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PR_COD_2am

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 taisoma 
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 taisoma 
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 pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą dėl cheminių medžiagų registravimo, vertinimo, leidimų suteikimo ir 
apribojimo (REACH), dėl Europos cheminių medžiagų agentūros steigimo ir iš dalies 
pakeičiančio Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 1999/45/EB ir panaikinančio 
Tarybos reglamentą (EEB) Nr.793/93 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94 bei 
Tarybos Direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos Direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 
93/105/EB ir 2000/21/EB
(7524/2006 – C6-0000/2006 – 2003/0256(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (7524/2006 – C6-0000/2006),

– atsižvelgdamas į savo poziciją per pirmąjį svarstymą1 dėl Komisijos pasiūlymo Europos 
Parlamentui ir Tarybai (KOM(2003)0644)2,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 
rekomendacijas antrajam svarstymui (A6-0000/2006),

1. pritaria bendrajai pozicijai su pakeitimais;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Tarybos bendroji pozicija Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
14 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(14) Atsakomybė už cheminių medžiagų 
keliamos rizikos valdymą turėtų tekti 
fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie 
šias chemines medžiagas gamina, 
importuoja, tiekia rinkai ar naudoja.
Informacija apie šio reglamento 
įgyvendinimą turėtų būti lengvai 
prieinama, visų pirma MVĮ.

(14) Atsakomybė už cheminių medžiagų 
keliamos rizikos valdymą ir informavimą 
apie ją turėtų tekti bendrovės, kurios šias 
chemines medžiagas gamina, importuoja, 
tiekia rinkai ar naudoja. Informacija apie 
šio reglamento įgyvendinimą turėtų būti 
lengvai prieinama, visų pirma labai 
mažoms įmonėms, kurios neturėtų patirti 
pernelyg didelių sunkumų dėl 
įgyvendinimo procedūrų. 

  
1 2005 11 17 priimti tekstai, P6_TA(2005)0434.
2 OL C ... / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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(Pakeistas 10 pakeitimas per pirmąjį svarstymą.)

Pagrindimas

Prieš nustatant pareigą pasirūpinti tolesniuose pakeitimuose.

REACH turi suteikti galimybę dalyvauti įmonėms, įskaitant labai mažas įmones, o ne trukdyti 
joms veikti.

Pakeitimas 2
43A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(43a) Geresnis resursų koordinavimas 
Bendrijos lygmeniu padės ugdyti mokslo 
žinias, būtinas alternatyviems metodams, 
pakeičiantiems bandymus su stuburiniais, 
tobulinti. Taigi būtina, kad Bendrija tęstų 
ir didintų savo pastangas bei imtųsi 
priemonių, būtinų propaguojant 
mokslinius tyrimus ir plėtojaant naujus 
alternatyvius metodus, kuriuos taikant 
nereikia eksperimentuoti su gyvūnais, 
ypač įgyvendindama Septintąją bendrąją 
mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos 
programą.

(24 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Tai primena Bendrijos pareigą propaguoti alternatyvius metodus, jau pateiktus Direktyvoje 
2003/15/EB dėl kosmetikos priemonių ir pakeičiančius bandymus su gyvūnais.

Pakeitimas 3
58A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(58a) Siekiant išvengti bandymų su 
gyvūnais pasikartojimo, suinteresuotos 
šalys per 90 dienų gali pareikšti savo 
nuomonę dėl bet kokio pasiūlymo dėl 
bandymų su stuburiniais gyvūnais.
Registruotojas arba paskesnysis 
naudotojas atsižvelgia į visas per šį 
laikotarpį gautas pastabas.
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(36 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

JAV didelio cheminių medžiagų gamybos kiekio programa (HPV) parodė, teigamą 
laikotarpio, per kurį suinteresuotos šalys gali pateikti savo pastabas, poveikį siekiant išvengti 
bandymų su gyvūnais ir sutaupyti išlaidų.

