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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba iš dalies 
pakeičiama bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba iš dalies 
pakeičiama bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto teksto keitimai

Parlamento pakeitimuose redaguotas tekstas yra paryškinamas pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimu paprastu kursyvu reikiamiems dokumentą rengusiems 
skyriams nurodomos tos teisės akto teksto vietos, kurias siūloma taisyti 
rengiant galutinį tekstą (pvz., tekste tam tikra kalba aptikta akivaizdžių 
klaidų ar praleistų vietų). Šiems siūlomiems keitimams atlikti būtina gauti 
reikiamų skyrių sutikimą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl cheminių medžiagų 
registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), kuriuo įkuriama 
Europos cheminių medžiagų agentūra ir iš dalies keičiama Direktyva 1999/45/EB ir
Reglamentas (EB) Nr. …/… {dėl patvariųjų organinių teršalų}
(KOM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (KOM(2003) 
0644)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir į 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija 
jam pateikė pasiūlymą ((C5-0530/2003),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto
pranešimą ir į Biudžeto komiteto, Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto, Teisės reikalų 
komiteto, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komiteto ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomones
(A5-0000/2003),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

3a) Remiantis 2002 m. rugsėjo 4 d. 
Pasaulio aukščiausiojo lygio susitikime 
dėl tvarios plėtros Johanesburge priimtu 
veiksmų planu, iki 2020 m. cheminės 
medžiagos turi būti gaminamos ir 
naudojamos taip, kad tuo nebūtų daroma 

  
1 Dar neskelbta Oficialiajame leidinyje.
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žalos žmonių sveikatai ir aplinkai. 

Pagrindimas

It should be pointed out that the objective of eventually producing and using only chemicals 
which are not harmful to human health and the environment is a commitment to be honoured 
not just by the European Union but by the world as a whole.

Pakeitimas 2
7 konstatuojamoji dalis

7) Svarbi naujos sistemos, kuri turi būti 
įsteigta šiuo reglamentu, užduotis yra 
paskatinti pavojingų medžiagų pakeitimą 
mažiau pavojingomis medžiagomis arba 
technologijomis, kur egzistuoja tinkamos 
alternatyvos. Šis reglamentas neturi įtakos 
direktyvų dėl darbuotojų apsaugos 
taikymui, ypač 1990 m. birželio 28 d. 
Tarybos direktyvos 90/394/EEB dėl 
darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios 
su kancerogenų poveikiu darbe (šeštoji 
atskira direktyva, kaip numatyta 
Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 
dalyje), pagal kurią darbdavys privalo 
mažinti pavojingų medžiagų naudojimą 
darbo vietoje, pakeisdamas jas pagal 
technines galimybes mažiau pavojingomis 
medžiagomis.

7) Svarbi naujos sistemos, kuri turi būti 
įsteigta šiuo reglamentu, užduotis yra 
užtikrinti, kad pavojingos medžiagos 
pakeičiamos mažiau pavojingomis 
medžiagomis arba technologijomis, kur 
egzistuoja tinkamos alternatyvos. Šis 
reglamentas neturi įtakos direktyvų dėl 
darbuotojų apsaugos taikymui, ypač 1990 
m. birželio 28 d. Tarybos direktyvos 
90/394/EEB dėl darbuotojų apsaugos nuo 
rizikos, susijusios su kancerogenų poveikiu 
darbe (šeštoji atskira direktyva, kaip 
numatyta Direktyvos 89/391/EEB 
16 straipsnio 1 dalyje), pagal kurią 
darbdavys privalo mažinti pavojingų 
medžiagų naudojimą darbo vietoje, 
pakeisdamas jas pagal technines galimybes 
mažiau pavojingomis medžiagomis. Šiame 
kontekste valstybės narės tam tikrais 
atvejais turi teisę nustatyti aukštesnius 
saugumo standartus nacionaliniu 
lygmeniu.

Pagrindimas

The main objective is to replace dangerous substances with other, less dangerous, ones.

This is an important consequence of Article 137 EC (the legal base for legislation on the 
protection of workers).

Pakeitimas 3
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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8a) Pagrindinės formos medžiagos arba 
preparato sudedamosios medžiagos arba 
prekės gamintojai, importuotojai ir tolesni 
vartotojai privalo gaminti, importuoti arba 
vartoti tokią medžiagą (arba teikti ją į 
rinką) taip, kad užtikrintų, kad protingai 
numatomomis sąlygomis nebūtų keliamas 
pavojus žmonių sveikatai arba aplinkai.

Pagrindimas

This amendment introduces the general principle of the duty of care. Since REACH does not 
cover all uses of chemicals, it is important from the point of view of protecting human health 
and the environment that a general duty of care be established as regards the production and 
the use of substances. Such a principle would merely codify the voluntary undertakings which 
the industry is promoting (e.g. the Responsible Care Programme).

Pakeitimas 4
12 konstatuojamoji dalis

12) Autorizacijos nuostatomis 
reglamentuojami Komisijos išduodami 
leidimai teikti į rinką ir vartoti itin didelį 
susirūpinimą keliančias medžiagas, jeigu
dėl jų vartojimo atsirandanti rizika yra 
tinkamai kontroliuojama arba jų vartojimą 
galima pateisinti socialinėmis 
ekonominėmis priežastimis.

12) Autorizacijos nuostatomis 
reglamentuojami Komisijos išduodami 
terminuoti leidimai teikti į rinką ir vartoti 
itin didelį susirūpinimą keliančias 
medžiagas, jeigu nėra tinkamų 
alternatyvių medžiagų arba technologijų, 
kai tokių medžiagų vartojimą galima 
pateisinti socialinėmis ekonominėmis 
priežastimis ir kai dėl jų vartojimo 
atsirandanti rizika yra tinkamai 
kontroliuojama.

Pagrindimas

It is important for the principle of substitution to be linked to the granting of authorisation.

Pakeitimas 5
16 konstatuojamoji dalis

16) Iš patirties yra aišku, kad iš valstybių 
narių negalima reikalauti įvertinti visų 
cheminių medžiagų keliamą riziką. Taigi ši 
pareiga turėtų būti visų pirma priskiriama 
įmonėms, kurios gamina arba importuoja 

16) Iš patirties yra aišku, kad iš valstybių 
narių negalima reikalauti įvertinti visų 
cheminių medžiagų keliamą riziką. Taigi ši 
pareiga turėtų būti visų pirma priskiriama 
įmonėms, kurios gamina arba importuoja 
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medžiagas, bet tik tais atvejais, kai jos 
gamina arba importuoja tokias medžiagas 
viršydamos tam tikrus kiekius, siekiant 
suteikti joms galimybę išlaikyti su tuo 
susijusią naštą. Tokis įmonės turėtų imtis 
būtinų rizikos valdymo priemonių 
remiantis jų vertinama su medžiagomis 
susijusia rizika.

medžiagas, bet tik tais atvejais, kai jos 
gamina arba importuoja tokias medžiagas 
viršydamos tam tikrus kiekius, siekiant 
suteikti joms galimybę išlaikyti su tuo 
susijusią naštą. Tokis įmonės turėtų imtis 
būtinų rizikos valdymo priemonių 
remiantis jų vertinama su medžiagomis 
susijusia rizika. Šia prievole apimama 
pareiga aprašyti, dokumentuoti ir 
tinkamai bei skaidriai pranešti apie riziką, 
keliamą gaminant, vartojant ir 
parduodant kiekvieną medžiagą. 
Gamintojai ir vartotojai gamybai ir 
vartojimui turėtų rinktis saugiausias 
turimas medžiagas.

Pagrindimas

This introduces the principle of the ‘duty of care’.

Pakeitimas 6
24 konstatuojamoji dalis

24) Informacijos apie medžiagas rengimui 
keliami reikalavimai turi atitikti medžiagos 
gamybos arba importo apimtis, kadangi jos 
atspindi potencialų medžiagų poveikį 
žmonėms ir aplinkai ir turi būti išsamiai 
aprašomos.

24) Informacijos apie medžiagas rengimui 
keliami reikalavimai turi atitikti medžiagos 
gamybos arba importo apimtis, kadangi jos 
atspindi potencialų medžiagų poveikį 
žmonėms ir aplinkai ir turi būti išsamiai 
aprašomos. Tokį kriterijų gali peržiūrėti 
Komisija, ir jis gali būti tikslinamas arba 
sujungiamas su kitais kokybiniais 
kriterijais, tokiais kaip prigimtinio 
pavojingumo laipsnis, vartojimas ir 
poveikis.

Pagrindimas

This allows the Commission the possibility of revising the prioritisation criteria for the 
registration of substances.

Pakeitimas 7
34 konstatuojamoji dalis

34) Reikia sumažinti iki minimumo 34) Reikia sumažinti iki minimumo 



PR\557575LT.doc 9/5 PE 353.529v02-00
Vertimas pagal sutartį

LT

eksperimentams naudojamų stuburinių 
gyvūnų skaičių remiantis Direktyvos 
86/609/EEB nuostatomis; kur įmanoma, 
gyvūnų naudojimo turi būti vengiama 
pasitelkiant alternatyvius metodus, kuriuos 
patvirtino Jungtinių tyrimų centro 
alternatyvių metodų patvirtinimo Europos 
centras arba kitos tarptautinės įstaigos.

eksperimentams naudojamų stuburinių 
gyvūnų skaičių remiantis Direktyvos 
86/609/EEB nuostatomis; kur įmanoma, 
gyvūnų naudojimo turi būti vengiama 
pasitelkiant alternatyvius metodus, kuriuos
patvirtino Jungtinių tyrimų centro 
alternatyvių metodų patvirtinimo Europos 
centras arba kitos tarptautinės įstaigos. 
Šiais tikslais keitimasis informacija apie 
bandymus su stuburiniais ir kita 
informacija, kuri galėtų padėti išvengti 
bandymų su gyvūnais, bei jungtinis jos 
pateikimas turi būti privalomi.

Pagrindimas

This makes it clear that all information that could be useful in avoiding experimentation on 
animals must be shared.

Pakeitimas 8
34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

34a) Geresnis išteklių koordinavimas 
Bendrijos lygmeniu padės gauti daugiau 
mokslinių žinių, nepakeičiamų kuriant 
bandymams su stuburiniais alternatyvius 
metodus. Šiuo tikslu svarbu, kad Bendrija 
ir toliau stengtųsi ir sustiprintų savo 
pastangas bei imtųsi priemonių, būtinų 
moksliniams tyrimams skatinti ir 
naujiems alternatyviems metodams be 
gyvūnų kurti, ypač pagal jos mokslinių 
tyrimų ir technologijų plėtros šeštąją 
pamatinę programą.

Pagrindimas

This recalls the Community’s duty to promote alternative methods to that of animal 
experimentation, already introduced in Directive 2003/15/EC on cosmetics.
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Pakeitimas 9
41 a konstatuojamoji dalis (nauja)

41a) Sukūrus tinkamą nuoseklią, rizika 
pagrįstą komunikacijų sistemą, vartotojai 
gaus būtiną informaciją ir patarimus, kad 
jie galėtų saugiai ir veiksmingai valdyti 
tam tikrą cheminę medžiagą sudėtyje 
turinčios prekės keliamą riziką. Taip pat 
reikėtų apsvarstyti galimybę teikti 
papildomą informaciją per Interneto 
svetaines ir švietimo kampanijas siekiant 
užtikrinti vartotojų teisę būti 
informuotiems apie jų vartojamas prekes. 
Taip cheminių medžiagų ir iš jų 
pagamintų produktų vartojimas taps 
saugesniu, ir vartotojai įgaus didesnį 
pasitikėjimą vartojant cheminių medžiagų 
turinčias prekes.

Pagrindimas

The development of a communication system is essential in order to increase consumer 
confidence.

Pakeitimas 10
49 konstatuojamoji dalis

49) Agentūra taip pat turi turėti teisę 
reikalauti papildomos informacijos iš 
medžiagų, tariamai keliančių riziką 
sveikatai arba aplinkai, įskaitant didelių jų 
kiekių pateikimo į rinką sukeliamą riziką, 
gamintojų, importuotojų arba tolesnių 
vartotojų, remiantis valstybės narės 
kompetentingų institucijų vertinimais. 
Valstybės narės privalo planuoti ir suteikti 
išteklius šiems tikslams parengdamos 
slankiuosius planus. Jeigu dėl atskirų 
tarpinių junginių vartojimo vietoje 
atsirandanti rizika prilygsta su medžiagų, 
kurioms būtinas leidimas, vartojimu 
susijusios rizikos laipsniui, valstybės narės 
taip pat gali pagrįstai reikalauti papildomos 

49) Agentūra taip pat turi turėti teisę 
reikalauti papildomos informacijos iš 
medžiagų, tariamai keliančių riziką 
sveikatai arba aplinkai, įskaitant didelių jų 
kiekių pateikimo į rinką sukeliamą riziką, 
gamintojų, importuotojų arba tolesnių 
vartotojų, remiantis valstybės narės 
kompetentingų institucijų atliktais 
įvertinimais. Valstybės narės privalo 
planuoti ir suteikti išteklius šiems tikslams 
parengdamos slankiuosius planus pagal 
medžiagų, kurių įvertinimui teikiama 
pirmenybė, sąrašą (sudarytą Agentūros). 
Jeigu dėl atskirų tarpinių junginių 
vartojimo vietoje atsirandanti rizika 
prilygsta su medžiagų, kurioms būtinas 
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informacijos. leidimas, vartojimu susijusios rizikos 
laipsniui, valstybės narės taip pat gali 
pagrįstai reikalauti papildomos 
informacijos.

Pagrindimas

The Agency is responsible for drawing up the priority list of substances to be evaluated by the 
Member States.

Pakeitimas 11
50 konstatuojamoji dalis

50) Kolektyviniu valstybių narių valdžios 
institucijų susitarimu dėl jų sprendimų 
projektų sukuriamas veiksmingos 
subsidiarumo principu kartu palaikant 
vidaus rinką veikiančios sistemos 
pagrindas. Jeigu viena ar daugiau 
valstybių narių arba Agentūra nesutinka 
su sprendimo projektu, jam turi būti 
taikoma centralizuota procedūra. Agentūra 
turi priimti sprendimus remdamasi šių 
procedūrų taikymu.

50) Vienbalsiu Agentūros valstybių narių 
komiteto susitarimu dėl sprendimo 
projekto sukuriamas veiksmingos 
subsidiarumo principu kartu palaikant 
vidaus rinką veikiančios sistemos 
pagrindas. Jeigu Agentūra nesutinka su 
sprendimo projektu, jam turi būti taikoma 
centralizuota procedūra. Agentūra turi 
priimti sprendimus remdamasi šių 
procedūrų taikymu.

Pagrindimas

Linked to the amendment to Recital 49.

Pakeitimas 12
52 konstatuojamoji dalis

52) Siekiant užtikrinti pakankamai aukštą 
žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį, 
itin didelį susirūpinimą keliančių savybių 
medžiagos turi būti vartojamos imantis 
atsargumo priemonių, kuriomis tokias 
medžiagas vartojančios įmonės privalo 
pademonstruoti leidimą išduodančiai 
įstaigai, kad rizika valdoma pakankamai. 

52) Siekiant užtikrinti pakankamai aukštą 
žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį, 
itin didelį susirūpinimą keliančių savybių 
medžiagos turi būti vartojamos imantis 
atsargumo priemonių, kuriomis tokias 
medžiagas vartojančios įmonės privalo 
pademonstruoti leidimą išduodančiai 
įstaigai, kad nėra tinkamų alternatyvių 



PE 353.529v02-00 12/5 PR\557575LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

Jeigu taip nėra, leidimas vartoti medžiagą 
vis tiek gali būti suteikiamas, jeigu įmonės 
gali parodyti, kad medžiagos vartojimo 
nauda visuomenei yra didesnė už su jos 
vartojimu susijusią riziką ir kad nėra 
tinkamų alternatyvių medžiagų arba 
technologijų. Leidimą suteikianti 
institucija privalo patikrinti, ar įmonė 
atitinka šiuos reikalavimus, taikydama 
autorizavimo procedūrą pagal įmonių 
paraiškas. Kadangi leidimais turėtų būti 
užtikrinamas aukštas apsaugos lygis visoje 
vidaus rinkoje, leidimą suteikianti 
institucija turėtų būti Komisija.

medžiagų arba technologijų, kad 
medžiagos vartojimo nauda visuomenei 
yra didesnė už su jos vartojimu susijusią 
riziką ir kad rizika valdoma pakankamai. 
Leidimą suteikianti institucija privalo 
patikrinti, ar įmonė atitinka šiuos 
reikalavimus, taikydama autorizavimo 
procedūrą pagal įmonių paraiškas. Kadangi 
leidimais turėtų būti užtikrinamas aukštas 
apsaugos lygis visoje vidaus rinkoje, 
leidimą suteikianti institucija turėtų būti 
Komisija.

