ar 
specialistams arba įeina į plataus vartojimo 
gaminių sudėtį; ir

Or. en
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(Dalis 388 pakeitimo (b punkto pirma įtrauka) – pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Svarbiausia su sauga susijusi informacija taip pat turėtų būti pateikta apie specialistų 
dispersiniam ar difuziniam naudojimui skirtas 1−10 tonų kiekio pavojingas chemines 
medžiagas.

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

Pakeitimas 335
III PRIEDO B PUNKTO I PAPUNKTIS 

i) kurios yra dispersinio ar difuzinio 
naudojimo, ypač kai tokios cheminės 
medžiagos naudojamos plataus vartojimo 
preparatuose arba įeina į plataus vartojimo 
gaminių sudėtį; ir

i) kurios yra dispersinio ar difuzinio 
naudojimo, ypač kai tokios cheminės 
medžiagos, naudojamos plataus vartojimo 
preparatuose, įeina į plataus vartojimo 
gaminių sudėtį arba turėtų būti naudojamos 
specialistų; arba

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra kompromisas tarp pirmajame svarstyme priimto Parlamento 388 pakeitimo 
ir Tarybos bendrosios pozicijos formuluočių. Taip pat turėtų būti pateikta svarbiausia su 
sauga susijusi informacija, pvz., dėl paprastų testų vėžiui nustatyti arba dėl odos dirginimo, 
kad būtų galima kuo geriau apsaugoti darbuotojus ir kai cheminės medžiagos galėtų būti 
kenksmingos.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Pakeitimas 336
III PRIEDO B PUNKTO I PAPUNKTIS 

i) kurios yra dispersinio ar difuzinio 
naudojimo, ypač kai tokios cheminės 
medžiagos naudojamos plataus vartojimo 
preparatuose arba įeina į plataus vartojimo 
gaminių sudėtį; ir

i) kurios yra dispersinio ar difuzinio 
naudojimo, ypač kai tokios cheminės 
medžiagos naudojamos plataus vartojimo 
preparatuose arba įeina į plataus vartojimo 
gaminių sudėtį; arba

Or. en
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Pagrindimas

Padidėjusios rizikos atveju šie kriterijai turėtų būti taikomi ir 1−10 tonų kiekio cheminėms 
medžiagoms. 

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines + Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 337
IV PRIEDO NAUJOS EILUTĖS (naujas)

EINECS Nr. --- Pavadinimas/Grupė --- CAS Nr.

231-096-4                     Geležis 7439-89-6
Plačiai paplitusios neorganinės medžiagos 
ar medžiagos, kurių pavojus gerai žinomas, 
pvz., natrio chloridas, soda, potašas, kalcio 
oksidas, auksas, sidabras, aliuminis, 
magnis, silikatai, stiklas, stiklo lydiniai

Or. en

Pagrindimas

Iš dalies grąžinamas pirmajame svarstyme priimtas 322 pakeitimas. 

Plienas, kurio gamybai iki šiol sunaudojama daugiausia geležies, gaminamas jau 150 metų. 
Kol kas nėra jokių duomenų apie kenksmingą jo poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai. 
Kadangi plieno kiekiai yra dideli, jam gali būti taikomi REACH reikalavimai dėl bandymų 
dideliu mastu. Tokiems bandymams bus naudojamas didelis kiekis laboratorinių gyvūnų.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 338
IV PRIEDO NAUJOS EILUTĖS (naujas)

EINECS Nr. --- Pavadinimas/Grupė --- CAS Nr.

215-138-9           Kalcio oksidas CaO       1305-78-8
256-858-3         Kalcio magnio oksidas   50933-69-2
83897-84-1                                              69227-00-0

281-192-5
273-923-1

Natūralios botaninės kilmės medžiagos, paprastai 
naudojamos maisto produktuose.
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Or. en

Pagrindimas

This Pakeitimas partially reinstates Pakeitimas 322 adopted in  first reading. 
1. Pakeitimas 322 referred to “inorganic substances that are common or the risks of which 
are well known” and gave as an example both calcium oxide (lime) and calcium magnesium 
oxide (dolime).  These two substances already fulfil the two criteria which are stated in 
STRAIPSNIS 2.7 a) of the Common Position: 1) there is sufficient information about them, 2) 
they are considered to cause minimum risks because of their intrinsic properties. 

2. Exemption of natural botanical substances commonly  found in foodstuffs, reduces the 
burden of registration of the users of natural botanical substances. Natural botanical 
subtances are commonly found in foodstuffs and justified in use from both a human health 
and environmental perspective. 

Pakeitimą pateikė Avril Doyle, Bogusław Sonik, Johannes Blokland

Pakeitimas 339
IV PRIEDO NAUJOS EILUTĖS (naujas)

EINECS Nr. --- Pavadinimas/Grupė --- CAS Nr.

215-138-9       Kalcio oksidas CaO           1305-78-8
256-858-3       Kalcio magnio oksidas     50933-69-2
281-192-5                                                83897-84-1
273-923-1        69227-00-0

Or. en

(Iš dalies grąžinamas 322 pakeitimas – pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu iš dalies grąžinamas pirmajame svarstyme priimtas 322 pakeitimas. 
322 pakeitime buvo nurodytos „plačiai paplitusios neorganinės medžiagos ar medžiagos, 
kurių pavojus gerai žinomas“ ir pateikti kalcio oksido (molis) ir kalcio magnio oksido 
pavyzdžiai. 