Pakeitimas 4
92A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 (92a) Agentūra, kuri atsako už politikos, 
kuria būtų siekiama kurti, įtvirtinti ir
įteisinti su gyvūnais nesusijusių bandymų 
metodus, taip pat siekiant sumaniai juos 
panaudoti atliekant rizikos vertinimą 
pagal šio reglamento reikalavimus, 
rengimą ir įgyvendinimą. Šiuo tikslu į 
Agentūros sudėtį turėtų būti įtraukiamas 
alternatyvių bandymų metodų komitetas, 
kurį sudarytų Europos alternatyvių 
bandymų metodų tvirtinimo centro 
ekspertai, gyvūnų gerovės organizacijų 
atstovai ir kitos suinteresuotos šalys, kad 
būtų užtikrinta kuo didesnė atitinkama 
Bendrijos specialistų mokslinė ir techninė 
kompetencija.

(361 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Šiuo reglamento tikslu – skatinti su gyvūnais nesusijusius bandymus – turėtų būti 
vadovaujamasi suteikiant Agentūrai įgaliojimus ir jos veikloje siekiant, kad šis tikslas būtų 
veiksmingai  įgyvendintas. Taigi Agentūroje turi būti įsteigtas komitetas, kurį sudarytų 
alternatyvių bandymų metodų srityje dirbantys ekspertai, kurie plėtotų alternatyvius metodus 
ir juos taikytų.

Pakeitimas 5
1 STRAIPSNIO 1 DALIS

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

1. Šio reglamento tikslas − užtikrinti aukštą 
žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį, 
taip pat laisvą cheminių medžiagų judėjimą 
vidaus rinkoje, kartu didinant 
konkurencingumą ir skatinant inovacijas, 
atsižvelgiant į pareigą pasirūpinti ir 
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laikantis ES ir valstybių narių 
įsipareigojimų pagal tarptautinius 
susitarimus, ypač PPO.

(59 ir 419  pakeitimai. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Atsižvelgiant į itin didelį cheminių medžiagų, įskaitant apie 70 000 medžiagų, kurių 
gaminama mažiau kaip 1 t per metus, ir jų naudojimo būdų, kuriems netaikomos REACH 
nuostatos, skaičių, reikalingas pareigos pasirūpinti principas, kurį naudojant būtų nustatoma 
pramonės atsakomybė už saugų visų cheminių medžiagų tvarkymą ir naudojimą. Šį principą 
planuojama taikyti visoms medžiagoms (nepriklausomai nuo jų gamybos apimties), t. y. 
pramonė turi ne tik tenkinti specialius reikalavimus pagal REACH direktyvą, bet ir prisiimti 
pagrindinę socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos atsakomybę, kuri priklauso verslo 
atstovams.  Šios specialiosios nuostatos taip pat turėtų užtikrinti įmonėms teisinį aiškumą dėl 
jų pareigos pasirūpinti.

Pakeitimas 6
1 STRAIPSNIO 3A, 3B ir 3C DALYS (naujos)

 3a. Bet kuris gamintojas, importuotojas ar 
paskesnysis naudotojas, kuris imasi arba 
ketina imtis veiklos, kurioje naudos 
medžiagą, preparatus arba gaminius, 
kuriuose yra šios medžiagos, įskaitant ir 
gamybą, importą bei naudojimą, ir kuris 
žino arba pagrįstai gali numatyti, kad 
tokie veiksmai gali pakenkti žmonių 
sveikatai arba aplinkai, imasi visų būtinų 
priemonių, kad išvengtų tokio poveikio 
arba jį apribotų ar panaikintų.
3b. Bet kuris gamintojas, importuotojas ar 
paskesnysis naudotojas, kuris 
užsiimdamas savo profesine veikla ar 
verslu tiekia medžiagą, preparatą ar 
gaminį, į kurio sudėtį įeina tokia 
medžiaga ar preparatas, gamintojui, 
importuotojui arba paskesniajam 
naudotojui, sumaniai užtikrina deramą 
informavimą ir keitimąsi informacija, 
įskaitant, jei būtina, tinkamą techninę 
pagalbą, kad būtų išvengta neigiamo 
poveikio žmonių sveikatai arba aplinkai 
arba jis būtų apribotas ar panaikintas.
3c. Tai reiškia, kad jie įpareigoti tinkamai 
ir skaidriai aprašyti bei dokumentais 
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įforminti riziką, kylančią gaminant, 
naudojant kiekvieną cheminę medžiagą ir 
šalinant jos atliekas, ir apie ją pranešti.
Cheminių medžiagų gamintojai ir 
paskesnieji naudotojai renkasi, kurias 
chemines medžiagas gaminti ir naudoti iš 
saugiausių turimų medžiagų.