Pagrindimas

The main objective of the authorisation procedure must be that of replacing very high-risk 
substances with other, safer, ones. Only where such substitution is impossible should the 
socio-economic benefits be taken into account. ‘Adequate control’ of a substance is a 
criterion of secondary importance to the granting of authorisation.

Pakeitimas 13
55 konstatuojamoji dalis

55) Agentūra turi patarti dėl medžiagų 
sąrašo sudarymo pagal pirmenybę 
autorizavimo procedūrai, siekdama 
užtikrinti, kad sprendimai atitinka 
visuomenės poreikius, taip pat mokslines 
žinias ir raidą.

55) Agentūra turi nustatyti medžiagų 
sąrašą pagal pirmenybę autorizavimo 
procedūrai, siekdama užtikrinti, kad 
sprendimai atitinka visuomenės poreikius, 
taip pat mokslines žinias ir raidą.

Pagrindimas

The Agency is responsible for drawing up the priority list of substances to be evaluated by the 
Member States.

Pakeitimas 14
71 konstatuojamoji dalis
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71) Siekiant užtikrinti veiksmingumą, 
Agentūros Sekretoriato darbuotojai turėtų 
atlikti iš esmės techninius, administracinius 
ir mokslinius darbus nepasitelkdami 
valstybių narių mokslinių ir techninių 
išteklių; vykdomieji direktoriai turėtų 
užtikrinti savarankišką ir veiksmingą 
Agentūros veiklos vykdymą. Siekiant 
užtikrinti, kad Agentūra atlieka savo 
vaidmenį, Valdybos sudėtimi turi būti 
užtikrinamas aukščiausias 
kompetentingumo standartas ir platus 
reikiamų ekspertų chemikalų saugumo arba 
chemikalų reguliavimo srityje ratas.

71) Siekiant užtikrinti veiksmingumą, 
Agentūros darbuotojai turėtų atlikti iš 
esmės techninius, administracinius ir 
mokslinius darbus nepasitelkdami 
valstybių narių mokslinių ir techninių 
išteklių; vykdomieji direktoriai turėtų 
užtikrinti savarankišką ir veiksmingą 
Agentūros veiklos vykdymą. Siekiant 
užtikrinti, kad Agentūra atlieka savo 
vaidmenį, Valdybos sudėtimi turi būti 
užtikrinamas aukščiausias 
kompetentingumo standartas ir platus 
reikiamų ekspertų chemikalų saugumo arba 
chemikalų reguliavimo srityje ratas.

Pagrindimas

Deletion of superfluous text.

Pakeitimas 15
91 a konstatuojamoji dalis (nauja)

91a) Komisija turi apsvarstyti, ar būtų 
pageidautina sukurti Europos kokybės 
ženklą, kuriuo būtų žymimos ir 
reklamuojamos prekės, kiekvieno 
gamybos etapo metu gaminamos 
remiantis šiuo reglamentu nustatytais
reikalavimais. 

Pagrindimas

A mark to be stamped on articles would make it possible to identify and promote those 
involved in the production procedure who have complied with the requirements stemming 
from this Regulation.

Pakeitimas 16
100 konstatuojamoji dalis

100) Šio reglamento nuostatas reikėtų 100) Šio reglamento nuostatas reikėtų 
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įgyvendinti pakopomis, siekiant sušvelninti 
perėjimą prie naujos sistemos. Be to, 
palaipsninis nuostatų įsigaliojimas leistų 
visiems dalyviams, valdžios institucijoms, 
įmonėms ir suinteresuotoms šalims 
tinkamu laiku sutelkti išteklius rengiantis 
naujoms pareigoms.

įgyvendinti pakopomis, siekiant sušvelninti 
perėjimą prie naujos sistemos. Be to, 
palaipsninis nuostatų įsigaliojimas leistų 
visiems dalyviams, valdžios institucijoms, 
įmonėms ir suinteresuotoms šalims 
tinkamu laiku sutelkti išteklius rengiantis 
naujoms pareigoms, įskaitant neprivalomų 
Komisijos koordinuojamų pramonės ir 
kitų suinteresuotų šalių sutarčių 
sudarymą.

Pagrindimas

The conclusion of voluntary agreements is intended as a means of incorporation into this 
legislation.

Pakeitimas 17
1 straipsnio 3 dalies 1a pastraipa (nauja)

Šia prievole apimama pareiga aprašyti, 
dokumentuoti ir tinkamai bei skaidriai 
pranešti apie riziką, keliamą gaminant, 
vartojant ir parduodant kiekvieną 
medžiagą. Gamintojai ir tolesni vartotojai 
gamybai ir vartojimui rinksis saugiausias 
turimas medžiagas.

Pagrindimas

This introduces the principle of the ‘duty of care’.

Pakeitimas 18
4 straipsnio 1 dalies ea punktas (naujas)

ea) kaip kosmetikos gaminių 
sudedamosios medžiagos, patenkančios į 
Tarybos direktyvos 76/768/EEB1 taikymo 
sritį.
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1 OL L 262, 1976 9 27, p. 169.

Pagrindimas

Cosmetic products and their ingredients are covered by Directive 76/768/EEC. Article 4a of 
Directive 2003/15/EC1, which amends the 1976 Directive, prohibits the testing of cosmetic 
ingredients on animals after 11 March 2009 and limits the marketing of cosmetic products 
tested on animals. Since testing of cosmetic ingredients is amply covered by the specific 
directive, substances used as ingredients in cosmetic products must be exempted from the 
provisions of this regulation.

Pakeitimas 19
6 b straipsnis (naujas)

6b straipsnis
Europos kokybės ženklas
Praėjus .... Komisija pateikia ataskaitą 
Europos Parlamentui ir Tarybai ir, jei 
būtina, siūlomą teisės akto projektą dėl 
Europos kokybės ženklo, kuriuo būtų 
žymimos ir reklamuojamos prekės, 
kiekvieno gamybos etapo metu 
gaminamos remiantis šiuo reglamentu 
nustatytais reikalavimais, kūrimo.
* Dviems metams nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo.

Pagrindimas

A mark to be stamped on articles would make it possible to identify and promote those 
involved in the production procedure who have complied with the requirements stemming 
from this Regulation.

Pakeitimas 20
9 straipsnio a punkto v papunktis

(v) saugaus medžiagos vartojimo gairės, (v) saugaus medžiagos vartojimo gairės, 

  
1 OJ L 66, 11.3.2003, page 26.



PE 353.529v02-00 16/5 PR\557575LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

kaip numatyta IV priedo 5 skyriuje; kaip numatyta IV priedo 5 skyriuje, 
įskaitant paraišką registracijai pateikusios 
įmonės nerekomenduojamus vartojimo 
būdus;

Pagrindimas

This ensures that producers indicate clearly to downstream users whether there are uses of 
the substances which are not advisable.

Pakeitimas 21
9 straipsnio 1a pastraipa (nauja)

Pareiškėjas, pateikdamas registracijai 
būtiną informaciją pagal a ir b punktų 
sąlygas, gali pasirinkti, kad konkrečiai 
nurodyti dokumentai arba dokumentų 
dalys būtų laikomos konfidencialiomis. 
Pareiškėjas turi pagrįsti tokį prašymą. 
Informaciją gaunanti institucija 
sprendžia, kuri informacija turi likti 
konfidenciali.

Pagrindimas

This reintroduces the provisions of existing legislation (Regulation 793/93/EEC and Directive 
92/32/EEC) on the requirement for industry to justify confidentiality.

Pakeitimas 22
12 straipsnio 2 dalies 1a pastraipa (nauja)

Šie metodai reguliariai peržiūrimi ir 
tobulinami siekiant sumažinti 
eksperimentavimą su stuburiniais ir 
bandymuose dalyvaujančių gyvūnų 
skaičių.



PR\557575LT.doc 17/5 PE 353.529v02-00
Vertimas pagal sutartį

LT

Pagrindimas

Reviewing and updating the methods currently contained in Annex X will in itself allow the 
number of experiments on animals to be reduced; this operation should therefore be carried 
out regularly.

Pakeitimas 23
13 straipsnio 7a ir 7b dalys (naujos)

7a. Medžiagos arba preparato gamintojas 
arba importuotojas , tiekiantis tokią 
medžiagą arba preparatą tolesniam 
vartotojui tolesnio vartotojo prašymu, 
jeigu toks prašymas yra pakankamai 
pagrįstas, teikia informaciją, būtiną 
medžiagos arba preparato poveikiui 
žmonių sveikatai arba aplinkai įvertinti 
priklausomai nuo vartotojo prašyme 
nurodytų operacijų arba vartojimo būdo.
7b. Tolesnis vartotojas tiekėjo prašymu,
jeigu toks prašymas yra pakankamai 
pagrįstas, teikia informaciją, būtiną 
tiekėjui medžiagos arba preparato 
poveikiui žmonių sveikatai arba aplinkai 
įvertinti priklausomai nuo vartotojo 
prašyme nurodytų operacijų arba 
vartojimo būdo.

Pagrindimas

Communication between the players in the production chain must not be limited to a mere 
exchange of information intended simply to comply with the directive. Throughout the whole 
supply chain, there must be a responsibility towards a form of interaction and communication 
between suppliers and upstream and downstream users.

Pakeitimas 24
19 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Jeigu paraiška palaipsniui įvedamai Jeigu paraiška palaipsniui įvedamai 
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medžiagai įregistruoti pateikiama per 2 
mėnesius iki 21 straipsnyje nustatyto 
termino pabaigos, kaip minėta 18 
straipsnio 2 dalyje, paraišką registracijai 
pateikęs asmuo gali tęsti medžiagos 
gamybą arba importą 3 mėnesius nuo to 
termino pabaigos arba iki Agentūros 
atmetimo, priklausomai nuo to, kas įvyksta 
anksčiau.

medžiagai įregistruoti pateikiama per 2 
mėnesius iki 21 straipsnyje nustatyto 
termino pabaigos, kaip minėta 18 
straipsnio 2 dalyje, paraišką registracijai 
pateikęs asmuo gali tęsti medžiagos 
gamybą arba importą 3 mėnesius nuo to 
termino pabaigos arba iki bet kokio
Agentūros atmetimo, priklausomai nuo to, 
kas įvyksta anksčiau. 

Pagrindimas

Clarifies the wording.

Pakeitimas 25
21 straipsnio 1 dalies a punktas

a) palaipsniui įvedamos medžiagos, 
priskiriamos 1 ir 2 kategorijoms kaip 
kancerogeninės, mutageninės arba 
toksiškos reprodukcijai medžiagos pagal 
Direktyvą 67/548/EEB ir gaminamos 
Bendrijoje arba importuojamos 1 tonos 
arba didesniais kiekiais per metus vienam 
gamintojui arba importuotojui, bent kartą 
įsigaliojus šiam reglamentui; 

a) palaipsniui įvedamos medžiagos, 
priskiriamos 1 ir 2 kategorijoms kaip 
kancerogeninės, mutageninės arba 
toksiškos reprodukcijai medžiagos pagal 
Direktyvą 67/548/EEB arba žinomos esą 
atitinkančios 54 straipsnyje nustatytus 
autorizavimo kriterijus ir gaminamos 
Bendrijoje arba importuojamos 1 tonos 
arba didesniais kiekiais per metus vienam 
gamintojui arba importuotojui, bent kartą 
įsigaliojus šiam reglamentui; 

Pagrindimas

With a view to providing adequate protection for human health and the environment, the 
registration system should from the outset include all substances which are known to meet the 
authorisation criteria, such as PBTs, vPvBs and other extremely problematic substances.

Pakeitimas 26
26 straipsnio 2 dalies a punktas

a) 21 straipsnio 1 dalyje nustatytas 
terminas palaipsniui įvedamoms 
medžiagoms, kurios gaminamos arba 
importuojamos 1000 tonų arba didesniais 
kiekiais per metus;

a) 21 straipsnio 1 dalyje nustatytas 
terminas palaipsniui įvedamoms 
medžiagoms, kurios gaminamos arba 
importuojamos 1000 tonų arba didesniais 
kiekiais per metus ir medžiagos, 
priskiriamos 1 ir 2 kategorijoms kaip 
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kancerogeninės, mutageninės arba 
toksiškos reprodukcijai medžiagos pagal 
Direktyvą 67/548/EEB, arba medžiagos, 
kurios turi atitikti 54 straipsnyje 
nustatytus autorizavimo kriterijus ir 
gaminamos Bendrijoje arba 
importuojamos 1 tonos arba didesniais 
kiekiais per metus; 

Pagrindimas

A link with Article 21 must be established as regards the deadlines for existing substances.

Pakeitimas 27
26 straipsnio 2 dalies 1a pastraipa (nauja)

Bet koks asmuo, turintis su bandymais su 
gyvūnais susijusius tyrimų rezultatus arba 
informaciją apie medžiagą, privalo 
perduoti tokią informaciją Agentūrai ne 
vėliau negu likus 18 mėnesių iki 21 
straipsnio 1 dalyje nustatyto termino 
pabaigos.

Pagrindimas

Bringing forward the deadline for forwarding information derived from animal 
experimentation enables duplication of such experiments to be avoided and at the same time 
reduces the burden on businesses, particularly SMEs.

Pakeitimas 28
26 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Gamintojai ir importuotojai perduoda 
Agentūrai bet kokią turimą informaciją, 
susijusią su bandymais su stuburiniais, ir 
kitą informaciją, kuri gali padėti išvengti 
bandymų su gyvūnais, taip pat 
informaciją apie medžiagas, kurių jie 
nebegamina arba nebeimportuoja. 
Deklarantai, kurie vėliau naudojasi tokia 
informacija, lygiomis dalimis pasidalina 
tokios informacijos gavimo sąnaudas. Bet 
koks asmuo, gaunantis tyrimų rezultatus 
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arba kitą su bandymais su stuburiniais 
susijusią informaciją apie medžiagą 
pasibaigus 2 dalies 1a pastraipoje 
minėtam terminui, perduoda tokią 
informaciją Agentūrai.

Pagrindimas

This makes it clear that all information that could be useful in avoiding animal 
experimentation must be shared, avoiding duplication of such experiments and at the same 
time reducing the burden on businesses, particularly SMEs.

Pakeitimas 29
29 straipsnio 1 dalis

1. Jeigu medžiaga arba preparatas atitinka 
priskyrimo pavojingoms medžiagoms 
kriterijus pagal Direktyvas 67/548/EEB 
arba 1999/45/EB, asmuo, atsakingas už 
tokios medžiagos arba preparato teikimą į 
rinką, tiek gamintojas, tiek importuotojas, 
tolesnis vartotojas arba platintojas, pateikia 
gavėjui, kuris yra medžiagos arba 
preparato tolesnis vartotojas arba 
platintojas, saugos duomenų lapą, 
užpildytą pagal Ia priedą.

1. Jeigu medžiaga arba preparatas atitinka 
priskyrimo pavojingoms medžiagoms 
kriterijus pagal Direktyvas 67/548/EEB 
arba 1999/45/EB, asmuo, atsakingas už 
tokios medžiagos arba preparato teikimą į 
rinką, tiek gamintojas, tiek importuotojas, 
tolesnis vartotojas arba platintojas, 
nemokamai pateikia gavėjui, kuris yra 
medžiagos arba preparato tolesnis 
vartotojas arba platintojas, medžiagos arba 
preparato saugos duomenų lapą, užpildytą 
pagal Ia priedą.

Pagrindimas

Producers, importers and downstream users must be able to choose whether or not to draw 
up their own safety data sheet for the substance or preparation concerned.

The amendment makes it clear that the safety data sheet is to be supplied free of charge to 
downstream users and distributors.

Pakeitimas 30
29 straipsnio 3 dalis

3. Jeigu preparatas neatitinka
priskyrimo pavojingoms medžiagoms 
kriterijus pagal Direktyvos 1999/45/EB 5, 
6 ir 7 straipsnius, bet sudėtyje turi ≥ 1 proc. 

3. Jeigu preparatas neatitinka 
priskyrimo pavojingoms medžiagoms 
kriterijus pagal Direktyvos 1999/45/EB 5, 
6 ir 7 straipsnius, bet sudėtyje turi ≥ 1 proc. 
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svorio, jeigu tai nedujinis preparatas, ir ≥ 
0,2 proc. tūrio, jeigu tai dujinis preparatas, 
bent vienos medžiagos, keliančios pavojų 
sveikatai arba aplinkai, arba vienos 
medžiagos, kuriai Bendrijoje nustatyti 
poveikio darbo vietoje ribos, asmuo, 
atsakingas už tokio preparato teikimą į 
rinką, tiek gamintojas, tiek importuotojas, 
tolesnis vartotojas arba platintojas, tolesnio 
vartotojo prašymu pateikia saugos 
duomenų lapą, užpildytą pagal Ia priedo 4 
dalį.

svorio, jeigu tai nedujinis preparatas, ir ≥ 
0,2 proc. tūrio, jeigu tai dujinis preparatas, 
bent vienos medžiagos, keliančios pavojų 
sveikatai arba aplinkai, arba vienos 
medžiagos, kuriai Bendrijoje nustatyti 
poveikio darbo vietoje ribos, asmuo, 
atsakingas už tokio preparato teikimą į
rinką, tiek gamintojas, tiek importuotojas, 
tolesnis vartotojas arba platintojas, tolesnio 
vartotojo prašymu nemokamai pateikia 
saugos duomenų lapą, užpildytą pagal Ia 
priedo 4 dalį.