Šios dvi medžiagos jau tenkina Bendrosios pozicijos 2.7 straipsnio a dalyje nurodytus 
kriterijus: 1) apie jas yra pakankamai informacijos, 2) laikoma, kad dėl savo būdingų savybių 
jos gali kelti tik minimalų pavojų.
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Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 340
V PRIEDO 7 DALIS

7. Tokios gamtoje sutinkamos cheminės 
medžiagos, jeigu jos nebuvo chemiškai 
modifikuotos.

7. Gamtoje aptinkamos cheminės 
medžiagos, jeigu jos nebuvo chemiškai 
modifikuotos, bei kitos mineraloginės arba 
fizinės transformacijos būdu iš jų gautos 
medžiagos:

mineralai, rūdos, rūdų koncentratai, cemento 
klinkeris, gamtinės dujos, suskystintos 
naftos dujos, gamtinių dujų kondensatas, 
procesų dujos ir jų komponentai, žalia nafta, 
anglis, koksas;

mineralai, rūdos, rūdų koncentratai, cemento 
klinkeris, gamtinės dujos, suskystintos 
naftos dujos, gamtinių dujų kondensatas, 
procesų dujos ir jų komponentai, žalia nafta, 
anglis, koksas;

Or. en

Pagrindimas

Iš dalies grąžinamas pirmajame svarstyme priimtas ITRE 255 pakeitimas.

Bendrosios pozicijos tekstas nėra tinkamas techniniu požiūriu, o aprašymas neatitinka toliau 
išvardytų medžiagų savybių, kadangi dalies jų nėra gamtoje (pvz., procesų dujų), o kitos yra 
modifikuotos cheminiu būdu. Suprantant Tarybos sumanymą, šiuo pakeitimu siekiama 
kompromiso tarp pirmajame svarstyme priimto Parlamento pakeitimo ir Tarybos bendrosios 
pozicijos. 

Pakeitimą pateikė Stéphane Le Foll

Pakeitimas 341
V PRIEDO 8 DALIS

8. Gamtoje sutinkamos cheminės medžiagos, 
išskyrus išvardytas 7 punkte, jeigu jos nėra 
chemiškai modifikuotos, nebent jos atitinka 
pavojingų medžiagų klasifikavimo kriterijus 
pagal Direktyvą 67/548/EEB.

8. Gamtoje aptinkamos cheminės 
medžiagos, išskyrus išvardytas 7 punkte, 
jeigu jos nėra chemiškai modifikuotos, 
nebent jos atitinka pavojingų medžiagų 
klasifikavimo kriterijus pagal Direktyvą 
67/548/EEB.

Natūralioms medžiagoms, kurioms 
netaikoma išimtis, VI–X prieduose 
numatyti registracijos dokumentacijos 
pateikimo, informavimo, bandymų ir 
vertinimo kriterijai turi būti suderinti su 
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specifiniu šių medžiagų pobūdžiu, t. y. turi 
būti parengtas projektas įgyvendinimo 
nuostatų, skirtų minėtam tikslui, kurio 
išvados įtraukiamos į šio reglamento 
XI priedą. 

Or. fr

Pagrindimas

Natūralių medžiagų atveju registracija ir vertinimas sukelia rimtų problemų. Daugelio 
numatytų bandymų būdų joms neįmanoma pritaikyti dėl jų sandaros sudėtingumo. Be to, jie 
neproporcingai dideli, kadangi šių medžiagų visuomet yra gamtoje. Numatyta procedūra nėra 
tinkama šių medžiagų gamintojams, kurių dauguma – smulkūs ūkininkai. Dėl to reikia 
parengti registracijos ir vertinimo būdą, kuris būtų suderintas su specifiniu šių medžiagų 
pobūdžiu.

Pakeitimą pateikė Chris Davies + Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer + Frieda 
Brepoels, Anders Wijkman

Pakeitimas 342
VII PRIEDO ĮŽANGOS 5 PASTRAIPA 

Prieš atliekant naujus bandymus šiame 
priede išvardytoms savybėms nustatyti, 
pirmiausia įvertinami visi turimi in vitro ir in 
vivo bandymų duomenys, istoriniai 
duomenys apie žmones, pripažinti (Q)SAR 
duomenys ir duomenys, gauti iš struktūriškai 
susijusių medžiagų (analogijos metodas). 
Vengiama bandymų in vivo, naudojant 
ėsdinančias chemines medžiagas, kai jų 
koncentracija (dozė) sukelia koroziją. Prieš 
atliekant bandymus, be šiame priede pateiktų 
gairių reikėtų susipažinti su kitomis 
bandymų strategijų gairėmis.

Prieš atliekant naujus bandymus šiame 
priede išvardytoms savybėms nustatyti, 
pirmiausia įvertinami visi turimi in vitro ir in 
vivo bandymų duomenys, istoriniai 
duomenys apie žmones, pripažinti (Q)SAR 
duomenys ir duomenys, gauti iš struktūriškai 
susijusių medžiagų (analogijos metodas). 
Vengiama bandymų in vivo, naudojant 
ėsdinančias chemines medžiagas, kai jų 
koncentracija (dozė) sukelia koroziją. Prieš 
atliekant bandymus, jeigu atliekami 
bandymai su stuburiniais gyvūnais, 
registruotojas, remdamasis šiuo priedu, turi 
pateikti pasiūlymą ir tvarkaraštį siekdamas 
įvykdyti šiame priede išdėstytus 
informacijos pateikimo reikalavimus pagal 
12 straipsnio 1 dalį. Be to, be šiame priede 
pateiktų gairių reikėtų susipažinti su kitomis 
bandymų strategijų gairėmis. 

Or. en
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(329 pakeitimas – pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Tinkamas pirmojo svarstymo pakeitimas, kuriuo siekiama sumažinti nereikalingų bandymų su 
gyvūnais skaičių. Susijęs su 39 straipsnio 1 dalies pakeitimu. (Ch. Davies)

Susijęs su 39 straipsnio 1 dalies pakeitimu. Siekiama užkirsti kelią bandymų su gyvūnais 
kartojimuisi ir taupyti pramonės, ypač MVĮ, išlaidas. Be to, kadangi bandymų su gyvūnais 
metu gauti duomenys turėtų būti pateikti tik medžiagos saugos vertinimui, taip pat turėtų būti 
pateikti bandymus su stuburiniais gyvūnais apimantys pasiūlymai dėl bandymų, skirtų 
VIII priede numatytai informacijai gauti. (C. Lucas ir kiti + F. Brepoels ir A. Wijkman)

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 343
VII PRIEDO 9.1.2 PUNKTAS

9.1.2. Vandens augalų augimo slopinimo 
tyrimas (tinkamiausi – dumbliai)

Išbraukta.