(364 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Nustatoma pareiga pasirūpinti.

Pakeitimas 7
7 STRAIPSNIO 7A DALIS (nauja)

7a. Agentūra pateikia gaires siekdama 
padėti produktų gamintojams ir 
importuotojams, taip pat atsakingoms 
institucijoms.

(88 pakeitimas (dalinis). Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Atitinkamos gairės padėtų įgyvendinti nuostatas, kuriose kalbama apie medžiagų, naudojamų 
gaminiuose, registravimą ir informavimą.

Pakeitimas 8
8A STRAIPSNIS (naujas)

8a straipsnis
Europinis kokybės ženklas

Iki ... * Komisija turi pateikti Europos 
Parlamentui ir Tarybai pranešimą ir, jei 
reikės, – teisėkūros pasiūlymą dėl 
Europos kokybės ženklo, pagal kurį būtų 
galima atpažinti produktus, visais 
gamybos etapais gamintus laikantis šiame 
reglamente numatytų reikalavimų, ir 
skatinti tokių produktų gamybą, 
sukūrimo.
_____
*Dveji metai nuo šio reglamento 
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įsigaliojimo datos.

(90 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Kokybės ženklas leistų atpažinti ir skatinti produktų, pagamintų laikantis šiame reglamente 
numatytų reikalavimų, gamintojus. 

Pakeitimas 9
13 STRAIPSNIO 2  DALIS 1A PUNKTAS (naujas)

 Šie metodai turi būti reguliariai 
persvarstomi ir tobulinami siekiant 
sumažinti bandymus su stuburiniais 
gyvūnais ir gyvūnų skaičių. Jei Europos 
alternatyvių metodų patvirtinimo centras 
(EATMPC) pareiškia, kad alternatyvus 
bandymo metodas patvirtintas ir gali būti 
teisiškai pripažintas, Agentūra per 14 d. 
pateikia sprendimo projektą, kuris iš 
dalies pakeičia atitinkamą (-us) šio 
Reglamento priedą (-us), laikantis 130 
straipsnyje nustatytos tvarkos, siekiant 
pakeisti bandymų metodą su stuburiniais 
gyvūnais alternatyviu metodu.

(108 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

ECVAM patvirtinus alternatyvų metodą, bandymų metodai turėtų būti savaime atnaujinami.

Pakeitimas 10
14 STRAIPSNIO 1 DALIES PIRMA PASTRAIPA

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

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

Būtina atlikti medžiagų, kurių 
pagaminama arba įvežama mažiau kaip 
10 tonų per metus, cheminės saugos 
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vertinimą, jei minėtosios medžiagos 
atitinka III priedo (a) kriterijų.

(110 ir 387 pakeitimai (pakeistas). Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Nepriimtina, kad cheminės saugos vertinimai taikomi tik medžiagoms, kurių kiekis viršija 10 
tonų. Tokiu atveju registravimo metu teikiami duomenys apie du trečdalius tų medžiagų, 
kurioms taikoma REACH, nebūtų vertinami atsižvelgiant į jų poveikį žmonių sveikatai ir 
aplinkai. Net jei tos medžiagos pavojingos, nebūtų reikalaujama pateikti duomenų apie jų 
poveikį. Neturint informacijos apie jų poveikį neįmanoma parengti atitinkamų rizikos 
valdymo priemonių, skirtų su jomis dirbančių žmonių arba vartotojų apsaugai užtikrinti.
Tačiau, atsižvelgiant į ypatingus kriterijus, nustatytus medžiagoms, kurių kiekis nuo 1 iki 10 
tonų, šių medžiagų cheminės saugos vertinimas reikalingas tik tada, jei yra galimybė, kad jos 
kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai.