Pagrindimas

The amendment makes it clear that the safety data sheet is to be supplied free of charge to 
downstream users and distributors.

Pakeitimas 31
29 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

Jeigu atliekamas cheminės saugos 
įvertinimas, atitinkami scenarijai turi 
pateikiami kaip saugos duomenų lapo
priedas.

Jeigu atliekamas cheminės saugos 
įvertinimas, atitinkami scenarijai ir 
atitinkamas rizikos aprašymas turi 
pateikiami kaip saugos duomenų lapo 
priedas.

Pagrindimas

This is a risk evaluation to be carried out by the employer in accordance with Directive 
98/24/EC, for which such information is necessary.

Pakeitimas 32
32 straipsnis

Darbuotojams ir jų atstovams darbdavys 
suteikia prieigą prie pagal 29 ir 30 
straipsnius pateikiamos informacijos, 
susijusios su medžiagomis, kurias jie 
vartoja arba kurių jie gali būti veikiami 
darbe.

Darbuotojams, jų atstovams ir vartotojams 
darbdavys arba gamintojas suteikia prieigą 
prie pagal 29 ir 30 straipsnius pateikiamos 
informacijos, susijusios su medžiagomis, 
kurias jie vartoja arba kurių jie gali būti 
veikiami darbe. 

Pagrindimas

Consumer-protection organisations also have a right of access to information.
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Pakeitimas 33
39 straipsnio 1 a dalis (nauja)

1a. Dėl visų pasiūlymų dėl bandymų, 
kurių metu atliekami bandymai su 
stuburiniais, suinteresuotos šalys 90 dienų 
gali teikti pastabas. Paraišką registracijai 
pateikęs asmuo arba tolesnis vartotojas 
atsižvelgia į visas gautas pastabas. Jeigu 
paraišką registracijai pateikęs asmuo arba 
tolesnis vartotojas vis tiek ketina atlikti 
siūlomą bandymą, jis privalo paaiškinti to 
priežastis Agentūrai.

Pagrindimas

If the necessary information is already available elsewhere, this avoids duplication of 
experiments on animals.

Pakeitimas 34
40 straipsnio 3 a dalis (nauja)

3a. Siekiant užtikrinti, kad registracijai 
pateikti dokumentai užpildyti 
vadovaujantis šiuo reglamentu, ne mažiau 
negu 5 proc. tų dokumentų privaloma 
tikrinti. Agentūra atrenka tokius 
dokumentus ir tolygiai paskirsto juos 
valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms, kurios tikrina jų atitiktį 
pagal 1 dalį. Tokių patikrinimų vietoje 
(arba kitų dokumentų patikrinimų) 
rezultatai pranešami Agentūrai bent kartą 
per metus, siekiant pagerinti ateityje 
registracijai pateikiamų dokumentų 
kokybę.

Pagrindimas

Introduces spot checks on dossiers in order to maximise the quality of the dossiers 
accompanying registration applications.

Pakeitimas 35
43 a straipsnis
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Medžiagos įvertinimo kriterijai Įvertinimo kriterijai ir pirmiausiai 
vertintinų medžiagų sąrašas

Siekdama užtikrinti darnų požiūrį, 
Agentūra parengia kriterijus, pagal kuriuos 
sudaromas medžiagų sąrašas tolesniam 
vertinimui. Pirmenybė suteikiama 
remiantis rizika. Įvertinimo kriterijai apima 
pavojaus duomenų svarstymą, poveikio 
datą ir tonažo spektrą. Agentūra priima 
sprendimą dėl medžiagų pirmenybės 
nustatymo kriterijų tolesniam vertinimui. 
Valstybės narės rengia savo slankiuosius 
planus remdamosi šiais kriterijais.

1. Siekdama užtikrinti darnų požiūrį, 
Agentūra parengia kriterijus, pagal kuriuos 
sudaromas medžiagų sąrašas tolesniam 
vertinimui. Pirmenybė suteikiama 
remiantis rizika. Įvertinimo kriterijai apima 
pavojaus duomenų svarstymą, poveikio 
datą ir tonažo spektrą. Agentūra priima 
sprendimą dėl medžiagų pirmenybės 
nustatymo kriterijų tolesniam vertinimui.

Pagrindimas

In order to simplify the procedure and to prevent disparities from arising amongst the 
Member States owing to the use of a decentralised procedure, it is proposed that the Agency 
be given the task of compiling the list of priority substances for evaluation and that the 
Agency be given a greater role in the decision-making procedure relating to substance 
evaluation.

Pakeitimas 36
43a straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Agentūra vadovaujasi šiais kriterijais 
sudarydama medžiagų sąrašą pagal 
pirmenybę vertinimui. Agentūra 
patvirtina šį sąrašą vadovaudamasi 
valstybių narių komiteto nuomone. 
Medžiagos įtraukiamos į sąrašą, jeigu yra 
pagrindas manyti (remiantis vienos 
kompetentingų institucijų, minėtų 38 
straipsnyje, atlikto dokumentų įvertinimo 
rezultatais arba remiantis bet kokiu kitu 
tinkamu šaltiniu, įskaitant registracijos 
dokumentuose pateiktą informaciją), kad 
svarstoma medžiaga kelia riziką sveikatai 
arba aplinkai, ypač esant vienai toliau 
nurodytų aplinkybių:
a) medžiagos struktūros panašumas 
žinomoms susirūpinimą keliančioms 
medžiagoms arba medžiagoms, kurios yra 
patvarios ir linkusios biologiškai kauptis, 
parodantis, kad medžiaga arba vienas ar 
daugiau jos virsmo produktų turi 
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susirūpinimą keliančių savybių arba yra 
patvarus ir linkęs biologiškai kauptis;
b) bendrasis kelių pareiškėjų registracijai 
pateiktų paraiškų tonažas.

Pagrindimas

Linked to amendment to Article 43a.

Pakeitimas 37
43a straipsnio 1b dalis (nauja)

1b. Agentūra skelbia medžiagų sąrašą 
pagal pirmenybę vertinimui savo 
tinklapyje.

Pagrindimas

Gives greater transparency.

Pakeitimas 38
43b straipsnio 1 dalis

1. Valstybė narė įtraukia medžiagą į
slankųjį planą, siekdama tapti 
kompetentinga institucija, kaip numatyta 
44, 45 ir 46 straipsniuose, jeigu ta valstybė 
narė, remdamasi jos kompetentingos 
institucijos, minėtos 38 straipsnyje, atlikto 
dokumentų įvertinimo rezultatais arba bet 
kokiu kitu tinkamu šaltiniu, įskaitant 
registracijos dokumentuose pateiktą 
informaciją, turi pagrindą įtarti, kad 
medžiaga kelia riziką sveikatai arba 
aplinkai, ypač esant vienai toliau 
nurodytų aplinkybių:

1. Valstybės narės rengia savo 
slankiuosius planus. Valstybė narė 
įtraukia medžiagą iš 43a straipsnio 1a 
dalyje minėto sąrašo į savo slankųjį planą, 
siekdama tapti kompetentinga institucija, 
kaip numatyta 45 ir 46 straipsniuose. 

a) medžiagos struktūros panašumas 
žinomoms susirūpinimą keliančioms 
medžiagoms arba medžiagoms, kurios yra 
patvarios ir linkusios biologiškai kauptis, 
parodantis, kad medžiaga arba vienas ar 
daugiau jos virsmo produktų turi 
susirūpinimą keliančių savybių arba yra 
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patvarus ir linkęs biologiškai kauptis;
b) bendrasis kelių pareiškėjų registracijai 
pateiktų paraiškų tonažas.

Pagrindimas

Linked to Amendment to Article 43a.

Pakeitimas 39
43b straipsnio 2 dalis

2. 1 dalyje minėtas slankusis planas apima 
trejų metų laikotarpį, atnaujinamas kasmet, 
ir jame nurodomos medžiagos, kurias 
valstybė narė planuoja įvertinti kiekvienais 
metais. Valstybė narė pateikia slankųjį 
planą Agentūrai ir kitoms valstybėms 
narėms iki kiekvienų metų vasario 28 d. 
Agentūra gali teikti pastabas, ir valstybės 
narės gali siųsti savo pastabas Agentūrai 
arba pasiskelbti esą suinteresuotos 
vertinant medžiagą iki kiekvienų metų 
kovo 31 d.

2. 1 dalyje minėtas slankusis planas apima 
trejų metų laikotarpį, atnaujinamas kasmet, 
ir jame nurodomos medžiagos, kurias 
valstybė narė planuoja įvertinti kiekvienais 
metais. Valstybė narė pateikia slankųjį 
planą Agentūrai iki kiekvienų metų vasario 
28 d. Agentūra skelbia slankiuosius 
planus savo tinklapyje. Agentūra gali teikti 
pastabas, ir valstybės narės gali siųsti savo 
pastabas Agentūrai arba pasiskelbti esą 
suinteresuotos vertinant medžiagą iki 
kiekvienų metų kovo 31 d.

Pagrindimas

Gives greater transparency.

Pakeitimas 40
43b straipsnio 6 dalis

6. Kompetentinga institucija, nustatyta 
remiantis 1-4 dalimis, įvertina visas į jos 
slankųjį planą įtrauktas medžiagas, kaip 
numatyta šiame skyriuje.

6. Kompetentinga institucija, nustatyta 
remiantis 2-4 dalimis, įvertina visas į jos 
slankųjį planą įtrauktas medžiagas, kaip 
numatyta šiame skyriuje.

Pagrindimas

Linked to Amendment to Article 43b, paragraph 1.



PE 353.529v02-00 26/5 PR\557575LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimas 41
43b straipsnio 6a dalis (nauja)

6a. Valstybė narė bet kada gali pranešti 
Agentūrai apie naują medžiagą, jeigu ji 
gauna informacijos, kurios pagrindu 
galima manyti, kad yra pavojus aplinkai ir 
žmonių sveikatai. Agentūra, jei 
pateisinama, įtraukia tą medžiagą į 
vertintinų medžiagų sąrašą pagal 43a 
straipsnyje nurodytus pirmenybės 
nustatymo kriterijus. 

Pagrindimas

The Agency should take into account all relevant information concerning the hazardousness 
of a substance.

Pakeitimas 42
44 straipsnio 1 dalis

1. Jeigu kompetentinga institucija mano, 
kad reikalinga papildoma informacija 43a 
straipsnio 1 dalyje minėtiems įtarimams 
išaiškinti, įskaitant, jei būtina, informaciją, 
nereikalaujamą pagal V-VIII priedus, ji 
parengia sprendimo projektą, nurodydama 
priežastis, kurių pagrindu paraišką 
teikiantis asmuo (asmenys) privalo pateikti 
papildomą informaciją. Sprendimas 
priimamas 48 ir 49 straipsniuose nustatyta 
tvarka.

1. Jeigu Agentūra mano, kad reikalinga 
papildoma informacija 43a straipsnio 1a 
dalyje minėtiems įtarimams išaiškinti, 
įskaitant, jei būtina, informaciją, 
nereikalaujamą pagal V-VIII priedus, ji 
parengia sprendimo projektą, nurodydama 
priežastis, kurių pagrindu paraišką 
teikiantis asmuo (asmenys) privalo pateikti 
papildomą informaciją. Sprendimas 
priimamas 48 ir 49 straipsniuose nustatyta 
tvarka.

Pagrindimas

Linked to the Amendment to Article 43, paragraph 1a.

Pakeitimas 43
44 straipsnio 4 dalis

4. Kai kompetentinga institucija baigia 
savo įvertinimo veiklą, kaip numatyta 1, 2 
ir 3 dalyse, ji praneša Agentūrai apie tai 
per 12 mėnesių nuo medžiagos įvertinimo 

Išbraukta.
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pradžios. Praėjus šiam terminui, laikoma, 
kad įvertinimas baigtas.

Pagrindimas

The significance of this paragraph as regards the procedure for obtaining additional 
information is not clear.

Pakeitimas 44
45 straipsnio 2 dalis

2. Siekdama užtikrinti darnų požiūrį į 
reikalavimus pateikti papildomą 
informaciją, Agentūra stebi pagal 44 
straipsnį rengiamus sprendimų projektus 
ir nustato kriterijus bei pirmenybę. Tam 
tikrais atvejais įgyvendinimo priemonės 
patvirtinamos 130 straipsnio 3 dalyje 
minėta tvarka.

Išbraukta.

Pagrindimas

Linked to the amendment to Article 43a.

Pakeitimas 45
46 straipsnio 1 dalis

1. Kompetentinga institucija tikrina bet 
kokią informaciją, pateikiamą remiantis 
pagal 44 straipsnį priimtu sprendimu ir 
rengia bet kokių reikiamų sprendimų 
projektus, kaip numatyta 44 straipsnyje, jei 
būtina.

1. Agentūra tikrina bet kokią informaciją, 
pateikiamą remiantis pagal 44 straipsnį 
priimtu sprendimu ir rengia bet kokių 
reikiamų sprendimų projektus, kaip 
numatyta 44 straipsnyje, jei būtina.

Pagrindimas

Linked to the amendment to Article 43a.

Pakeitimas 46
48 straipsnio 1 dalis

1. Kompetentinga institucija praneša bet 
kokį sprendimo projektą pagal 39, 40 arba 

1. Kompetentinga institucija praneša bet 
kokį sprendimo projektą pagal 39 arba 40 
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44 straipsnius suinteresuotam paraišką 
registracijai pateikusiam asmeniui 
(asmenims) arba tolesniam (-iems) 
vartotojui (vartotojams), informuodama 
juos apie jų teisę pateikti pastabas per 30 
dienų nuo tokio pranešimo gavimo. 
Kompetentinga institucija atsižvelgia į bet 
kokias gautas pastabas ir gali atitinkamai 
pakeisti sprendimo projektą.

straipsnius suinteresuotam paraišką 
registracijai pateikusiam asmeniui 
(asmenims) arba tolesniam (-iems) 
vartotojui (vartotojams), informuodama 
juos apie jų teisę pateikti pastabas per 30 
dienų nuo tokio pranešimo gavimo. 
Kompetentinga institucija atsižvelgia į bet 
kokias gautas pastabas ir gali atitinkamai 
pakeisti sprendimo projektą.

Pagrindimas

Linked to the amendment to Article 43a.

Pakeitimas 47
48 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. 1-3 dalių nuostatos taikomos mutatis 
mutandis Agentūrai priimant sprendimo 
projektus pagal 44 straipsnį. 

Pagrindimas

Linked to the amendment to Article 43a.

Pakeitimas 48
49 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės kompetentinga 
institucija praneša Agentūrai savo 
sprendimo projektą remiantis 39, 40 arba 
44 straipsnius, kartu pateikdama bet kokias 
paraišką registracijai pateikusio asmens 
arba tolesnio vartotojo pastabas ir 
nurodydama, kaip į tas pastabas buvo 
atsižvelgta. Agentūra platina šį sprendimo 
projektą, kartu su pastabomis, kitų 
valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms.

1. Valstybės narės kompetentinga 
institucija praneša Agentūrai savo 
sprendimo projektą remiantis 39 arba 40 
straipsnius, kartu pateikdama bet kokias 
paraišką registracijai pateikusio asmens 
arba tolesnio vartotojo pastabas ir 
nurodydama, kaip į tas pastabas buvo 
atsižvelgta. Agentūra platina šį sprendimo 
projektą, kartu su pastabomis, kitų 
valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms.

Pagrindimas

Linked to the amendment to Article 43a.
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Pakeitimas 49
49a straipsnis (naujas)

49a straipsnis
Agentūros sprendimų įvertinimo 

kontekste priėmimas
Pagal 44 straipsnį Agentūros priimamų 
sprendimų projektų atveju, Agentūra 
pateikia sprendimo projektą valstybių 
narių komitetui, nurodydama, kaip ji 
atsižvelgė į bet kokias paraišką 
registracijai pateikusio asmens arba 
tolesnio vartotojo pastabas. 
Šiam straipsniui taikomos 49 straipsnio 5-
8 dalių nuostatos.

Pagrindimas

Linked to the amendment to Article 43a.