9.1.2. Tyrimo atlikti nereikia, jei yra 
švelninančių veiksnių, kurie leidžia manyti, 
kad mažai tikėtina, kad cheminė medžiaga 
toksiška vandens organizmams, pavyzdžiui, 
jei cheminė medžiaga yra mažai tirpi 
vandenyje arba jei mažai tikėtina, kad 
cheminė medžiaga pereitų per biologines 
membranas;

Or. en

Pagrindimas

VII priede (1–10 t) Taryba įvedė medžiagos toksiškumui vandens aplinkai nustatyti skirtą 
dumblių tyrimą, kuris nebuvo numatytas nei Komisijos pasiūlyme, nei EP pranešime 
pirmajam svarstymui. Šis tyrimas didele dalimi padidins VII priede numatytų tyrimų išlaidas 
(apie 5000 eurų), tačiau neduos jokios naujos informacijos, kadangi VII priede (1–10 t) jau 
numatyti medžiagos toksiškumui vandens aplinkai nustatyti skirti dafnijų arba žuvų tyrimai.



PE 378.597v01-00 90/102 AM\630161LT.doc

External Translation. The translation has not been based on the main document (07524/8/2006)

LT

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer + Chris Davies + Frieda 
Brepoels, Anders Wijkman

Pakeitimas 344
VIII PRIEDO ĮŽANGOS 3 PASTRAIPA

Prieš atliekant naujus bandymus šiame 
priede išvardytoms savybėms nustatyti, 
pirmiausia įvertinami visi turimi in vitro ir in 
vivo bandymų duomenys, istoriniai 
duomenys apie žmones, pripažinti (Q)SAR 
duomenys ir duomenys, gauti iš struktūriškai 
susijusių medžiagų (analogijos metodas). 
Vengiama bandymų in vivo, naudojant 
ėsdinančias chemines medžiagas, kai jų 
koncentracija (dozė) sukelia koroziją. Prieš 
atliekant bandymus, be šiame priede pateiktų 
gairių, reikėtų susipažinti su kitomis 
bandymų strategijų gairėmis.

Prieš atliekant naujus bandymus šiame 
priede išvardytoms savybėms nustatyti, 
pirmiausia įvertinami visi turimi in vitro ir in 
vivo bandymų duomenys, istoriniai 
duomenys apie žmones, pripažinti (Q)SAR 
duomenys ir duomenys, gauti iš struktūriškai 
susijusių medžiagų (analogijos metodas). 
Vengiama bandymų in vivo, naudojant 
ėsdinančias chemines medžiagas, kai jų 
koncentracija (dozė) sukelia koroziją. Prieš 
atliekant bandymus, jeigu atliekami 
bandymai su stuburiniais gyvūnais, 
registruotojas, remdamasis šiuo priedu, turi 
pateikti pasiūlymą ir tvarkaraštį siekdamas 
įvykdyti šiame priede išdėstytus 
informacijos pateikimo reikalavimus pagal 
12 straipsnio 1 dalį. Be to, be šiame priede 
pateiktų gairių reikėtų susipažinti su kitomis 
bandymų strategijų gairėmis.

Or. en

(337 pakeitimas – pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Susijęs su 39 straipsnio 1 dalies pakeitimu. 
Siekiama užkirsti kelią bandymų su gyvūnais kartojimuisi ir taupyti pramonės, ypač MVĮ, 
išlaidas. Be to, kadangi bandymų su gyvūnais metu gauti duomenys turėtų būti pateikti tik 
medžiagos saugos vertinimui, taip pat turėtų būti pateikti bandymus su stuburiniais gyvūnais 
apimantys pasiūlymai dėl bandymų, skirtų VIII priede numatytai informacijai gauti. (C. Lucas 
ir kiti + F. Brepoels ir A. Wijkman)

Tinkamas pirmojo svarstymo pakeitimas, kuriuo siekiama sumažinti nereikalingų bandymų su 
gyvūnais skaičių. Susijęs su 39 straipsnio 1 dalies pakeitimu. (Ch. Davies)
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Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 345
VIII PRIEDO 8.4.2 IR 8.4.3 PUNKTAI

8.4.2. Citogeniškumo tyrimas su žinduolių 
ląstelėmis in vitro.

8.4.2. Citogeniškumo tyrimas su žinduolių 
ląstelėmis in vitro arba mikrobranduolių 
tyrimas in vitro.

8.4.2. Tyrimo atlikti nereikia, jei 8.4.2 Tyrimo (8.4.2 ir 8.4.3) atlikti nereikia, 
jei:

– yra tinkamų duomenų, gautų atlikus 
citogeniškumo bandymą in vivo arba

- yra tinkamų duomenų, gautų atlikus 
bandymą in vivo; arba

– cheminė medžiaga priklauso 1 ar 2 
kancerogeninių medžiagų kategorijai arba 1, 
2 arba 3 mutageninių medžiagų kategorijai.

- cheminė medžiaga priklauso 1 ar 2 
kancerogeninių medžiagų kategorijai arba 1, 
2 arba 3 mutageninių medžiagų kategorijai,
arba registruotojas įgyvendina ir, kai 
reikia, rekomenduoja rizikos valdymo 
priemonę; arba
- cheminės saugos vertinimas pagal 
I priedą rodo, kad nustatyti naudojimo 
būdai nesukelia didesnės rizikos sveikatai ir 
aplinkai arba rizika yra tinkamai valdoma, 
naudojant rizikos valdymo priemones. 
Taikoma XI priedo 3 pakopa.