Pakeitimas 50
52 straipsnis

Šios antraštinės dalies tikslas yra užtikrinti 
gerą vidaus rinkos funkcionavimą, kartu 
garantuojant, kad su itin didelį 
susirūpinimą keliančiomis medžiagomis 
susijusi rizika tinkamai valdoma arba kad 
šios medžiagos pakeičiamos tinkamomis 
alternatyviomis medžiagomis arba 
technologijomis.

Šios antraštinės dalies tikslas yra užtikrinti, 
kad itin didelį susirūpinimą keliančios 
medžiagos būtų pakeičiamos tinkamomis 
alternatyviomis medžiagomis arba 
technologijomis, jeigu tokių yra arba 
tokios alternatyvos yra sukurtos, kartu 
garantuojant gerą vidaus rinkos 
funkcionavimą.

Pagrindimas

In the context of authorisation, the objectives of protecting health and the environment have 
priority over that of the internal market. A clearer link with the principle of substitution 
should also be established. Finally, the order proposed by the Commission should be 
reversed, thus reducing the importance of the concept of ‘adequate control’.

Pakeitimas 51
53a straipsnis (naujas)

53a straipsnis
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Medžiagų, kurioms reikia autorizacijos, 
sąrašas

XIII priede pateikiamas medžiagų, 
kurioms reikia autorizacijos, sąrašas; 
XIIIa priede išvadinamos medžiagos, dėl 
kurių pateikiama paraiška autorizacijai ir 
kurioms jau vykdoma procedūra. 
Pasibaigus autorizacijos procedūrai, 
medžiagos įtraukiamos į XIIIb priedo 
sąrašą 55 straipsnio 1 dalyje numatyta 
tvarka.

Pagrindimas

In order to stimulate voluntary measures by downstream users and the development of safer 
alternatives, it is proposed that all chemical substances recognised as meeting the criteria for 
authorisation should be added immediately to a list of substances applying for authorisation 
(Annex XIIIa). Subsequently, on the initiative of a Member State or following consideration of 
the priority list by the Agency, the substances will be moved to Annex XIIIb and the expiry 
dates and conditions for the application for authorisation will be laid down.

Pakeitimas 52
54 straipsnis

Toliau nurodytos medžiagos gali būti 
įtrauktos į XIII priedą 55 straipsnyje 
nustatyta tvarka:
a) medžiagos, priskiriamos 
kancerogeninių medžiagų 1 arba 2 
kategorijai pagal Direktyvą 67/548/EEB;

b) medžiagos, priskiriamos 
mutageninių medžiagų 1 arba 2 kategorijai 
pagal Direktyvą 67/548/EEB;
c) medžiagos, priskiriamos toksiškų 
reprodukcijai medžiagų 1 arba 2 kategorijai 
pagal Direktyvą 67/548/EEB;

d) medžiagos, kurios yra patvarios, 
linkusios biologiškai kauptis ir toksiškos 
remiantis XII priede nustatytais kriterijais;
e) medžiagos, kurios yra labai 
patvarios ir labai linkusios biologiškai 
kauptis remiantis XII priede nustatytais 
kriterijais;
f) medžiagos, tokios kaip endokrinus 

Toliau nurodytos medžiagos įtraukiamos į 
XIIIa priedą 56 straipsnyje nustatyta 
tvarka, jeigu joms netaikomi 65 
straipsnyje nustatyti apribojimai:
a) medžiagos, priskiriamos 
kancerogeninių medžiagų 1 arba 2 
kategorijai pagal Direktyvą 67/548/EEB;
b) medžiagos, priskiriamos 
mutageninių medžiagų 1 arba 2 kategorijai 
pagal Direktyvą 67/548/EEB;

c) medžiagos, priskiriamos toksiškų 
reprodukcijai medžiagų 1 arba 2 kategorijai 
pagal Direktyvą 67/548/EEB;
d) medžiagos, kurios yra patvarios, 
linkusios biologiškai kauptis ir toksiškos 
remiantis XII priede nustatytais kriterijais;

e) medžiagos, kurios yra labai 
patvarios ir labai linkusios biologiškai 
kauptis remiantis XII priede nustatytais 
kriterijais;
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ardančių savybių turinčios medžiagos arba 
medžiagos, kurios yra patvarios, linkusios 
biologiškai kauptis ir toksiškos arba kurios 
yra labai patvarios ir labai linkusios 
biologiškai kauptis, kurios neatitinka d ir e 
pastraipose nustatytų kriterijų ir kurios yra 
apibrėžiamos kaip medžiagos, 
sukeliančios rimtas ir neatitaisomas 
pasekmes žmonėms arba aplinkai, kurios 
prilygsta kitoms medžiagoms, 
išvardintoms a-e pastraipose, priklausomai 
nuo kiekvieno atvejo, vadovaujantis 56 
straipsnyje nustatyta tvarka.

f) medžiagos, tokios kaip endokrinus 
ardančių savybių turinčios medžiagos arba 
medžiagos, kurios yra patvarios, linkusios 
biologiškai kauptis ir toksiškos arba kurios 
yra labai patvarios ir labai linkusios 
biologiškai kauptis, kurios neatitinka d ir e 
pastraipose nustatytų kriterijų ir kurios yra 
apibrėžiamos kaip medžiagos, 
sukeliančios susirūpinimą, kurio lygis yra 
panašus į su kitomis medžiagomis, 
išvardintomis a-e pastraipose, susijusio 
susirūpinimo lygį priklausomai nuo 
kiekvieno atvejo, vadovaujantis 56 
straipsnyje nustatyta tvarka.

Pagrindimas

The current wording of the article imposes a greater burden of proof in that it is necessary to 
demonstrate that the substance for which authorisation is proposed actually has serious and 
irreversible effects. This would imply not being able to carry out preventive action, for 
example, as regards a substance which was accumulating in the environment and which could 
reach worrying levels in the future.

Pakeitimas 53
55 straipsnio antraštė ir 1 dalis, įžanga

Medžiagų įtraukimas į XIII priedą
1. Kai priimamas sprendimas įtraukti į 
XIII priedą 54 straipsnyje išvardintas 
medžiagas, toks sprendimas priimamas 130 
straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. 
Kiekvienai medžiagai nurodoma:

Medžiagų įtraukimas į XIIIb priedą
1. Kai priimamas sprendimas įtraukti į 
XIIIb priedą 54 straipsnyje išvardintas 
medžiagas, toks sprendimas priimamas 130 
straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. 
Kiekvienai medžiagai nurodoma:

Pagrindimas

Following the creation of the list of substances applying for authorisation, Annex XIII 
becomes Annex XIIIb.

Pakeitimas 54
55 straipsnio 1 dalies ba punktas (naujas)
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ba) 65 straipsnyje nustatyti apribojimai;

Pagrindimas

It is important that any restrictions for manufacture, use and/or placing on the market should 
be stated in the decision to include such substances in Annex XIIIb.

Pakeitimas 55
55 straipsnio 1 dalies d punktas

d) peržiūrėti tam tikrų naudojimo 
būdų laikotarpius, jei būtina;

d) peržiūrėti visų naudojimo būdų 
laikotarpius, kurie neturi viršyti 5 metų;

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. 

Pakeitimas 56
55 straipsnio 3 dalies įžanga

3. Prieš priimdama sprendimą 
įtraukti medžiagas į XIII priedą, Agentūra 
rekomenduoja įtraukti aukštesnį prioritetą 
turinčias medžiagas, nurodydama 
kiekvienai medžiagai 1 dalyje nustatytus 
punktus. Pirmenybė paprastai suteikiama 
medžiagoms, turinčioms:

3. Agentūra rekomenduoja, kad 
aukštesnį prioritetą turinčios medžiagos 
būtų perkeltos iš XIIIa priedo į XIIIb 
priedą, nurodydama kiekvienai medžiagai 
1 dalyje nustatytus punktus. Pirmenybė 
paprastai suteikiama medžiagoms, 
turinčioms:

Pagrindimas

Following the creation of the list of substances applying for authorisation, Annex XIII 
becomes Annex XIIIb.

Pakeitimas 57
56 straipsnio 7 dalis

7. Jeigu per 30 dienų nuo perdavimo, 
valstybių narių komitetas pasiekia 
vienbalsio susitarimo dėl nustatymo, 
Agentūra gali įtraukti tokią medžiagą į 
savo rekomendacijas pagal 55 straipsnio 3 

7. Jeigu per 30 dienų nuo perdavimo, 
valstybių narių komitetas pasiekia 
susitarimo kvalifikuota balsų dauguma, 
kad medžiaga atitinka autorizacijos 
kriterijus ir turėtų būti įtraukta į XIIIb 
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dalį. Jeigu valstybių narių komitetas 
nepasiekia vienbalsio susitarimo, jis 
parengia nuomonę per 30 dienų nuo 
perdavimo. Agentūra perteikia tą nuomonę 
Komisijai, įskaitant informaciją apie bet 
kokią komiteto mažumos nuomonę.

priedą, Agentūra pataria Komisijai per 15 
darbo dienų įtraukti medžiagą į XIIIb 
priedą pagal 55 straipsnio 3 dalį. Jeigu 
valstybių narių komitetas nepasiekia 
susitarimo kvalifikuota balsų dauguma, jis 
parengia nuomonę per 30 dienų nuo 
perdavimo. Agentūra perteikia tą nuomonę 
Komisijai per 15 darbo dienų, įskaitant 
informaciją apie bet kokią komiteto 
mažumos nuomonę.

Pagrindimas

Linked to the amendment to Article 55.

Pakeitimas 58
57 straipsnio 2 dalis

2. Autorizacija suteikiama, jeigu su 
medžiagos vartojimu susijusi ir jai 
būdingų savybių, nustatytų XIII priede, 
keliama rizika žmonių sveikatai arba 
aplinkai tinkamai valdoma, kaip numatyta 
I priedo 6 skirsnyje ir kaip nurodyta 
pareiškėjo cheminės medžiagos saugos 
ataskaitoje.

2. Autorizacija suteikiama, tik jeigu:

Komisija neatsižvelgia į tokią riziką:
a) riziką žmonių sveikatai ir aplinkai, 
atsirandančią dėl medžiagos išmetimo iš 
įrenginių, kuriems buvo išduotas leidimas 
pagal Tarybos direktyvą 96/61/EB;

a) nėra tinkamų alternatyvių medžiagų 
arba technologijų ir yra imamasi 
priemonių, siekiant sumažinti poveikį iki 
minimumo, ir 

b) riziką vandens aplinkai ir per ją, 
atsirandančią dėl medžiagos išleidimo iš 
sutelktojo taršos šaltinio, kuriam taikomas 
11 straipsnio 3 dalyje nurodytas 
išankstinio reguliavimo reikalavimas ir 
teisės aktai, priimti remiantis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2000/60/EB 16 straipsniu; 

b) įrodoma, kad socialinė ir ekonominė 
nauda yra didesnė už medžiagos vartojimo 
keliamą riziką žmonių sveikatai arba 
aplinkai, ir

c) riziką žmonių sveikatai, atsirandančią 
dėl medžiagos vartojimo medicinos 
prietaise, reglamentuojamą Tarybos 

c) su medžiagos vartojimu susijusi ir jai 
būdingų savybių, nustatytų XIII priede, 
keliama rizika žmonių sveikatai arba 
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direktyva 90/385/EEB, Tarybos direktyva 
93/42/EEB arba Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 98/79/EB.

aplinkai tinkamai valdoma, kaip numatyta 
I priedo 6 skirsnyje ir kaip nurodyta 
pareiškėjo cheminės medžiagos saugos 
ataskaitoje. 

Pagrindimas

Linked to the amendment to Article 52.

Pakeitimas 59
57 straipsnio 3 dalies įžanginė pastraipa

3. Jeigu autorizacija negali būti suteikta 
pagal 2 dalį , leidimas gali būti 
suteikiamas, jeigu įrodoma, kad socialinė 
ir ekonominė nauda yra didesnė už su jos 
vartojimu susijusią riziką žmonių 
sveikatai arba aplinkai ir kad nėra 
tinkamų alternatyvių medžiagų arba 
technologijų. Šis sprendimas priimamas 
atsižvelgus į visus toliau išvardytus 
elementus:

3. Sprendimas suteikti autorizaciją pagal 2 
dalį priimamas atsižvelgus į visus toliau 
išvardytus elementus:

Pagrindimas

Linked to the amendment to Article 52.

Pakeitimas 60
57 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Suteikdama autorizaciją pagal 2 dalį, 
Komisija neatsižvelgia į tokią riziką:
a) riziką žmonių sveikatai ir aplinkai, 
atsirandančią dėl medžiagos išmetimo iš 
įrenginių, kuriems buvo išduotas leidimas 
pagal Tarybos direktyvą 96/61/EB1;
b) riziką vandens aplinkai ir per ją, 
atsirandančią dėl medžiagos išleidimo iš 
sutelktojo taršos šaltinio, kuriam taikomas 
11 straipsnio 3 dalyje nurodytas 
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išankstinio reguliavimo reikalavimas ir 
teisės aktai, priimti remiantis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2000/60/EB 16 straipsniu2; 
c) riziką žmonių sveikatai, atsirandančią 
dėl medžiagos vartojimo medicinos 
prietaise, reglamentuojamą Tarybos 
direktyva 90/385/EEB3, Tarybos direktyva 
93/42/EEB4 arba Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 98/79/EB5.
1 OL L 257, 1996 10 10, p. 26.
2 OL L 327, 2000 12 22, p. 1.
3 OL L 189, 1990 7 20, p. 17.
4 OL L 169, 1993 7 12, p. 1.
5 OL L 331, 1998 12 7, p. 1.

Pagrindimas

Linked to the amendment to Article 52.

Pakeitimas 61
57 straipsnio 6 dalis

6. Autorizacijai gali būti taikomos sąlygos, 
įskaitant peržiūrėjimo laikotarpius ir/arba 
stebėjimą. Pagal 3 dalį suteiktai 
autorizacijai paprastai nustatomas tam 
tikras galiojimo terminas.

6. Autorizacijai taikomi peržiūrėjimo 
laikotarpiai ir pakeitimo planų pateikimo 
sąlygos ir gali būti taikomos kitos sąlygos, 
įskaitant stebėjimą. Autorizacijai 
nustatomas tam tikras galiojimo terminas, 
bet ne ilgesnis negu 5 metai.

Pagrindimas

Authorisations must be subject to a time limit to give an incentive for innovation.

Pakeitimas 62
57 straipsnio 7 dalis

7. Leidime nurodoma: 7. Leidime nurodoma:

a) asmuo (asmenys), kuriam išduodamas a) asmuo (asmenys), kuriam išduodamas 
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leidimas;
b) medžiagos (medžiagų) identifikacijos 
duomenys;
c) naudojimo būdas (būdai), kuriam 
išduodamas leidimas;
d) bet kokios sąlygos, kuriomis 
išduodamas leidimas;
e) bet koks peržiūrėjimo laikotarpis;

f) bet kokios stebėjimo sąlygos.

leidimas;
b) medžiagos (medžiagų) identifikacijos 
duomenys;
c) naudojimo būdas (būdai), kuriam 
išduodamas leidimas;
d) sąlygos, kuriomis išduodamas leidimas;

e) peržiūrėjimo laikotarpis;
f) stebėjimo sąlygos.

Pagrindimas

Clarifies the wording.

Pakeitimas 63
58 straipsnio 1 dalis

1. Leidimai, suteikti remiantis 57 
straipsnio 3 dalimi, kuriems nustatytas 
galiojimo laikas, laikomi galiojančiais, kol 
Komisija priims sprendimą dėl naujos 
paraiškos, jeigu leidimo turėtojas pateikia 
naują paraišką ne vėliau kaip likus 18 
mėnesių iki termino pabaigos. Užuot iš 
naujo pateikdamas visus pirminės 
paraiškos turimam leidimui gauti 
elementus, pareiškėjas gali pateikti tik 
turimo leidimo numerį, kaip numatyta 
antroje, trečioje ir ketvirtoje pastraipose.

1. Leidimai laikomi galiojančiais, kol 
Komisija priims sprendimą dėl naujos 
paraiškos, jeigu leidimo turėtojas pateikia 
naują paraišką ne vėliau kaip likus 18 
mėnesių iki termino pabaigos. Užuot iš 
naujo pateikdamas visus pirminės 
paraiškos turimam leidimui gauti 
elementus, pareiškėjas gali pateikti tik:
a) turimo leidimo numerį,

Jeigu jis negali įrodyti, kad rizika 
valdoma tinkamai, jis pateikia atnaujintą 
socialinę ekonominę analizę, alternatyvų 
analizę ir pakeitimo planą, kurie buvo 
įtraukti į pirminę paraišką.

b) atnaujintą socialinę ekonominę analizę, 
alternatyvų analizę ir pakeitimo planą, 
kurie buvo įtraukti į pirminę paraišką,

Jeigu jis dabar gali įrodyti, kad rizika 
valdoma tinkamai, jis pateikia atnaujintą 
cheminės medžiagos saugos ataskaitą.

c) atnaujintą cheminės medžiagos saugos 
ataskaitą.

Pasikeitus bet kokiems kitiems pirminės 
paraiškos elementams, jis taip pat pateikia 
šio (šių) elemento (elementų) atnaujintą 

Pasikeitus bet kokiems kitiems pirminės 
paraiškos elementams, jis taip pat pateikia 
šio (šių) elemento (elementų) atnaujintą 
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versiją. versiją.

Pagrindimas

Linked to amendment to Article 52.

Pakeitimas 64
58 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

2. Leidimai gali būti peržiūrimi bet kada, 
jeigu pirminio leidimo aplinkybės 
pasikeičia tiek, kad gali turėti įtakos rizikai 
žmonių sveikatai arba aplinkai arba 
socialinės ekonominės įtakos.

2. Leidimai peržiūrimi bet kada, jeigu 
pirminio leidimo aplinkybės pasikeičia 
tiek, kad gali turėti įtakos rizikai žmonių 
sveikatai arba aplinkai arba socialinės 
ekonominės įtakos.

Pagrindimas

Introduces the obligation to review authorisations if the circumstances have changed.

Pakeitimas 65
58 straipsnio 4 dalis

4. Jeigu nesilaikoma Direktyvoje 96/61/EB 
nustatyto aplinkos apsaugos kokybės 
standarto, svarstomos medžiagos 
vartojimui išduoti leidimai gali būti 
peržiūrimi.

4. Jeigu nesilaikoma Direktyvoje 96/61/EB 
nustatyto aplinkos apsaugos kokybės 
standarto, svarstomos medžiagos 
vartojimui išduoti leidimai peržiūrimi.

Pagrindimas

Introduces an obligation to review authorisations.

Pakeitimas 66
59 straipsnio 4 ir 5 dalys

4. Paraiškoje leidimui gauti nurodoma 
tokia informacija:

4. Paraiškoje leidimui gauti nurodoma 
tokia informacija:
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a) medžiagos (medžiagų) identifikacijos 
duomenys, kaip numatyta IV priedo 2 
skirsnyje;
b) paraišką teikiančio asmens arba asmenų 
vardas ir pavardė ir kontaktiniai duomenys;
c) prašymas išduoti leidimą, nurodant, 
kokiam naudojimo būdui (būdams) 
prašoma išduoti leidimą, ir apimant 
medžiagos vartojimą preparatų sudėtyje 
ir/arba medžiagą prekių sudėtyje, kur 
būtina;
d) jeigu dar nepateikta kartu su 
registracijos dokumentais, cheminės 
medžiagos saugos ataskaita, kaip numatyta 
I priede, apimant su medžiagos (medžiagų) 
vartojimu susijusią ir jai būdingų savybių, 
nustatytų XIII priede, keliamą riziką 
žmonių sveikatai ir/arba aplinkai.

a) medžiagos (medžiagų) identifikacijos 
duomenys, kaip numatyta IV priedo 2 
skirsnyje;
b) paraišką teikiančio asmens arba asmenų 
vardas ir pavardė ir kontaktiniai duomenys;
c) prašymas išduoti leidimą, nurodant, 
kokiam naudojimo būdui (būdams) 
prašoma išduoti leidimą, ir apimant 
medžiagos vartojimą preparatų sudėtyje 
ir/arba medžiagą prekių sudėtyje, kur 
būtina;
d) jeigu dar nepateikta kartu su 
registracijos dokumentais, cheminės 
medžiagos saugos ataskaita, kaip numatyta 
I priede, apimant su medžiagos (medžiagų) 
vartojimu susijusią ir jai būdingų savybių, 
nustatytų XIII priede, keliamą riziką 
žmonių sveikatai ir/arba aplinkai.

5. Paraiškoje gali būti nurodoma: Išbraukta.

a) pagal XV priedą atlikta socialinė 
ekonominė analizė;
b) alternatyvų analizė, kurioje svarstoma su 
jomis susijusi rizika ir techninis bei 
ekonominis pakeitimo pagrįstumas, tam 
tikrais atvejais kartu su pakeitimo planu, į 
kurį įtraukti mokslinių tyrimų ir plėtros 
duomenys ir pareiškėjo siūlomų veiksmų 
tvarkaraštis.

da) pagal XV priedą atlikta socialinė 
ekonominė analizė;
db) alternatyvų analizė, kurioje svarstoma 
su jomis susijusi rizika ir techninis bei 
ekonominis pakeitimo pagrįstumas, tam 
tikrais atvejais kartu su pakeitimo planu, į 
kurį įtraukti mokslinių tyrimų ir plėtros 
duomenys ir pareiškėjo siūlomų veiksmų 
tvarkaraštis.

Pagrindimas

The socio-economic analyses and analyses of alternatives must be included in the application 
for authorisation.

Pakeitimas 67
60 straipsnio 1 dalis

1. Jeigu paraiška pateikiama medžiagos 
vartojimo būdui, paskesnis pareiškėjas, 
remdamasis ankstesnio pareiškėjo suteiktu 

1. Jeigu paraiška pateikiama medžiagos 
vartojimo būdui, paskesnis pareiškėjas, 
remdamasis ankstesnio pareiškėjo suteiktu 
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prieigos raštu gali nurodyti ankstesnės 
pagal 59 straipsnio 4 dalies d pastraipą ir 5 
dalį pateiktos paraiškos dalis.

prieigos raštu gali nurodyti ankstesnės 
pagal 59 straipsnio 4 dalies d, da ir db 
punktus pateiktos paraiškos dalis.

Pagrindimas

Linked to the amendment to Article 59. 

Pakeitimas 68
61 straipsnio 4 dalis

4. Į nuomonių projektus įtraukiami tokie 
elementai:

4. Į nuomonių projektus įtraukiami tokie 
elementai:

a) rizikos vertinimo komitetas: dėl 
medžiagos vartojimo atsirandančios rizikos 
sveikatai ir/arba aplinkai vertinimas, kaip 
aprašyta paraiškoje;

a) rizikos vertinimo komitetas: dėl 
medžiagos vartojimo atsirandančios rizikos 
sveikatai ir/arba aplinkai vertinimo 
(atliekamo paraišką leidimui gauti 
pateikusio asmens) patikrinimas, kaip 
aprašyta paraiškoje;

b) socialinės ekonominės analizės 
komitetas: su medžiagos vartojimu 
susijusių socialinių ekonominių veiksnių 
vertinimas, kaip aprašyta paraiškoje, kai 
paraiška parengta pagal 59 straipsnio 5 
dalį.

b) socialinės ekonominės analizės 
komitetas: su medžiagos vartojimu 
susijusių socialinių ekonominių veiksnių 
vertinimo(atliekamo paraišką leidimui 
gauti pateikusio asmens) patikrinimas, 
kaip aprašyta paraiškoje, kai paraiška 
parengta pagal 59 straipsnio da ir db 
punktus.

Pagrindimas

Linked to the amendment to Article 59. Makes it clear that industry has prime responsibility 
for risk assessment and the assessment of socio-economic factors.

Pakeitimas 69
62 straipsnis
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Leidimų turėtojų įsipareigojimai
Leidimo turėtojai nurodo leidimo numerį 
ženklinimo etiketėje, prieš teikdami 
medžiagą į rinką autorizuotam vartojimui.

Medžiagų, kurioms reikia autorizacijos, 
informacijos reikalavimas
Visos medžiagos ir preparatai, 
atitinkantys 54 straipsnyje numatytas 
sąlygas, ženklinami etiketėmis, ir prie jų 
visada pridedamas saugos duomenų 
lapas. Ženklinimo etiketėje nurodoma:
a) medžiagos pavadinimas,
b) medžiagos įtraukimo į XIII priedą 
faktas,
c) bet koks konkretus naudojimo būdas,
kuriam išduotas leidimas.

Pagrindimas

Dangerous substances and preparations must be labelled in order to inform users.

Pakeitimas 70
72 straipsnis

72 straipsnis 73a straipsnis

Pagrindimas

In the interests of greater clarity it is considered preferable for the tasks of the Agency to be 
indicated first and only then the constituent bodies thereof. The text of Article 72 is therefore 
placed after Article 73.

Pakeitimas 71
72 straipsnio 1 dalies c punktas

c) rizikos vertinimo komitetas, 
atsakingas už Agentūros nuomonės 
parengimą dėl paraiškų autorizacijai, 
pasiūlymų dėl apribojimų ir bet kokių kitų 
klausimų, susijusių su šio reglamento 
taikymu rizikos žmonių sveikatai arba 
aplinkai atžvilgiu;

c) rizikos ir alternatyvų vertinimo 
komitetas, atsakingas už Agentūros 
nuomonės parengimą dėl paraiškų 
autorizacijai ir pasiūlymų dėl apribojimų, 
dėl alternatyvų buvimo įvertinimo ir dėl 
bet kokių kitų klausimų, susijusių su šio 
reglamento taikymu rizikos žmonių 
sveikatai arba aplinkai atžvilgiu;
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Pagrindimas

Reinforces the links between the authorisation procedure and the availability of safer 
alternatives.

The change in the name of the committee will apply throughout the text of the regulation.

Pakeitimas 72
73 straipsnio 2 dalis

2. Sekretoriatas prisiima tokius 
uždavinius:

2. Agentūra, ypač per savo komitetus:

a) vykdo jai pagal II antraštinę dalį 
pavestas užduotis, įskaitant veiksmingos 
importuojamų medžiagų registracijos 
palengvinimą, kuris tam tikra prasme 
atitinka Bendrijos tarptautinius prekybos 
įsipareigojimus trečiosioms šalims;

a) nustato medžiagų prioritetiškumo 
kriterijus vertinimui ir sudaro 
prioritetinių medžiagų sąrašą vertinimui, 
kaip numatyta VI antraštinėje dalyje;

b) vykdo jai pagal III antraštinę dalį 
pavestas užduotis;

b) rengia nuomones dėl paraiškų 
autorizacijai, kaip numatyta VII 
antraštinėje dalyje;

c) vykdo jai pagal VI antraštinę dalį 
pavestas užduotis;

c) dalyvauja apribojimų tam tikroms 
pavojingoms medžiagoms ir preparatams 
patvirtinimo procedūroje, rengdama 
dokumentus ir nuomones, kaip numatyta 
VIII antraštinėje dalyje;

d) sukuria ir palaiko duomenų bazę 
(bazes), kurioje laikoma informacija apie 
visas registruotas medžiagas, jų 
klasifikaciją ir ženklinimo etiketėmis 
registrą bei darnųjį klasifikacijos ir 
ženklinimo etiketėmis sąrašą, skelbdama 
duomenų bazėje (bazėse) laikomą 
nekonfidencialią informaciją, apibrėžtą 
116 straipsnio 1 dalyje, Internete ir 
suteikdama kitą duomenų bazėse laikomą 
nekonfidencialią informaciją prašymu;

d) rengia pasiūlymus, siekdama 
harmonizuoti klasifikacijas ir ženklinimą 
etiketėmis Bendrijos lygmeniu, kaip 
numatyta X antraštinėje dalyje;

e) skelbdama informaciją apie tai, kurios 
medžiagos yra vertinamos ir buvo 
įvertintos, per 90 dienų nuo tokios 
informacijos gavimo Agentūroje, kaip 
numatyta 116 straipsnio 1 dalyje;

e) Komisijos prašymu, teikia techninę ir 
mokslinę paramą, siekiant pagerinti 
Bendrijos, jos valstybių narių, 
tarptautinių organizacijų ir trečiųjų šalių 
bendradarbiavimą moksliniais ir 
techniniais klausimais, susijusiais su 
medžiagų sauga, taip pat aktyvų 
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dalyvavimą techninės paramos ir protingo 
cheminių medžiagų valdymo pajėgumų 
didinimo veikloje besivystančiose šalyse;

f) teikia techninius ir mokslinius 
patarimus bei tam tikrais atvejais 
priemones šiam reglamentui įgyvendinti, 
ypač siekiant padėti pramonės įmonėms ir 
ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms  
rengti cheminių medžiagų saugos 
ataskaitas;

f) Komisijos arba Europos Parlamento 
prašymu, rengia nuomones dėl bet kokių 
kitų aspektų, susijusių su grynų 
medžiagų, medžiagų preparatų arba 
prekių sudėtyje sauga;

g) teikia techninius ir mokslinius 
patarimus dėl šio reglamento 
įgyvendinimo valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms ir teikia 
paramą kompetentingų institucijų 
pagalbos vartotojui tarnybų, įkurtų pagal 
XII antraštinę dalį;

g) Komisijos prašymu, rengia nuomones 
dėl 5, 6, 15 ir 16 straipsniuose nustatytų 
kriterijų peržiūrėjimo, atrenkant 
medžiagas registracijai, siekiant įtraukti, 
inter alia, duomenis, susijusius su 
poveikio rizika ir scenarijais.

h) rengia aiškinamąją informaciją dėl šio 
reglamento kitoms suinteresuotoms 
šalims;

i) Komisijos prašymu, teikia techninę ir 
mokslinę paramą, siekiant pagerinti 
Bendrijos, jos valstybių narių, 
tarptautinių organizacijų ir trečiųjų šalių 
bendradarbiavimą moksliniais ir 
techniniais klausimais, susijusiais su 
medžiagų sauga, taip pat aktyvų 
dalyvavimą techninės paramos ir protingo 
cheminių medžiagų valdymo pajėgumų 
didinimo veikloje besivystančiose šalyse.

Pagrindimas

This clarifies the Agency’s tasks and those of its bodies, and makes them more transparent. 
The order of the paragraphs is therefore reversed in order to reflect the relative importance 
of the tasks carried out by the Agency.

Pakeitimas 73
73 straipsnio 3 dalis

3. Komitetai prisiima tokius uždavinius: 3. Agentūra, ypač per Forumą:

a) vykdo jiems pagal VI antraštinę dalį 
pavestas užduotis;

a) skleidžia gerąją praktiką ir paryškina 
problemas Bendrijos lygmeniu;
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b) vykdo jiems pagal VII antraštinę dalį 
pavestas užduotis;

b) siūlo, koordinuoja ir vertina darnius 
vykdymo projektus ir bendrus 
patikrinimus;

c) vykdo jiems pagal VIII antraštinę dalį 
pavestas užduotis;

c) koordinuoja inspektorių mainus;

d) vykdo jiems pagal X antraštinę dalį 
pavestas užduotis;

d) nustato vykdymo strategijas ir 
minimalius vykdymo kriterijus, ypač 
atsižvelgiant į konkrečias mažų ir 
vidutinių įmonių problemas;

e) Komisijos prašymu, teikia techninę ir 
mokslinę paramą, siekiant pagerinti 
Bendrijos, jos valstybių narių, 
tarptautinių organizacijų ir trečiųjų šalių 
bendradarbiavimą moksliniais ir 
techniniais klausimais, susijusiais su 
medžiagų sauga, taip pat aktyvų 
dalyvavimą techninės paramos ir protingo 
cheminių medžiagų valdymo pajėgumų 
didinimo veikloje besivystančiose šalyse;

e) kuria darbo metodus ir priemones 
vietos inspektoriams;

f) Komisijos prašymu, rengia nuomones 
dėl bet kokių kitų aspektų, susijusių su 
grynų medžiagų, medžiagų preparatų 
arba prekių sudėtyje sauga.

f) kuria elektroninio keitimosi informacija 
procedūrą;

fa) susisiekia su pramonės atstovais ir 
kitomis suinteresuotomis šalimis, įskaitant 
esančius trečiosiose šalyse, ir, jei būtina, 
su reikiamomis tarptautinėmis 
organizacijomis;
fb) bendradarbiauja su Komisija ir 
valstybėmis narėmis, siekiant skatinti 
savanoriškus pramonės atstovų ir kitų 
suinteresuotų šalių susitarimus.

Pagrindimas

This clarifies the Agency’s tasks and those of its bodies, and makes them more transparent. 
The order of the paragraphs is therefore reversed in order to reflect the relative importance 
of the tasks carried out by the Agency.