8.4.3 Jei V arba VI priede nurodytų 
genotoksiškumo tyrimų rezultatai teigiami, 
svarstoma būtinybė atlikti atitinkamus 
mutageniškumo tyrimus in vivo.

8.4.3. Teigiamus V arba VI priede nurodytų 
mutageniškumo tyrimų in vitro rezultatus
gali patvirtinti kitas tyrimas in vitro, 
patvirtinantis tikėtiną būdą, ir (arba) 
pakartotinis tyrimas naudojant atitinkamą 
išorinę medžiagų apykaitos sistemą (pvz., 
žmogaus mikrosominius fermentus).

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su pirmajame svarstyme priimtu 399 pakeitimu.
Citogeniškumo tyrimus galima pakeisti daug patikimesniais. Abiem atvejais bandymai 
atliekami ne su gyvūnais. 
1. Siekiant lankstumo turėtų būti numatyta galimybė atlikti in vitro mikronukleininį tyrimą 
vietoj citogeniškumo tyrimo.
2. Bandymas turėtų būti atliekamas tik tada, jeigu jo tikrai reikia rizikos valdymo priemonėms 
įvertinti.
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3. Išvengiama bandymų su gyvūnais.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 346
VIII PRIEDO 1 IR 2 SKILČIŲ 8.7 PUNKTAS

1 skiltis

8.7. Toksiškumas reprodukcijai 

1 skiltis
8.7. Toksiškumas reprodukcijai

8.7.1. Toksiškumo reprodukcijai ir 
vystymuisi tyrimas, atliekamas su vienos 
rūšies gyvūnais (OECD 421 arba 422), jei 
turima informacija apie struktūriškai 
susijusias medžiagas, (Q)SAR vertinimai 
arba bandymai in vitro neparodė, kad 
medžiaga gali būti toksiška vystymuisi.

8.7.1. Vykdant pradinį vertinimą, privaloma 
atsižvelgti į visą esamą toksikologinę 
informaciją (pvz., iš 28 dienų tyrimo arba 
90 dienų tyrimo), ypač į informaciją apie 
struktūriškai susijusias medžiagas, gautą 
(Q)SAR skaičiavimo būdu ar in vitro
metodais.

2 skiltis 2 skiltis
8.7.1. Tyrimo atlikti nereikia, jei: 
– žinoma, kad cheminė medžiaga yra 
genotoksiškas kancerogenas, ir buvo imtasi 
tinkamų rizikos valdymo priemonių; arba
– žinoma, kad cheminė medžiaga yra 
embrioninių ląstelių mutagenas, ir buvo 
imtasi tinkamų rizikos valdymo priemonių; 
arba
– galima atmesti atitinkamo poveikio 
žmonėms galimybę pagal XI priedo 3 
skirsnį; arba
– atliktas toksiškumo prenataliniam 
vystymuisi tyrimas (šio priedo 8.7.2 
skirsnis) arba toksiškumo reprodukcijai 
dviejų kartų tyrimas (šio priedo 8.7.3 
skirsnis). 

8.7.1 Jeigu pradinis vertinimas patvirtina, 
kad medžiaga yra toksiška vystymuisi ar 
reprodukcijai ir įmonė nevykdo ar 
nerekomenduoja tinkamų rizikos valdymo 
priemonių, taikomų 1 ir 2 reprotoksinių 
medžiagų kategorijoms, tada tinkamus 
bandymus dėl reprotoksiškumo privalo 
vykdyti registruotojas.

Šiems tyrimams taikomos IX priede 
numatytos sąlygos.

Jei žinoma, kad cheminė medžiaga sukelia 
neigiamą poveikį vaisingumui ir atitinka 1 
ar 2 kategorijų toksiškų reprodukcijai 
medžiagų klasifikavimo kriterijus (R60), ir 
tuo atveju, jei turimų duomenų pakanka 
nuodugniam rizikos vertinimui pagrįsti, 
tolesni vaisingumo bandymai nėra būtini. 
Tačiau būtina apsvarstyti galimybę atlikti 
toksiškumo vystymuisi bandymus.



AM\630161LT.doc 93/102 PE 378.597v01-00

External Translation. The translation has not been based on the main document (07524/8/2006)

LT

Jei žinoma, kad cheminė medžiaga sukelia 
toksiškumą vystymuisi ir atitinka 1 ar 2 
kategorijų toksiškų reprodukcijai medžiagų 
klasifikavimo kriterijus (R61), ir tuo atveju, 
jei turimų duomenų pakanka nuodugniam 
rizikos vertinimui pagrįsti, tolesni 
toksiškumo vystymuisi bandymai nėra 
būtini. Tačiau būtina apsvarstyti galimybę 
atlikti poveikio vaisingumui bandymus.
Tais atvejais, kai rimtai nerimaujama, kad 
cheminė medžiaga galėtų sukelti neigiamą 
poveikį vaisingumui ar vystymuisi, vietoj 
tikrinimo registruotojas gali pasiūlyti atlikti 
toksiškumo prenataliniam vystymuisi 
tyrimą (IX priedo 8.7.2 skirsnis) arba 
toksiškumo reprodukcijai dviejųkartų 
tyrimą (IX priedo 8.7.3 skirsnis).

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su pirmajame svarstyme priimtu 405 pakeitimu. 

Šiam bandymui reikia didelio skaičiaus bandymų su gyvūnais, todėl jis ypač brangus. Vis 
dėlto jo metu gauti rezultatai nepakankami. Dėl šios priežasties pasiūlyta atlikti pradinį 
vertinimą ir, atsižvelgiant į gautus rezultatus, jeigu reikia, atlikti kitus patikimesnius 
bandymus.

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 347
VIII PRIEDO 1 IR 2 SKILČIŲ 8.7.1 PUNKTAS

1 skiltis 1 skiltis
8.7.1 Toksiškumo reprodukcijai ir 
vystymuisi tyrimas, atliekamas su vienos 
rūšies gyvūnais (OECD 421 arba 422), jei 
turima informacija apie struktūriškai 
susijusias medžiagas, (Q)SAR vertinimai 
arba bandymai in vitro neparodė, kad 
medžiaga gali būti toksiška vystymuisi. 

8.7.1 Toksiškumo prenataliniam vystymuisi 
tyrimas, atliekamas su vienos rūšies 
gyvūnais, taikant tinkamiausią medžiagos 
paveikimo būdą pagal tikėtiną poveikio 
žmonėms būdą (Komisijos reglamento dėl 
bandymų metodų, kaip nurodyta 
13 straipsnio 2 dalyje, B.31 arba OECD 
414), jei turima informacija apie 
struktūriškai susijusias medžiagas, (Q)SAR 
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vertinimai arba bandymai in vitro tinkamai 
neparodė, kad medžiaga gali būti toksiška 
vystymuisi.

2 skiltis 2 skiltis

Tais atvejais, kai rimtai nerimaujama, kad 
cheminė medžiaga galėtų sukelti neigiamą 
poveikį vaisingumui ar vystymuisi, vietoj 
tikrinimo registruotojas gali pasiūlyti atlikti 
toksiškumo prenataliniam vystymuisi 
tyrimą (IX priedo 8.7.2 skirsnis) arba 
toksiškumo dviejų kartų reprodukcijai 
tyrimą (IX priedo 8.7.3 skirsnis).

Jeigu neatliktas trumpalaikio pakartotinės 
dozės toksiškumo tyrimas arba apylėčio 
toksiškumo tyrimas, arba šių tyrimų metu 
nebuvo atlikta su reprodukcijos organais 
susijusi analizė, turi būti atsižvelgta į 
toksiškumo reprodukcijai ir (arba) 
vystymuisi tikrinimą (OECD TG 421 ar 
422).
Tais atvejais, kai rimtai nerimaujama, kad 
cheminė medžiaga galėtų sukelti neigiamą 
poveikį vaisingumui, vietoj tikrinimo 
registruotojas gali pasiūlyti atlikti vienos 
kartos tyrimą (OECD 415).

Or. en

Pagrindimas

Remiantis dabartinių REACH įgyvendinimo projektų rezultatais nustatyta, kad medžiagų 
registracijos bandymams reikalingų gyvūnų skaičius milžinišku mastu pranoks iš anksto 
prognozuotąjį. Tuo tarpu vien toksiškumo reprodukcijai srityje, kuriai skiriama daugiau nei 
70% visų REACH naudojamų gyvūnų, galima būtų sumažinti bandymų su gyvūnais skaičių 
perpus, o poveikis gautai informacijai būtų nedidelis.

VIII priede (ginčytinas) OECD 421 tyrimas pakeistas OEDC 414. Taip bus gauta netgi 
daugiau informacijos apie toksiškumą prenataliniam vystymuisi ir žalingą poveikį žinduolių 
vaisingumui. Susijęs su IX ir X priedais.

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 348
IX PRIEDO 8.7 PUNKTO DEŠINIOSIOS SKILTIES 3 ĮTRAUKA

- medžiaga yra mažo toksikologinio 
aktyvumo (nė vienas atliktas bandymas 
neparodė, kad ji toksiška), o remiantis 
toksikotinetiniais duomenimis galima 
įrodyti, kad atitinkamais poveikio būdais 
sisteminga absorbcija nevyksta (pvz., taikant 
jautrų analizės metodą, cheminės medžiagos 

- medžiaga yra mažo toksikologinio 
aktyvumo (nė vienas atliktas bandymas 
neparodė, kad ji toksiška), o remiantis 
toksikotinetiniais duomenimis galima 
įrodyti, kad atitinkamais poveikio būdais 
sisteminga absorbcija nevyksta (pvz., taikant 
jautrų analizės metodą, cheminės medžiagos 
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koncentracija plazmoje/kraujyje yra mažesnė 
už radimo ribą, o cheminės medžiagos arba 
jos metabolitų nėra nei šlapime, nei tulžyje 
ar iškvepiamame ore) ir jei žmonėms 
daromas poveikis yra nedidelis arba nėra 
jokio poveikio.

koncentracija plazmoje/kraujyje yra mažesnė 
už radimo ribą, o cheminės medžiagos arba 
jos metabolitų nėra nei šlapime, nei tulžyje 
ar iškvepiamame ore) arba jei žmonėms 
daromas poveikis yra nedidelis arba nėra 
jokio poveikio. 

Or. en

Pagrindimas

Žr. to paties autoriaus VIII priedo pakeitimą. IX priede dviejų kartų tyrimas pakeistas vienos 
kartos OECD 415 tyrimu, numatant papildomų požymių, kurie paprastai vertinami dviejų 
kartų tyrimo metu (žr. L. Cooper ir kt. „Kritiškas toksikologijos vertinimas“, 36:69-98, 2006). 
Todėl šio tyrimo metu vertinami visi susiję toksiškumo reprodukcijos rodikliai, o bandymų su 
gyvūnais skaičius sumažinamas perpus. Atsižvelgiant į dabartinius tyrimus, pagal bandymus 
su gyvūnais daromų prognozių vertė moterų nėštumo atveju ribota. Taigi pakankamai 
informacijos gali būti gauta pasinaudojant pasiūlyta alternatyva.

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 349
IX PRIEDO 8.7.2 PUNKTO DEŠINIOJI SKILTIS

8.7.2 Iš pradžių tyrimas atliekamas su vienos 
rūšies gyvūnais. Sprendimas dėl poreikio 
atlikti tyrimus su antra gyvūnų rūšimi esant
šiam ar didesniam cheminės medžiagos 
kiekiui turėtų būti priimamas remiantis 
pirmo bandymo rezultatais ir visais turimais 
atitinkamais duomenimis.