Pakeitimas 74
73 straipsnio 4 dalis

4. Forumas prisiima tokius uždavinius: 4. Be to, Agentūra:
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a) skleidžia gerąją praktiką ir paryškina 
problemas Bendrijos lygmeniu;

a) vykdo jai pagal II antraštinę dalį 
pavestas užduotis, įskaitant veiksmingos 
importuojamų medžiagų registracijos 
palengvinimą, kuris tam tikra prasme 
atitinka Bendrijos tarptautinius prekybos 
įsipareigojimus trečiosioms šalims;

b) siūlo, koordinuoja ir vertina darnius 
vykdymo projektus ir bendrus 
patikrinimus;

b) vykdo jai pagal III antraštinę dalį 
pavestas užduotis, susijusias su dalijimusi 
duomenimis ir nereikalingų bandymų 
atlikimo prevencija;

c) koordinuoja inspektorių mainus; c) vykdo jai pagal VI antraštinę dalį 
pavestas užduotis, susijusias su 
informacija tiekimų grandinėje;

d) nustato vykdymo strategijas ir 
minimalius vykdymo kriterijus;

d) sukuria ir palaiko duomenų bazę 
(bazes), kurioje laikoma informacija apie 
visas registruotas medžiagas, jų 
klasifikaciją ir ženklinimo etiketėmis 
registrą bei darnųjį klasifikacijos ir 
ženklinimo etiketėmis sąrašą, skelbdama 
duomenų bazėje (bazėse) laikomą 
nekonfidencialią informaciją, apibrėžtą 
116 straipsnio 1 dalyje, ir suteikdama kitą 
duomenų bazėse laikomą 
nekonfidencialią informaciją prašymu;

e) kuria darbo metodus ir priemones 
vietos inspektoriams;

e) skelbia informaciją apie tai, kurios 
medžiagos yra vertinamos ir buvo 
įvertintos, per 90 dienų nuo tokios 
informacijos gavimo Agentūroje, kaip 
numatyta 116 straipsnio 1 dalyje;

ea) rengia išsamią informaciją 
suinteresuotoms šalims, įskaitant esančias 
trečiosiose šalyse, apie valstybės 
dalyvavimo galimybę, ypač kalbant apie 
informaciją apie medžiagas;

f) kuria elektroninio keitimosi informacija 
procedūrą;

f) teikia techninius ir mokslinius 
patarimus bei tam tikrais atvejais 
priemones šiam reglamentui įgyvendinti, 
ypač siekiant padėti pramonės įmonėms ir 
ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms 
rengti cheminių medžiagų saugos 
ataskaitas;

g) susisiekia su pramonės atstovais ir 
kitomis suinteresuotomis šalimis, įskaitant 
reikiamas tarptautines organizacijas, jei 

g) teikia techninius ir mokslinius 
patarimus dėl šio reglamento 
įgyvendinimo valstybės narės 
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būtina. kompetentingoms institucijoms ir teikia 
paramą kompetentingų institucijų 
pagalbos vartotojui tarnybų, įkurtų pagal 
XII antraštinę dalį;

ga) rengia aiškinamąją informaciją dėl 
šio reglamento kitoms suinteresuotoms 
šalims;

gb) Komisijos prašymu, teikia techninę ir 
mokslinę paramą, siekiant pagerinti 
Bendrijos, jos valstybių narių, 
tarptautinių organizacijų ir trečiųjų šalių 
bendradarbiavimą moksliniais ir 
techniniais klausimais, susijusiais su 
medžiagų sauga, taip pat aktyvų 
dalyvavimą techninės paramos ir protingo 
cheminių medžiagų valdymo pajėgumų 
didinimo veikloje besivystančiose šalyse;
gc) įsteigia ir palaiko rizikos informacijos 
perdavimo centrą; suteikia centralizuotus, 
koordinuotus išteklius informacijos apie 
saugų cheminių medžiagų, preparatų ir 
prekių vartojimą srityje; padeda skleisti 
gerosios praktikos patirtį rizikos 
informacijos perdavimo sektoriuje.

Pagrindimas

It is important that the Agency should actively inform interested parties, including those in 
third countries, of the possibility of public participation in the various stages of the system in 
order to avoid important information about substances being lost.

This clarifies the Agency’s tasks and those of its bodies, and makes them more transparent. 
The order of the paragraphs is therefore reversed in order to reflect the relative importance 
of the tasks carried out by the Agency.

Pakeitimas 75
74 straipsnis

74 straipsnis 75a straipsnis

Pagrindimas

In the interests of greater clarity it would be better to state first of all the composition of, and 
the arrangements for appointing, the Management Board, and then to describe its tasks. The 
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text of Article 74 is therefore placed after Article 75.

Pakeitimas 76
75 straipsnio 1 dalis

1. Valdyba sudaroma iš šešių valstybių 
narių atstovų, paskiriamų Tarybos, ir šešių 
atstovų, paskiriamų Komisijos, taip pat 
trijų Komisijos skiriamų suinteresuotų 
šalių atstovų be balsavimo teisės.

1. Valdyba sudaroma iš vienuolikos 
valstybių narių atstovų, paskiriamų 
Tarybos, pasitarus su Europos 
Parlamentu, remiantis Komisijos sudarytu 
sąrašu, į kurį įtraukta žymiai daugiau 
pavardžių negu yra paskiriamų narių, ir
vieno atstovo, paskiriamo Komisijos, taip 
pat keturių Komisijos skiriamų 
suinteresuotų šalių (pramonės ir vartotojų, 
darbuotojų ir aplinkos apsaugos 
organizacijų) atstovų be balsavimo teisės.

Komisijos sudarytas sąrašas, kartu su 
reikiamais dokumentais, persiunčiamas 
Europos Parlamentui. Kiek įmanoma 
greičiau ir ne vėliau negu per tris 
mėnesius nuo tokio pranešimo gavimo, 
Europos Parlamentas gali pateikti savo 
nuomonę Tarybai, kuri paskiria Valdybą.
Valdybos nariai paskiriami, siekiant 
užtikrinti aukščiausius kompetentingumo 
lygius ir atstovauti kiek įmanoma 
platesniam reikiamų specializuotų žinių 
ratui ir užtikrinti (nepažeidžiant tokių 
savybių) kiek įmanoma platesnį
geografinį pasiskirstymą Europos 
Sąjungoje.

Pagrindimas

This restates Parliament’s traditional view (whilst maintaining the total number of members 
constant) as regards the composition of, and the arrangements for appointing, the 
Management Board. The number of representatives from interested parties is increased from 
three to four in order to enable all the relevant sectors to be included.

Pakeitimas 77
77 straipsnio 1 dalis

1. Valdybos susirinkimus sušaukia jos 1. Valdyba susirenka, kai ją sušaukia
Pirmininkas arba bent vieno trečdalio 
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Pirmininkas. narių prašymu.

Pagrindimas

An alternative to meetings being convened by the chairman must be provided.

Pakeitimas 78
78 straipsnis

Valdyba nustato balsavimo tvarkos 
taisykles, įskaitant nario balsavimo kito 
nario vardu sąlygas. Valdyba priima 
sprendimus visų balsavimo teisę turinčių 
narių dviejų trečdalių balsų dauguma.

Valdyba nustato balsavimo tvarkos 
taisykles, įskaitant nario balsavimo kito 
nario vardu sąlygas. Jeigu nenumatyta 
kitaip, Valdyba priima sprendimus savo
balsavimo teisę turinčių narių balsų 
dauguma.

Pagrindimas

Following the change to the composition of the Management Board, there is no longer any 
need for such a large majority.

Pakeitimas 79
79 straipsnio 1 dalis

1. Agentūrai vadovauja jos vykdomasis 
direktorius, kuris vykdo savo pareigas 
Bendrijos interesais ir nepriklausomai 
nuo bet kokių konkrečių suinteresuotų 
šalių interesų.

1. Agentūrai vadovauja jos vykdomasis 
direktorius.

Pagrindimas

All the provisions relating to the independence of the component parts of the Agency’s bodies 
are brought together in a single article, in the interests of greater clarity (see the amendment 
to Article 84).

Pakeitimas 80
79 straipsnio 2 dalies ja punktas (naujas)

ja) nustato ir palaiko ryšius su Europos 
Parlamentu ir užtikrina, kad su 
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reikiamais įstaigos komitetais būtų 
palaikomas nuolatinis ryšys.

Pagrindimas

Restates the European Parliament’s traditional view on relations with agencies.

Pakeitimas 81
79 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Po to kai Valdyba patvirtina bendrąją 
ataskaitą ir programas, vykdomasis 
direktorius persiunčia jas Europos 
Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir 
valstybėms narėms bei pasirūpina jų 
skelbimu.

Pagrindimas

Restates the European Parliament’s traditional view on relations with agencies.

Pakeitimas 82
80 straipsnio 1 dalis

1. Komisija siūlo kandidatus vykdomojo 
direktoriaus pareigoms eiti pagal sąrašą 
po pareigų skelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir kituose 
leidiniuose arba Interneto tinklapiuose, 
jei būtina.

Išbraukta.

Pagrindimas

Linked to the amendment to Article 80, paragraph 2.

Pakeitimas 83
80 straipsnio 2 dalis

2. Agentūros vykdomasis direktorius 
paskiriamas Valdybos remiantis jo 
nuopelnais ir dokumentais patvirtintais 
administraciniais bei vadovavimo 
gebėjimais, taip pat jo atitinkama patirtimi 

2. Agentūros vykdomasis direktorius 
paskiriamas Valdybos, kuri renkasi jį iš 
Komisijos siūlomų kandidatų sąrašo po 
viešosios atrankos procedūros skelbimo, 
skelbiant kvietimą reikšti susidomėjimą
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cheminių medžiagų saugos arba 
reguliavimo srityje. Valdyba priima 
sprendimą visų balsavimo teisę turinčių 
narių dviejų trečdalių balsų dauguma.

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
ir kituose periodiniuose leidiniuose arba 
Interneto tinklapiuose. Prieš paskyrimą 
Valdybos paskiriamo kandidato prašoma 
kiek įmanoma greičiau padaryti 
pareiškimą Europos Parlamente ir 
atsakyti į Parlamento narių klausimus.
Vykdomasis direktorius paskiriamas
remiantis jo nuopelnais ir dokumentais 
patvirtintais administraciniais bei 
vadovavimo gebėjimais, taip pat jo 
atitinkama patirtimi cheminių medžiagų 
saugos arba reguliavimo srityje. Valdyba 
priima sprendimą visų balsavimo teisę 
turinčių narių dviejų trečdalių balsų 
dauguma.

Teisę atleisti vykdomąjį direktorių ta pačia 
tvarka turi Valdyba.

Teisę atleisti vykdomąjį direktorių ta pačia 
tvarka turi Valdyba.

Pagrindimas

This restates Parliament’s traditional view (which was accepted by the Council in connection 
with the European Food Safety Authority and the Agency for the Evaluation of Medicinal 
Products) as regards the procedure for nominating executive directors.

Pakeitimas 84
81 straipsnio 1 dalis

1. Kiekviena valstybė narė gali skirti 
kandidatus narystei rizikos vertinimo 
komitete. Vykdomasis direktorius sudaro 
iškeltųjų kandidatų sąrašą, skelbiamą 
Agentūros tinklapyje. Valdyba iš šio sąrašo 
paskiria komiteto narius, įskaitant bent 
vieną kiekvienos valstybės narės narį, 
kuris paskyrė kandidatus. Nariai 
paskiriami pagal jų funkcijas ir patirtį 
cheminių medžiagų reguliavimo srityje 
ir/arba remiantis jų techninėmis ir 
mokslinėmis žiniomis medžiagų rizikos 
vertinimo srityje.

1. Kiekviena valstybė narė gali pasiūlyti iki 
trijų kandidatų, kurie gali būti paskirti 
rizikos vertinimo komiteto nariais. 
Vykdomasis direktorius sudaro iškeltųjų 
kandidatų sąrašą, skelbiamą Agentūros 
tinklapyje. Valdyba iš šio sąrašo paskiria 
dvidešimt komiteto narių, užtikrindama,
kad geografinis pasiskirstymas būtų kiek 
įmanoma platesnis. Nariai paskiriami 
pagal jų funkcijas ir patirtį cheminių 
medžiagų reguliavimo srityje ir/arba 
remiantis jų techninėmis ir mokslinėmis 
žiniomis medžiagų rizikos vertinimo 
srityje.
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Pagrindimas

The Management Board must be able to exercise a certain amount of discretion in the 
selection of the members of the Risk-Assessment Committee and the Socio-Economic Analysis 
Committee. A ceiling must also be placed on the number of committee members, particularly 
in view of the fact that it will be possible for five additional members to be co-opted and for 
consultants to be engaged. 

Pakeitimas 85
81 straipsnio 2 dalis

2. Kiekviena valstybė narė gali skirti 
kandidatus narystei socialinės ekonominės 
analizės komitete. Vykdomasis direktorius 
sudaro iškeltųjų kandidatų sąrašą, 
skelbiamą Agentūros tinklapyje. Valdyba 
iš šio sąrašo paskiria komiteto narius, 
įskaitant bent vieną kiekvienos valstybės 
narės narį, kuris paskyrė kandidatus. 
Nariai paskiriami pagal jų funkcijas ir 
patirtį cheminių medžiagų reguliavimo 
srityje ir/arba remiantis jų žiniomis 
socialinės ekonominės analizės srityje.

2. Kiekviena valstybė narė gali pasiūlyti iki 
trijų kandidatų, kurie gali būti paskirti 
socialinės ekonominės analizės komiteto 
nariais. Vykdomasis direktorius sudaro 
iškeltųjų kandidatų sąrašą, skelbiamą 
Agentūros tinklapyje. Valdyba iš šio sąrašo 
paskiria dvidešimt komiteto narių, 
užtikrindama, kad geografinis 
pasiskirstymas būtų kiek įmanoma 
platesnis. Nariai paskiriami pagal jų 
funkcijas ir patirtį cheminių medžiagų 
reguliavimo srityje ir/arba remiantis jų 
žiniomis socialinės ekonominės analizės 
srityje.

Pagrindimas

The Management Board must be able to exercise a certain amount of discretion in the 
selection of the members of the Risk-Assessment Committee and the Socio-Economic Analysis 
Committee. A ceiling must also be placed on the number of committee members, particularly 
in view of the fact that it will be possible for five additional members to be co-opted and for 
consultants to be engaged.

Pakeitimas 86
81 straipsnio 3 dalis

3. Kiekviena valstybė narė paskiria vieną 
valstybių narių komiteto narį.

3. Kiekviena valstybė narė paskiria vieną 
valstybių narių komiteto narį. Valstybių 
narių komiteto pirmininkas yra Agentūros 
darbuotojas, paskiriamas vykdomojo 
direktoriaus.
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Pagrindimas

This clarifies the procedure for nominating the chairman of the Member State Committee.

Pakeitimas 87
81 straipsnio 5 dalis

5. Kiekvieno komiteto nariai, paskirti po 
to, kai juos iškėlė valstybė narė, užtikrina, 
kad Agentūros užduotys ir jų valstybės 
narės kompetentingos institucijos veikla 
būtų tinkamai koordinuojamos.

5. Kiekvieno komiteto nariai užtikrina, kad 
Agentūros užduotys ir jų valstybės narės 
kompetentingos institucijos veikla būtų 
tinkamai koordinuojamos.

Pagrindimas

Superfluous text removed.

Pakeitimas 88
81 straipsnio 7 dalis

7. Valstybės narės susilaiko nuo bet kokių 
nurodymų rizikos vertinimo komiteto arba 
Socialinės ekonominės analizės komiteto 
nariams arba jų patarėjams moksliniais ir 
techniniais klausimais bei ekspertams, 
kurie nesuderinami su tų asmenų 
individualiomis pareigomis arba su 
Agentūros pareigomis, įsipareigojimais ir 
nepriklausomybe.

Išbraukta.

Pagrindimas

All the provisions relating to the independence of the component parts of the Agency’s bodies 
are brought together in a single article, in the interests of greater clarity (see the amendment 
to Article 84).

Pakeitimas 89
81 straipsnio 9 dalies antra pastraipa

Šiomis taisyklėmis ypač nustatoma 
pirmininko paskyrimo ir pakeitimo, narių 
pakeitimo tvarka, tam tikrų užduočių 
pavedimo darbo grupėms tvarka, darbo 

Šiomis taisyklėmis ypač nustatoma 
pirmininko paskyrimo ir pakeitimo, narių 
pakeitimo tvarka, tam tikrų užduočių 
pavedimo darbo grupėms tvarka, darbo 
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grupių sudarymas ir skubaus nuomonių 
priėmimo tvarka. Valstybių narių komiteto 
atveju, pirmininkas yra Agentūros 
darbuotojas.

grupių sudarymas ir skubaus nuomonių 
priėmimo tvarka. 

Pagrindimas

Linked to the amendment to Article 81, paragraph 3.

Pakeitimas 90
82 straipsnio 1 dalies 1a pastraipa (nauja)

Forumo nariai negali būti Valdybos 
nariais.

Pagrindimas

Clarifies the point that it is not possible to hold the two positions at the same time.