8.7.2 Iš pradžių tyrimas atliekamas su vienos 
rūšies gyvūnais. Sprendimas dėl poreikio 
atlikti tyrimus su antra gyvūnų rūšimi turėtų 
būti priimamas remiantis pirmo bandymo 
rezultatais ir visais turimais atitinkamais 
duomenimis. 

Or. en

Pagrindimas

Žr. to paties autoriaus VIII priedo pakeitimą. IX priede dviejų kartų tyrimas pakeistas vienos 
kartos OECD 415 tyrimu, numatant papildomų požymių, kurie paprastai vertinami dviejų 
kartų tyrimo metu (žr. L. Cooper et al. „Kritiškas toksikologijos vertinimas“, 36:69-98, 
2006). Todėl šio tyrimo metu vertinami visi susiję toksiškumo reprodukcijos rodikliai, o 
bandymų su gyvūnais skaičius sumažinamas perpus. Atsižvelgiant į dabartinius tyrimus, pagal 
bandymus su gyvūnais daromų prognozių vertė moterų nėštumo atveju ribota. Taigi 
pakankamai informacijos gali būti gauta pasinaudojant pasiūlyta alternatyva.
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Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 350
IX PRIEDO 8.7.3 PUNKTAS

1 skiltis 1 skiltis

8.7.3 Toksiškumo dviejų kartų 
reprodukcijai tyrimas, atliekamas su vienos 
rūšies vyriškos ir moteriškos lyties gyvūnais, 
pasirenkant tinkamiausią medžiagos 
paveikimo būdą pagal tikėtiną poveikio 
žmonėms būdą, jei 28 dienų arba 90 dienų 
tyrimo metu išaiškėjo neigiamas poveikis 
dauginimosi organams arba audiniams.

8.7.3 Toksiškumo vienos kartos 
reprodukcijai tyrimas, atliekamas su vienos 
rūšies vyriškos ir moteriškos lyties gyvūnais, 
pasirenkant tinkamiausią medžiagos 
paveikimo būdą pagal tikėtiną poveikio 
žmonėms būdą, jei 28 dienų arba 90 dienų 
tyrimo metu išaiškėjo neigiamas poveikis 
dauginimosi organams arba audiniams.

2 skiltis 2 skiltis

8.7.3 Iš pradžių tyrimas atliekamas su 
vienos rūšies gyvūnais. Sprendimas dėl 
poreikio atlikti tyrimus su antra gyvūnų 
rūšimi esant šiam ar didesniam cheminės 
medžiagos kiekiui turėtų būti priimamas 
remiantis pirmo bandymo rezultatais ir 
visais turimais atitinkamais duomenimis.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Žr. to paties autoriaus VIII priedo pakeitimą. IX priede dviejų kartų tyrimas pakeistas vienos 
kartos OECD 415 tyrimu, numatant papildomų požymių, kurie paprastai vertinami dviejų 
kartų tyrimo metu (žr. L. Cooper et al. „Kritiškas toksikologijos vertinimas“, 36:69-98, 
2006). Todėl šio tyrimo metu vertinami visi susiję toksiškumo reprodukcijos rodikliai, o 
bandymų su gyvūnais skaičius sumažinamas perpus. Atsižvelgiant į dabartinius tyrimus, pagal 
bandymus su gyvūnais daromų prognozių vertė moterų nėštumo atveju ribota. Taigi 
pakankamai informacijos gali būti gauta pasinaudojant pasiūlyta alternatyva.

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 351
X PRIEDO 8.7.3 PUNKTO KAIRIOJI SKILTIS

8.7.3 Toksiškumo dviejų kartų 
reprodukcijai tyrimas, atliekamas su vienos 
rūšies vyriškos ir moteriškos lyties gyvūnais, 

8.7.3 Toksiškumo vienos kartos 
reprodukcijai tyrimas, atliekamas su vienos 
rūšies vyriškos ir moteriškos lyties gyvūnais, 
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pasirenkant tinkamiausią medžiagos 
paveikimo būdą pagal tikėtiną poveikio 
žmonėms būdą, jei tokia informacija 
nebuvo pateikta pagal IX priedo 
reikalavimus. 

pasirenkant tinkamiausią medžiagos 
paveikimo būdą pagal tikėtiną poveikio 
žmonėms būdą. 

Turėtų būti atsižvelgta į sprendimą iš 
dabartinių gairių į tyrimus įtraukti 
papildomus požymius, kad būtų sudarytos 
sąlygos postnataliniam poveikiui tirti. 

Or. en

Pagrindimas

Žr. to paties autoriaus VIII priedo pakeitimą. IX priede dviejų kartų tyrimas pakeistas vienos 
kartos OECD 415 tyrimu, numatant papildomų požymių, kurie paprastai vertinami dviejų 
kartų tyrimo metu (žr. L. Cooper et al. „Kritiškas toksikologijos vertinimas“, 36:69-98, 
2006). Todėl šio tyrimo metu vertinami visi susiję toksiškumo reprodukcijos rodikliai, o 
bandymų su gyvūnais skaičius sumažinamas perpus. Atsižvelgiant į dabartinius tyrimus, pagal 
bandymus su gyvūnais daromų prognozių vertė moterų nėštumo atveju ribota. Taigi 
pakankamai informacijos gali būti gauta pasinaudojant pasiūlyta alternatyva.

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

Pakeitimas 352
XI PRIEDO 1.5 PUNKTO 3 A DALIS (nauja)

Kompleksinių ir kintamos sudėties 
medžiagų klasifikavimo, ženklinimo ir 
rizikos vertinimo požymius galima nustatyti 
pagal duomenis apie svarbiausias tokių 
medžiagų sudėtines dalis, remiantis 
didžiausia jų koncentracija medžiagose. 
Pasikonsultavusi su tarpininkais ir kitomis 
suinteresuotomis šalimis Agentūra per 
2 metus nuo šio reglamento priėmimo 
dienos nustato išsamią ir moksliniu 
požiūriu pagrįstą metodologiją.

Or. en
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Pagrindimas

Corresponds to Pakeitimas 966 First Reading. 

It seeks to substantiate the Grouping of substances and read-across approach allowing 
registration per group of substances and thereby significantly decreasing the number of 
dossiers submitted for registration. The Pakeitimas also provides for the obligation for the 
Commission to issue a detailed methodology. (Oomen-Ruijten & Prodi)

Cet amendement a pour but de donner support au Groupage des substances et à l’approche 
de références croisées permettant un enregistrement par groupe de substances et 
conséquemment la diminution significative du nombre de dossiers soumis pour 
enregistrement.  L’amendement comporte aussi une obligation pour la Commission de 
communiquer une méthodologie détaillée.

Dépôt de l'amendement 966 de la première lecture du Parlement européen. (Lienemann & 
Ferreira)

Reprise de l'amendement 966 adopté en première lecture. Propose un aménagment pour les 
substances naturelles. (Grossetête)

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 353
XI PRIEDO 1.5 PUNKTO 3 A DALIS (nauja)

Kompleksinių ir kintamos sudėties 
medžiagų klasifikavimo, ženklinimo ir 
rizikos vertinimo požymius galima nustatyti 
pagal duomenis apie svarbiausias tokių 
medžiagų sudėtines dalis, remiantis 
didžiausia jų koncentracija medžiagose. 
Pasikonsultavusi su tarpininkais ir kitomis 
suinteresuotomis šalimis Agentūra per 
5 metus nuo šio reglamento priėmimo 
dienos nustato konkrečius ir moksliniu 
požiūriu pagrįstus medžiagų grupavimo 
metodus.

Or. en

Pagrindimas

Grąžinamas 966 pirmajame svarstyme priimtas pakeitimas, tačiau Agentūrai suteikiamas 
ilgesnis laikotarpis, skirtas sudėtingų medžiagų grupavimo metodams parengti. Dėl kintamos 
sudėtingų medžiagų sudėties sunku nustatyti tikslią jų sudėtį. Dėl to jų registracijai pagrįstai 
taikytinos specialios nuostatos.
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Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 354
XI PRIEDO 3 PUNKTAS

3.1. VIII priedo 8.6 ir 8.7 skirsniuose, IX ir 
X prieduose aprašytų bandymų galima 
neatlikti, remiantis cheminės saugos 
ataskaitoje pateiktu medžiagos poveikio 
scenarijumi (-ais).

3.1. IX ir X prieduose ir, jeigu 
reikalaujama, VIII priede aprašytų 
bandymų galima neatlikti, remiantis 
cheminės saugos ataskaitoje pateiktu 
medžiagos poveikio scenarijumi (-ais). 

3.2. Visais atvejais tai tinkamai 
pagrindžiama ir dokumentuojama. 
Pagrindimas grindžiamas poveikio vertinimu 
pagal I priedo 5 skirsnį, ir atitinka kriterijus, 
priimtus pagal 3.3 skirsnį, o apie konkrečias 
naudojimo sąlygas privalo būti pranešama 
per cheminių medžiagų tiekimo grandinę 
pagal 31 ir 32 straipsnius. 

3.2. Visais atvejais tai tinkamai 
pagrindžiama ir dokumentuojama, įskaitant 
šią informaciją:
i) poveikio aplinkai rūšys;
ii) poveikį patiriančios žmonių grupės;
iii) rizikos valdymo priemonės;
iv) poveikio būdai;
v) poveikio trukmė ir dažnumas;
vi) gyvūnų gyvybės apsauga.
Pagrindimas grindžiamas poveikio vertinimu 
pagal I priedo 5 skirsnį, ir atitinka kriterijus, 
priimtus pagal 3.3 skirsnį, o apie konkrečias 
naudojimo sąlygas privalo būti pranešama 
per cheminių medžiagų tiekimo grandinę 
pagal 31 ir 32 straipsnius.

3.3. Komisija 132 straipsnio 3 dalyje 
nustatyta tvarka iki ...* priima kriterijus, 
nustatančius, kas sudaro pakankamą 
pagrindimą pagal 2 skirsnį.

3.3. Komisija 132 straipsnio 3 dalyje 
nustatyta tvarka iki ...* priima kriterijus, 
nustatančius, kas sudaro pakankamą 
pagrindimą pagal 2 skirsnį.

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su pirmajame svarstyme priimtu 389 pakeitimu.

Siekiama užkirsti kelią bandymų su gyvūnais kartojimuisi ir taupyti pramonės, ypač MVĮ, 
išlaidas. Be to, bandymų su gyvūnais metu gauti duomenys turėtų būti pateikti tik pagal tam 
tikrus informacijos reikalavimus. Dėl to turėtų būti užtikrinta galimybė nereikalauti bandymų 
su gyvūnais, jeigu nėra atitinkamo poveikio.
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Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 355
XI PRIEDO 3.3 PUNKTAS

3.3. Komisija 132 straipsnio 3 dalyje 
nustatyta tvarka iki ...* priima kriterijus, 
nustatančius, kas sudaro pakankamą 
pagrindimą pagal 2 skirsnį.

3.3. Komisija 132 straipsnio 3a dalyje 
nustatyta tvarka iki ...* priima kriterijus, 
nustatančius, kas sudaro pakankamą 
pagrindimą pagal 2 skirsnį.