Pakeitimas 91
82 straipsnio 3 dalis

3. Forumo nariai remiami valstybių narių 
kompetentingų institucijų turimais 
moksliniais ir techniniais ištekliais. 
Kiekviena valstybės narės kompetentinga 
institucija padeda Forumo ir darbo grupių 
veiklai. Valstybės narės susilaiko nuo bet 
kokių nurodymų Forumo nariams arba jų 
patarėjams moksliniais ir techniniais 
klausimais bei ekspertams, kurie 
nesuderinami su tų asmenų 
individualiomis pareigomis arba su 
Forumo pareigomis ir įsipareigojimais.

3. Forumo nariai remiami valstybių narių 
kompetentingų institucijų turimais 
moksliniais ir techniniais ištekliais. 
Kiekviena valstybės narės kompetentinga 
institucija padeda Forumo ir darbo grupių 
veiklai.

Pagrindimas

All the provisions relating to the independence of the component parts of the Agency’s bodies 
are brought together in a single article, in the interests of greater clarity (cf. the amendment 
to Article 84).

Pakeitimas 92
83 straipsnio 1 dalis
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1. Tais atvejais, kai remiantis 73 straipsniu, 
iš komiteto reikalaujama pateikti nuomonę 
arba svarstyti, ar valstybės narės 
dokumentai atitinka XIV priedo 
reikalavimus, jis paskiria viena savo narių 
pranešėju. Svarstomas komitetas gali 
paskirti antrą narį papildomu pranešėju. 
Kiekvienu atveju pranešėjai ir papildomi 
pranešėjai įsipareigoja veikti Bendrijos 
interesais ir raštu pasižada vykdyti savo 
pareigas ir pareiškia savo interesus.
Komiteto narys neskiriamas pranešėju 
konkrečiu atveju, jeigu jis pareiškia bet 
kokį interesą, kuris gali pakenkti 
nepriklausomam to atvejo svarstymui. 
Svarstomas komitetas bet kada gali pakeisti 
pranešėją arba papildomą pranešėją kitu 
nariu, jeigu, pavyzdžiui, jie negali vykdyti 
savo pareigų per nustatytus terminus arba 
jeigu atsiranda potencialiai kenksmingas 
interesas.

1. Tais atvejais, kai remiantis 73 straipsniu, 
iš komiteto reikalaujama pateikti nuomonę 
arba svarstyti, ar valstybės narės 
dokumentai atitinka XIV priedo 
reikalavimus, jis paskiria viena savo narių 
pranešėju. Svarstomas komitetas gali
paskirti antrą narį papildomu pranešėju. 
Komiteto narys neskiriamas pranešėju 
konkrečiu atveju, jeigu jis pareiškia bet 
kokį interesą, kuris gali pakenkti 
nepriklausomam to atvejo svarstymui. 
Svarstomas komitetas bet kada gali pakeisti 
pranešėją arba papildomą pranešėją kitu 
nariu, jeigu, pavyzdžiui, jie negali vykdyti 
savo pareigų per nustatytus terminus arba 
jeigu atsiranda potencialiai kenksmingas 
interesas.

Pagrindimas

All the provisions relating to the independence of the component parts of the Agency’s bodies 
are brought together in a single article, in the interests of greater clarity (cf. amendment to 
Article 84).

Pakeitimas 93
84 straipsnis

Komitetų ir valdybų narių kvalifikacijos ir 
interesai

Nepriklausomybė

1. Narystė komitetuose ir Forume yra 
skelbiama. Atskiri nariai gali prašyti, kad 
jų pavardės nebūtų skelbiamos, jeigu jie 
mano, kad toks skelbimas galėtų sukelti 
jiems riziką. Vykdomasis direktorius 
sprendžia, ar patenkinti tokius prašymus. 
Kai skelbiamas kiekvienas paskyrimas, 
nurodomos kiekvieno nario profesinės 
kvalifikacijos.

1. Narystė komitetuose ir Forume yra 
skelbiama. Kai skelbiamas kiekvienas 
paskyrimas, nurodomos kiekvieno nario 
profesinės kvalifikacijos.

2. Valdybos nariai, vykdomasis direktorius 
ir komitetų ir Forumo nariai pasižada 
vykdyti savo pareigas ir pareiškia savo 

2. Valdybos nariai, vykdomasis direktorius, 
komitetų nariai, Forumo nariai, 
apeliacinės valdybos nariai, ekspertai ir 
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interesus, kurie gali būti laikomi 
kenkiančiais jų nepriklausomybei. Tokie 
pareiškimai rengiami raštu kasmet.

patarėjai moksliniais ir techniniais 
klausimais neturi jokių ekonominių arba 
kitų interesų cheminių medžiagų ir su 
jomis susijusioje pramonėje, kurie galėtų 
pakenkti jų nešališkumui. Jie stengiasi 
veikti nepriklausomai ir valstybės 
interesais ir kasmet deklaruoja savo 
finansinius interesus. Bet kokie 
netiesioginiai interesai, susiję su 
cheminių medžiagų pramone, pareiškiami 
Agentūros registre, kuris yra viešai 
prieinamas paprašius Agentūros 
biuruose.

Agentūros veiklos kodekse nurodomos su 
šio straipsnio taikymu susijusios 
priemonės. 

3. Kiekvieno susirinkimo metu Valdybos 
nariai, vykdomasis direktorius, komitetų ir
Forumo nariai bei bet kokie susirinkime 
dalyvaujantys ekspertai pareiškia bet 
kokius interesus, kurie gali būti laikomi 
kenkiančiais jų nepriklausomybei, 
svarstant bet kokius darbotvarkės 
klausimus. Bet koks tokius interesus 
pareiškęs narys nedalyvauja aptariant 
atitinkamus darbotvarkės klausimus ir jais 
balsuojant.

3. Kiekvieno susirinkimo metu Valdybos 
nariai, vykdomasis direktorius, komitetų 
nariai, Forumo nariai ir bet kokie 
susirinkime dalyvaujantys ekspertai ir
patarėjai moksliniais ir techniniais 
klausimais pareiškia bet kokius interesus, 
kurie gali būti laikomi kenkiančiais jų 
nepriklausomybei, svarstant bet kokius 
darbotvarkės klausimus. Bet koks tokius 
interesus pareiškęs narys nedalyvauja 
aptariant atitinkamus darbotvarkės 
klausimus ir jais balsuojant. Tokie 
pareiškimai viešai prieinami.

Pagrindimas

This restates Parliament’s traditional view (which was accepted by the Council in connection 
with the European Food Safety Authority and the Agency for the Evaluation of Medicinal 
Products) as regards the procedure for nominating executive directors.

Pakeitimas 94
85 straipsnio 3 dalis

3. Pirmininkas, kiti nariai ir papildomi 
nariai skiriami Valdybos, remiantis jų 
atitinkama patirtimi ir žiniomis cheminių 
medžiagų saugos srityje, gamtos 
moksluose arba reguliavimo ir teismo 
procedūrose, iš Komisijos patvirtinto 

3. Pirmininkas, kiti nariai ir papildomi 
nariai skiriami Valdybos, kuri renkasi juos 
iš Komisijos siūlomų tinkamų kandidatų 
sąrašo po viešosios atrankos procedūros 
skelbimo, skelbiant kvietimą reikšti 
susidomėjimą Europos Sąjungos 
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tinkamų kandidatų sąrašo. oficialiajame leidinyje ir kituose 
periodiniuose leidiniuose arba Interneto 
tinklapiuose. Apeliacinės valdybos nariai 
renkami, remiantis jų atitinkama patirtimi 
ir žiniomis cheminių medžiagų saugos 
srityje, gamtos moksluose arba reguliavimo 
ir teismo procedūrose. 

Pagrindimas

In view of the nature of the tasks to be performed by the Board of Appeal, a transparent 
procedure for the submission of applications should be introduced.

Pakeitimas 95
86 straipsnio 2 ir 3 dalys

2. Apeliacinės valdybos nariai yra 
nepriklausomi. Priimdami sprendimus, jie 
neprivalo laikytis jokių nurodymų.
3. Apeliacinės valdybos nariai gali 
nevykdyti jokių kitų pareigų Agentūroje. 
Nariai gali dirbti nevisą darbo dieną.

3. Apeliacinės valdybos nariai gali 
nevykdyti jokių kitų pareigų Agentūroje. 

Pagrindimas

All the provisions relating to the independence of the component parts of the Agency’s bodies 
are brought together in a single article in the interests of greater clarity. Even though the 
number of appeal cases may enable the members of the Board of Appeal to engage in other 
activities, their function will continue to be a full-time one. 

Pakeitimas 96
105 straipsnis

Pagal susitarimą su Komisija, Valdyba 
nustato reikiamus ryšius tarp Agentūros ir 
pramonės, vartotojų apsaugos, darbuotojų 
apsaugos ir aplinkos apsaugos 
organizacijų atstovų. Tokie ryšiai gali 
apimti stebėtojų dalyvavimą vykdant tam 
tikrus Agentūros veiklos aspektus, 
Valdybos iš anksto nustatytomis 
sąlygomis, pagal susitarimą su Komisija.

Pagal susitarimą su Komisija, Valdyba 
nustato reikiamus ryšius tarp Agentūros ir 
pramonės ir darbuotojų bei vartotojų 
apsaugos, aplinkos apsaugos ir gyvūnų 
apsaugos organizacijų atstovų. Tokie ryšiai 
gali apimti stebėtojų dalyvavimą vykdant 
tam tikrus Agentūros veiklos aspektus, 
Valdybos iš anksto nustatytomis 
sąlygomis, pagal susitarimą su Komisija.
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Pagrindimas

Like other organisations, organisations for the protection of animals are deemed to be 
interested parties and they are therefore represented for the purposes of this article.

Pakeitimas 97
106 straipsnis

Siekdama užtikrinti skaidrumą, Valdyba, 
remdamasi vykdomojo direktoriaus 
pasiūlymu ir pagal susitarimą su Komisija, 
patvirtina taisykles, siekiant užtikrinti viešą 
reglamentuojančios, mokslinės arba 
techninės informacijos apie cheminių 
medžiagų saugą, kuri nėra konfidenciali, 
prieinamumą.

Siekdama užtikrinti maksimalų skaidrumą, 
Valdyba, remdamasi vykdomojo 
direktoriaus pasiūlymu ir pagal susitarimą 
su Komisija, patvirtina taisykles ir įkuria 
registrą, siekiant užtikrinti viešą 
reglamentuojančios, mokslinės arba 
techninės informacijos apie cheminių 
medžiagų saugą prieinamumą, kaip 
numatyta Reglamente (EB) Nr. 
1049/2001.

Agentūros ir komitetų bei jų darbo grupių 
vidaus darbo tvarkos taisyklės viešai 
skelbiamos per Agentūrą arba Internete.

Autorizacijai pateiktos paraiškos, 
pasiektas procedūros etapas, tarpiniai 
sprendimai, autorizacijos ir bet kokios 
kitos sąlygos arba nustatyti apribojimai 
skelbiami Internete suprantama forma.

Pagrindimas

This restates Parliament’s traditional view (which was accepted by the Council in connection 
with the Regulation governing the Agency for the Evaluation of Medicinal Products) as 
regards transparency and access to information.

Pakeitimas 98
110 straipsnio 3 dalis

3. Jeigu dėl 1 dalyje numatyto 
įsipareigojimo ta pati medžiaga 
registruojama kelis kartus, pranešėjai ir 
paraišką registracijai pateikę asmenys 
deda visas pastangas, siekdami susitarti 
dėl įrašo, įtrauktino į registrą.

3. Jeigu dėl 1 dalyje numatyto 
įsipareigojimo ta pati medžiaga 
registruojama kelis kartus, Agentūra 
nustato įrašą, įtrauktiną į registrą.
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Pagrindimas

It is necessary to provide for a procedure which allows a solution to be found in the event of 
disagreement.

Pakeitimas 99
114 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

1. Kas dešimt metų valstybės narės pateikia 
Komisijai ataskaitą dėl šio reglamento 
įgyvendinimo jų teritorijose, įskaitant 
skirsnius dėl vertinimo ir vykdymo, 108 
straipsnyje nurodytu pavidalu.

1. Kas dešimt metų valstybės narės pateikia 
Komisijai ataskaitą dėl šio reglamento 
įgyvendinimo jų teritorijose, įskaitant 
skirsnius dėl vertinimo ir vykdymo, 108 
straipsnyje nurodytu pavidalu. Ataskaitoje 
nurodoma įgyta patirtis (įskaitant patirtį, 
įgytą įgyvendinant neprivalomus 
pramonės ir kitų suinteresuotų šalių 
susitarimus) taikant reglamentą.

Pagrindimas

In addition to what is provided for in the legislation, the parties affected by the Regulation 
may conclude voluntary agreements.

Pakeitimas 100
114 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Tačiau pirma ataskaita pateikiama po 
penkerių metų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo.

Tačiau pirma ataskaita pateikiama po 
ketverių metų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo.

Pagrindimas

Linked to the amendment to Article 133.

Pakeitimas 101
114 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Tačiau pirma ataskaita pateikiama po 
penkerių metų nuo pagal 131 straipsnio 2 
dalį reikalaujamo pranešimo datos.

Tačiau pirma ataskaita pateikiama praėjus 
…*.
*penkeriems metams nuo šio reglamento 
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įsigaliojimo datos.

Pagrindimas

Linked to the amendment to Article 133.

Pakeitimas 102
114 straipsnio 3 dalis

3. Kas dešimt metų Komisija skelbia 
bendrąją ataskaitą dėl patirties, įgytos 
įgyvendinant šį reglamentą, įskaitant 1 ir 2 
dalyse minėtą informaciją.

3. Kas dešimt metų Komisija skelbia (ir 
persiunčia Europos Parlamentui ir 
Tarybai) bendrąją ataskaitą dėl patirties, 
įgytos įgyvendinant šį reglamentą, įskaitant 
1 ir 2 dalyse minėtą informaciją.

Tačiau pirma ataskaita skelbiama po 
šešerių metų nuo pagal 131 straipsnio 2 
dalį reikalaujamo pranešimo datos.

Tačiau pirma ataskaita skelbiama praėjus 
…*.
*šešeriems metams nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos.

Pagrindimas

Linked to the amendment to Article 133.

Pakeitimas 103
114a straipsnis (naujas)

114a straipsnis
Informacija visuomenei

Siekiant padėti vartotojams saugiai ir 
tvariai vartoti cheminių medžiagų 
turinčias prekes, gamintojai pateikia 
turimą rizika pagrįstą informaciją, 
skelbdami ją ant ženklinimo etikečių, 
tvirtinamų prie visų į rinką pateikiamų 
pardavimui vartotojams prekių. Tokiose 
ženklinimo etiketėse nurodoma rizika, 
susijusi su rekomenduojamu vartojimo 
būdu arba įmanomais numatyti 
neteisingais vartojimo būdais. Jei būtina, 
kartu su tokiu ženklinimu etiketėmis, gali 
būti pasitelkiama kitais komunikacijų 
kanalais, tokiais kaip Interneto tinklapiai, 
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kuriuose pateikiama išsamesnė 
informacija apie prekės saugą ir 
vartojimą.

Pagrindimas

The development of a communication system, particularly through labelling of articles 
containing chemical substances, is crucial to raising consumer confidence.

Pakeitimas 104
115 straipsnio 1 dalis

1. Prieiga prie nekonfidencialios
informacijos, pateiktos remiantis šiuo 
reglamentu, suteikiama Agentūros 
turimiems dokumentams, kaip numatyta 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 
(EB) Nr. 1049/2001. Agentūra pateikia 
tokią informaciją prašymu pagal 73 
straipsnio 2 dalies d pastraipą.

1. Prieiga prie informacijos, pateiktos 
remiantis šiuo reglamentu, suteikiama 
Agentūros turimiems dokumentams, kaip 
numatyta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1049/2001. Agentūra 
skelbia tokią informaciją savo tinklapyje ir 
pateikia ją prašymu pagal 73 straipsnio 2 
dalies d pastraipą.

Pagrindimas

This ensures that basic information concerning risks is made available to companies and to 
the public where there is no reason to seek confidentiality.