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 Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 356
XII PRIEDO ĮŽANGOS 1 IR 2 PASTRAIPOS

1. Šio priedo tikslas – nustatyti, kaip tolesni 
naudotojai privalo vertinti ir dokumentais 
patvirtinti, kad jų naudojamos cheminės 
medžiagos (-ų) keliama rizika yra deramai 
kontroliuojama tuo naudojimo atveju, kuris 
nenurodytas jiems pateiktame saugos 
duomenų lape, ir kad kiti naudotojai, kurie 
yra tolesni tiekimo grandinės dalyviai, gali 
deramai kontroliuoti riziką. Vertinamas 
cheminės medžiagos gyvavimo ciklas nuo 
tada, kai tolesnis naudotojas ją gavo savo 
paties reikmėms ir jo nustatytiems 
naudojimo atvejams, toliau tiekimo 
grandinėje. Vertinant atsižvelgiama į 
cheminės medžiagos, preparato arba 
gaminio sudėtyje esančios cheminės 
medžiagos naudojimą. 

1. Šio priedo tikslas – nustatyti, kaip tolesni 
naudotojai privalo vertinti ir dokumentais 
patvirtinti, kad jų naudojamos cheminės 
medžiagos (-ų) keliama rizika yra deramai 
kontroliuojama tuo naudojimo atveju, kuris 
nenurodytas jiems pateiktame saugos 
duomenų lape, ir kad kiti naudotojai, kurie 
yra tolesni tiekimo grandinės dalyviai, gali 
deramai kontroliuoti riziką. Vertinamas 
cheminės medžiagos gyvavimo ciklas nuo 
tada, kai tolesnis naudotojas ją gavo savo 
paties reikmėms ir jo nustatytiems 
naudojimo atvejams, kai medžiagos per 
metus sunaudojama 1 tona arba daugiau,
toliau tiekimo grandinėje. Vertinant 
atsižvelgiama į cheminės medžiagos, 
preparato arba gaminio sudėtyje esančios 
cheminės medžiagos naudojimą.

Atlikdamas cheminės saugos vertinimą ir 
rengdamas cheminės saugos ataskaitą, 
tolesnis naudotojas atsižvelgia į informaciją, 

Atlikdamas cheminės saugos vertinimą ir 
rengdamas cheminės saugos ataskaitą, 
tolesnis naudotojas atsižvelgia į informaciją, 
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kurią jis gavo iš cheminės medžiagos tiekėjo 
pagal šio reglamento 31 ir 32 straipsnius. Jei 
įmanoma ir tinka, cheminės saugos 
vertinime atsižvelgiama į vertinimą, atliktą 
pagal Bendrijos teisės aktų nuostatas (pvz., 
rizikos vertinimai pagal Reglamentą (EEB) 
Nr. 793/93), ir jo rezultatai atspindimi 
cheminės saugos ataskaitoje. Bet koks 
nukrypimas nuo tokių vertinimų 
pagrindžiamas. Galima atsižvelgti ir į 
vertinimus, atliktus pagal tarptautines ar 
nacionalines programas.

kurią jis gavo iš cheminės medžiagos tiekėjo 
pagal šio reglamento 31 ir 32 straipsnius.

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su pirmajame svarstyme priimtu 865 pakeitimu.

Padidina nuostatų veiksmingumą, kadangi apibrėžia medžiagų, kurioms taikomas cheminės 
saugos vertinimas, kiekio ribas. Suderina I priedą su 36 straipsnio 4c dalimi.

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges, Anders Wijkman

Pakeitimas 357
XIII PRIEDO 2 A DALIS (nauja)

Bandymai ir vertinimas, susijęs su daugeliu 
galimų PBT ir vPvB medžiagų, kelia 
techninio pobūdžio iššūkių. Taigi gali 
prireikti tobulinti bandymų standartus. 
Kadangi bandymų rezultatai gali nebūti 
tiesiogiai susiję su pusėjimo trukme 
aplinkos komponentuose arba su BCF, bus 
reikalingas ekspertų sprendimas, ar 
kriterijai įgyvendinti, ar ne. 

Or. en

Pagrindimas

This Pakeitimas is based on new information from a REACH Implementation Project (RIP). It 
emerged from a RIP that the type of data admissible for consideration under the Annex XIII 
criteria for P and B is too restrictive and fail to take account of the real world situation 
regarding test data availability. For the majority of known PBT chemicals their 
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persistence/half-life has been extrapolated from other tests (such as the ‘ready test’) and as 
such they can't legally be said to meet the Annex XIII criterion. In the current list of HPV 
PBTs there is actually only 1 substance (endosulfan) which fulfils the Annex XIII criteria. All 
the others PB(T)s would be 'equivalent concern' PBTs. Furthermore, many proposed UNEP 
POPs also do not meet the Annex XIII criteria. 

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 358
XVII PRIEDO 18 PUNKTO 2 DALIS

2. Draudžiama pateikti į rinką baterijas ir 
akumuliatorius, kurių daugiau kaip 
0,0005% masės sudaro gyvsidabris, taip pat 
ir tais atvejais, kai tokios baterijos ir 
akumuliatoriai yra įmontuoti į prietaisus. 
Šis draudimas netaikomas sagučių formos 
elementams ir iš jų sudarytoms baterijoms, 
kurių ne daugiau kaip 2% masės sudaro 
gyvsidabris.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Die Regelung wäre eine Doppelregelung zur geplanten neuen Batterierichtlinie. Nach dem 
Vorschlag der Kommission (2003/0282 (COD)) für diese Richtlinie (Art. 4) ist vorgesehen, 
dass Mitgliedstaaten das Inverkehrbringen von Batterien und Akkumulatoren, wie sie unter 
Art. 18 des Anhangs XVII der REACH-VO beschrieben sind, untersagen. Auch die 
Verbotsausnahme ist identisch. Zur Batterierichtlinie wurde am 03.05.2006 im 
Vermittlungsverfahren eine Einigung erzielt, so dass in den nächsten Monaten mit einer 
Annahme und Veröffentlichung der endgültigen Fassung der Richtlinie durch Parlament und 
Rat gerechnet wird. Eine weitere Regelung in der REACH-VO ist damit nicht erforderlich. 
Außerdem ist die Regelung des geplanten Stoffverbots für Batterien in der Batterierichtlinie 
sachlich adäquat zugeordnet.
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