Pakeitimas 105
115 straipsnio 2 dalis

2. Kai Agentūrai pateikiamas 
prašymas suteikti prieigą prie dokumentų 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001, 
Agentūra pasitaria su Reglamento (EB) Nr. 
1049/2001 4 straipsnio 4 dalyje numatyta 
trečiąja šalimi, remiantis antra ir trečia 
pastraipomis.
Agentūra praneša paraišką registracijai 
pateikusiam asmeniui, paraišką 
registracijai galinčiam pateikti asmeniui, 
tolesniam vartotojui, pareiškėjui arba kitai 
suinteresuotai šaliai apie tokį prašymą. 
Suinteresuota šalis per 30 dienų gali 

2. Kai Agentūrai pateikiamas 
prašymas suteikti prieigą prie dokumentų, 
neįskaitant dokumentų, įtrauktų į 116 
straipsnio 1 dalyje minėtą sąrašą, kuriems 
pareiškėjas prašo suteikti 
konfidencialumo statusą, pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001, Agentūra 
pasitaria su Reglamento (EB) Nr. 
1049/2001 4 straipsnio 4 dalyje numatyta 
trečiąja šalimi, remiantis antra ir trečia 
pastraipomis.
Agentūra praneša paraišką registracijai 
pateikusiam asmeniui ir tam tikrais 
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pateikti deklaraciją, nurodydama prašyme 
minėtą informaciją, kurią ji laiko 
komercine paslaptimi ir kurios 
atskleidimas galėtų pakenkti jai 
komercine prasme ir kurią dėl to ji 
pageidauja laikyti konfidencialia nuo visų 
asmenų, išskyrus kompetentingas 
institucijas, Agentūrą ir Komisiją. 
Kiekvienu atveju ji nurodo priežastis.
Tokią deklaraciją svarsto Agentūra, kuri 
remdamasi priežastimis sprendžia, ar 
deklaraciją reikia priimti, prieš 
sprendžiant, ar suteikti prieigą prie 
dokumentų. Agentūra informuoja 
suinteresuotą šalį, kuri gali, remiantis 87, 
88 ir 89 straipsniais, apskųsti Apeliacinei 
valdybai bet kokį Agentūros sprendimą 
nepriimti deklaracijos, per 15 dienų nuo 
tokio sprendimo priėmimo. Toks skundas 
turi sulaikančią galią. Apeliacinė valdyba 
priima sprendimą dėl skundo per 30 dienų.

atvejais paraišką registracijai galinčiam 
pateikti asmeniui, tolesniam vartotojui arba 
kitai suinteresuotai šaliai apie tokį 
prašymą.

Agentūra praneša pareiškėjui, taip pat 
paraišką registracijai pateikusiam 
asmeniui, paraišką registracijai galinčiam 
pateikti asmeniui, tolesniam vartotojui 
arba kitai suinteresuotai šaliai apie 
sprendimą dėl prašymo suteikti prieigą 
prie dokumentų. Bet kuri šių 
suinteresuotų šalių gali, remiantis 87, 88 ir 
89 straipsniais, apskųsti Apeliacinei 
valdybai tokį sprendimą, per 15 dienų nuo 
sprendimo priėmimo. Toks skundas turi 
sulaikančią galią. Apeliacinė valdyba 
priima sprendimą dėl skundo per 30 dienų.

Pagrindimas

The provisions currently proposed as regards access to information do not comply with the 
Aarhus Convention and must therefore be amended in order to do so.

Pakeitimas 106
122 straipsnis

Valstybės narės palaiko oficialių kontrolės 
priemonių sistemą ir vykdo kitą veiklą, 
būtiną tam tikromis aplinkybėmis.

Valstybės narės palaiko oficialių kontrolės 
priemonių sistemą ir vykdo kitą veiklą, 
būtiną tam tikromis aplinkybėmis. 
Komisija nustato šio straipsnio 
įgyvendinimo gaires.

Pagrindimas

Guarantees a minimum of uniformity in the measures adopted by the Member States.
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Pakeitimas 107
133 straipsnio 1 dalis

1. Praėjus dvylikai metų nuo šio 
reglamento įsigaliojimo datos, Komisija 
atlieka peržiūrėjimą, siekdama taikyti 
įsipareigojimą atlikti cheminės medžiagos 
saugos vertinimą ir registruoti jį cheminės 
medžiagos saugos ataskaitoje šiuo 
įsipareigojimu neapimamoms medžiagoms, 
kadangi jos neprivalo būti registruojamos 
arba privalo būti registruojamos, bet yra 
gaminamos arba importuojamos 
mažesniais negu 10 tonų per metus 
kiekiais. Remdamasi šiuo peržiūrėjimu, 
Komisija gali pratęsti šį įsipareigojimą 130 
straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

1. Praėjus šešeriems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo datos, Komisija 
atlieka peržiūrėjimą, siekdama taikyti 
įsipareigojimą atlikti cheminės medžiagos 
saugos vertinimą ir registruoti jį cheminės 
medžiagos saugos ataskaitoje šiuo 
įsipareigojimu neapimamoms medžiagoms, 
kadangi jos neprivalo būti registruojamos 
arba privalo būti registruojamos, bet yra 
gaminamos arba importuojamos 
mažesniais negu 10 tonų per metus 
kiekiais. Remdamasi šiuo peržiūrėjimu, 
Komisija gali pratęsti šį įsipareigojimą 130 
straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

Pagrindimas

The Regulation should be reviewed at the same time as the first Commission report on the 
functioning thereof is submitted.

Pakeitimas 108
133 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Jei būtina, prie 114 straipsnio 3 dalies 
antroje pastraipoje minėtos ataskaitos 
pridedamas teisės akto pasiūlymas dėl 5, 
6, 15 ir 16 straipsniuose nustatytų 
kriterijų peržiūrėjimo, atrenkant 
medžiagas registracijai, siekiant įtraukti, 
inter alia, duomenis, susijusius su 
poveikio rizika ir scenarijais.

Pagrindimas

Allows, if necessary, for a review of the criteria for registration on the basis of the experience 
acquired in the first years of implementation of the regulation. Linked to the amendment to 
Article 114.

Pakeitimas 109
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134 straipsnis

Panaikinamos Direktyvos 76/769/EEB, 
91/157/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EEB ir 
2000/21/EB ir Reglamentai (EEB) Nr. 
793/93 ir (EB) Nr. 1488/94.
Nuorodos į panaikintus teisės aktus 
laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

Panaikinamos Direktyvos 76/769/EEB, 
91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EEB ir 
2000/21/EB ir Reglamentai (EEB) Nr. 
793/93 ir (EB) Nr. 1488/94.
Nuorodos į panaikintus teisės aktus 
laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

Pagrindimas

Corrects a factual error: the repealed directive is not Directive 91/157/EEC on batteries and 
accumulators containing certain dangerous substances, but Directive 91/155/EEC defining 
and laying down the detailed arrangements for the system of specific information relating to 
dangerous preparations
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EXPLANATORY STATEMENT

INTRODUCTION

The proposal for a regulation with which we are concerned is intended to replace the existing 
legislation (which is no longer considered capable of encouraging innovation or of providing 
adequate protection for the environment and the general public) with a new system, the five 
main planks of which are:
• the introduction of a registration scheme which will be gradually built up to include 

both new and existing chemicals;
• the transfer of responsibility for risk-assessment from government agencies to 

manufacturers/importers;
• the inclusion (where necessary and appropriate) of downstream users in requests for 

data and in tests carried out on chemicals;
• the introduction of an authorisation or restriction procedure in respect of chemicals 

which are the subject of particular concern;
• greater transparency and openness to the general public through easier access to 

information about chemicals.

BACKGROUND

As we are aware, the process leading to the drawing up of the regulation was a long, complex 
and controversial one: two years elapsed between the adoption of Parliament’s opinion on the 
White Paper (in November 2001) and the Commission’s adoption of the proposal (in October 
2003).

The lengthy process involved large-scale participation by the sectors concerned: over 6000 
opinions were expressed in the course of the on-line consultation exercise launched in respect 
of the initial draft regulation. By means of critical assessments and counter-proposals, those 
sectors persuaded the Commission to make significant corrections to the original text.

The principles and the objectives of the reform (i.e. protection of health and the environment) 
have remained unchanged and greater attention has been paid to aspects relating to the 
competitiveness of European industry. The result is a text which will lead to significantly 
reduced costs.

THE DEBATE WITHIN PARLIAMENT

Over the months following the Commission’s adoption of the proposal, Parliament (and in 
particular the nine committees responsible for drawing up a report and opinions) conducted an 
initial debate on the draft regulation.

The Committee on the Environment, Public Health and Food Safety drew up a working 
document in which the majority and minority views expressed by Members during the fifth 
parliamentary term were set out.
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With the opening of the current sixth parliamentary term the debates on the subject within the 
committees involved in the legislative procedure have intensified, partly with a view to 
completing the first reading of the draft regulation by Parliament following the summer break.

THE WORK OF THE COUNCIL

At the same time the debate within the Council is proceeding at a rapid pace.

The ad hoc working party which has been set up within the Council of Ministers responsible 
for industrial and economic competitiveness is working on an Anglo-Hungarian proposal 
entitled ‘One Chemical - One Registration’, which envisages a single registration scheme 
using a more binding arrangement for the sharing of the data made available for each 
chemical.

The working party concentrated on the principles underlying the mandatory sharing of all data 
(and not only on the ones upon which the use of animal testing is based) and on the possibility 
of introducing a mandatory cost-sharing arrangement.

The interesting proposal put forward by a small group of countries whereby the requirement 
to provide information would be extended for chemicals produced and imported in quantities 
ranging from one to ten tonnes per year was also discussed.

IMPACT STUDIES

One of the most debated and most controversial issues in the period since the White Paper 
was adopted in 2001 has been the estimated cost of REACH and its potential impact on 
Europe’s chemical industry.

In recent months the estimated cost of between EUR 2.8 and 5.3 billion which is quoted by 
the Commission in the impact study accompanying the proposal has been challenged by a 
plethora of other studies which outline nightmare scenarios in which costs spiral up to 
EUR 180 billion.

A similar range of estimates is encountered in the forecasts of the benefits stemming from the 
introduction of REACH. In this case too the studies carried out by the Commission and by the 
interested parties have produced estimates of benefits which vary between EUR 4.8 and 230 
billion in terms of reduced health costs.

GUIDELINES FOR THE DRAFT REPORT

The Commission is known to be carrying out further impact studies focusing more on the 
problems of running the system than on the costs associated with introducing it.
Pending the results of such studies, I stand by my overall assessment of the Commission 
proposal and I consider that the balance achieved must not be upset but, rather, consolidated 
and improved with a particular view to making the scheme more effective and more reliable.

On the basis of this very general assessment I make a statement of policy: I intend to submit a 
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new draft report which in its general outline will not depart from its predecessor and which 
will focus firmly on certain priorities.

My primary objective is still to set up and bring into operation a workable scheme for the 
registration, authorisation and assessment of chemicals (without - of course - excluding the 
possibility of subsequently adapting and improving that scheme).

As rapporteur I shall therefore concentrate on the aspects which will have the greatest impact 
on the workings and the effectiveness of REACH - although I shall not of course neglect 
issues which are closely related to the environment and the protection of public health.

For this reason I intend to request and to take into due consideration any contributions from 
other committees relating to the sections of the regulation which fall within their specific area 
of responsibility.

The main points of the draft report, which is open to any contributions (even critical ones), are 
as follows:

1. Registration

The registration of chemicals is undoubtedly the most controversial aspect of the scheme upon 
which the new regulation is based. As we are all aware, all chemicals produced or imported in 
quantities exceeding one tonne per year will have to be registered.

As regards what is unanimously considered to be the backbone of the scheme, the 
Commission has established tonnage as a parameter for gradual inclusion of chemicals in 
REACH. In the course of the various discussions, many stakeholders have pointed out that 
such a criterion is not the most suitable means of identifying genuine risks (either in terms of 
intrinsic hazard or in terms of exposure) and there have been suggestions from a number of 
parties that it should be replaced by - or incorporated into - other, qualitative criteria such as 
intrinsic hazardousness, use and exposure. 

I consider that such an approach conflicts with the philosophy underlying the Commission 
proposal: namely, the requirement for industry to obtain adequate information concerning 
chemicals and to use that information in order to ensure that chemicals are safe.

During the registration stage the prime objective to be pursued is the inclusion in the scheme 
of all new and existing chemicals - that huge, controversial number of substances (30 000 -
70 000 - 100 000?) of which the effects and the hazardousness are not known - on the basis of 
a criterion (quantity produced/imported) which in my opinion is the only one capable of 
providing an adequate degree of legal certainty.

This is the essential basis for initiating the other stages of the scheme: evaluation, 
authorisation and restriction. As we shall see later, in the transition to the evaluation stage the 
quantity criterion will be subordinate to the intrinsic-hazardousness of exposure.

In principle I therefore agree with the text set out in Article 5 of the Commission proposal, 



PE 353.529v02-00 66/5 PR\557575LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

which - by way of a transitional arrangement - provides for staggered registration which will 
eventually cover approximately 99% of chemicals. The result will be a scheme to be brought 
into operation over an 11-year period.

This means that (in the most optimistic scenario involving final adoption of the proposal in 
2006) the scheme will become fully operational in 2017. In practice, chemicals produced or 
imported in quantities exceeding one tonne per year (i.e. those which are of interest 
essentially to SMEs) and the chemicals listed in the articles will have to be registered only by 
that date.

For these reasons I am not tabling amendments which alter the mechanism put forward by the 
Commission.

This does not mean that the text of the regulation should be regarded as being set in stone.

Personally, for example, I find the Anglo-Hungarian ‘One Chemical - One Registration’ 
proposal interesting. Once the definition of a ‘consortium’ – an entity which takes many 
different forms in different countries – is clarified from the legal point of view, the European 
Parliament could follow the Council down this road. And this could lead to major benefits, 
particularly for SMEs, in terms of costs, simplification and a reduction in animal testing. 

I also consider that serious consideration should be given to the suggestion put forward by 
certain governments that there should be a greater requirement to provide information in 
respect of chemicals produced or imported in smaller quantities.

Then there is another important possibility. In my earlier draft report I proposed that the 
procedures for revising the regulation should be brought forward. I confirm that option and I 
am in fact inclined possibly to reinforce it in the next phases of the procedure. In this way a 
possible change can be made to the prioritisation criteria as the work proceeds in the light of 
the experience acquired by all those involved in the scheme and in particular by the Agency. 

If revision of the regulation is to be brought forward, the timing of such a step will have to be 
thought about very carefully, in the context of a more general check on the timetable proposed 
by the Commission.

Lastly, an issue which will require particularly close attention is the registration of the 
chemicals listed in the articles, since this has many implications relating to international trade.

On this topic I am expecting a major contribution from the committees which have prime 
responsibility for the subject.

I for my part have developed and fostered the idea of introducing a European ‘chemical 
safety’ promotional mark.

2. Evaluation and the role of the Agency
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As already mentioned, Article 43a of the Commission proposal introduces an evaluation-stage 
order of prioritisation which is no longer linked to tonnage alone but also reflects the risks 
presented by chemicals1.

The Commission proposal provides for two types of evaluation: evaluation of dossiers (which 
is the responsibility of the Member States) and evaluation of chemicals.

The greatest problems rely in the relationship between the European Agency and the relevant 
authorities in the Member States. Criticism has been expressed in a number of quarters 
regarding the complexity of the procedures envisaged - the risk being that excessive 
decentralisation of decision-making may result in differences in procedure from one country 
to another and hence distortion of the internal market. 

Pursuant to Article 43a of the Commission proposal, the Agency shall lay down the criteria 
for the prioritisation of chemicals for further evaluation. The Member States shall use those 
criteria for preparing their rolling plans.

In this connection I retable the package of amendments contained in my earlier draft report, 
pursuant to which amendments the Agency is given the task of drawing up a list of priority 
chemicals for evaluation. The Member States will then include those chemicals in their rolling 
plans.

Similarly, I then retable the set of amendments designed to strengthen the Agency’s central
role by more closely defining its institutional basis, for which purpose I have taken the 
European Agency for the Evaluation of Medicinal Products as a reference model.

3. Authorisation and substitution

A brief reference to substitution is also called for. This is a highly delicate issue, both from 
the environmental and health point of view and from the point of view of encouraging 
innovation and the medium- and long-term promotion of more environmentally-friendly 
substances and technologies. This is one of the most important of the regulation’s explicit 
purposes.

In my earlier draft report I therefore strengthened the principle of substitution by establishing 
a closer link between authorisation (and the renewal or revision thereof) and substitution of 
highly problematic substances (CMR cat. 1 and 2, PBTs, vPvBs, etc.).

My opinion on the subject continues to be as follows: the proposed sequence needs to be 
reversed through a reduction in the scope of the conceptually and legally rather problematic 
clause providing for ‘adequate control’ as the initial criterion for granting authorisation and 
through the establishment of a closer and more straightforward link between authorisation 
(and the renewal or revision thereof) and the principle of substitution.

  
1 In the words of that Article, ‘The criteria for evaluation shall include consideration of hazard data, exposure 
data and tonnage bands’.
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In practical terms this should mean that:

- authorisation will be issued if it is demonstrated that no suitable alternative substances 
and technologies exist and the social and economic benefits outweigh the risks to 
health and to the environment, and (only as a secondary consideration) if the substance 
is subject to appropriate checking;

- applications must be supported by documentation including a valid socio-economic 
analysis and an analysis of the alternatives; 

- the authorisation must clearly state in binding fashion the terms and conditions to 
which it is subject, its period of validity and revision date, and the monitoring 
arrangements.