Pakeitimas 11
14 STRAIPSNIO 7A IR 7B DALYS (naujos)

7a. Medžiagos arba preparato gamintojas 
arba importuotojas, teikiantis tokią 
medžiagą arba preparatą paskesniajam 
naudotojui, paskesniojo naudotojo 
prašymu, jeigu toks prašymas yra 
pakankamai pagrįstas, teikia informaciją, 
būtiną norint įvertinti medžiagos arba 
preparato poveikį žmonių sveikatai arba 
aplinkai atsižvelgiant į naudotojo prašyme 
nurodytas operacijas arba naudojimo 
būdą.
7b. Paskesnysis naudotojas tiekėjo 
prašymu, jeigu toks prašymas 
pakankamai pagrįstas, teikia informaciją, 
būtiną tiekėjui, kad įvertintų medžiagos 
arba preparato poveikį žmonių sveikatai 
arba aplinkai, atsižvelgiant į naudotojo 
prašyme nurodytas operacijas arba 
naudojimo būdą.

(112 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Gamybos grandinėje dalyvaujančių šalių bendradarbiavimas neturėtų būti vien tik keitimasis 
informacija, siekiant vykdyti direktyvos nuostatas. Visais gamybos grandinės etapais tiekėjai 
ir pirmesnieji ar paskesnieji naudotojai atsakingi už tarpusavio ryšius ir tam tikros formos 



PR\606611LT.doc PE 371.746v01-0012/39 PR\606611LT.doc

LT

bendradarbiavimą.

Pakeitimas 12
23A STRAIPSNIS (naujas)

23a straipsnis
Pranešimas apie ketinimą neregistruoti 

medžiagos
1. Gryno pavidalo medžiagos arba 
preparate esančios medžiagos gamintojas 
arba importuotojas, neketinantis 
registruoti medžiagos, apie šį ketinimą 
praneša Agentūrai ir paskesniesiems 
naudotojams.
2. 1 dalyje minėtas pranešimas 
pateikiamas laikantis šių terminų:
a) 12 mėnesių iki 23 straipsnio 1 dalyje 
nustatyto galutinio termino, registruojant 
palaipsniui įvedamas medžiagas, kurių 
per metus pagaminama arba įvežama ne 
mažiau kaip 1 000 tonų;
b) 24 mėnesių iki 23 straipsnio 2 dalyje 
nustatyto galutinio termino, registruojant 
palaipsniui įvedamas medžiagas, kurių 
per metus pagaminama arba įvežama ne 
mažiau kaip 100 tonų;
c) 36 mėnesių iki 23 straipsnio 3 dalyje 
nustatyto galutinio termino, registruojant 
palaipsniui įvedamas medžiagas, kurių 
per metus pagaminama arba įvežama 1 ar 
daugiau tonų per metus;
3. Jei gamintojas arba importuotojas 
nepraneša Agentūrai arba paskesniesiems 
naudotojams apie ketinimą neregistruoti 
medžiagos, jis privalo pateikti prašymą 
įregistruoti medžiagą.

(121 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Paskesnieji naudotojai nerimauja, kad tam tikra, o galbūt ir didelė medžiagų dalis nebus 
registruojama dėl ekonominių motyvų ir tai pakenks jų verslui. Jie negali tinkamai pasiruošti 
tokiai padėčiai, kadangi apie tokias medžiagas jie sužinos tik praėjus registravimo terminui.
Nuostata, pagal kurią gamintojai ir importuotojai turės iš anksto pranešti apie medžiagą, 
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suteiks jiems galimybę tartis su importuotoju arba gamintoju. Galbūt paskesnieji naudotojai 
mokėtų daugiau, kad išvengtų dar didesnių performulavimo išlaidų, jei taip išvengtų 
medžiagos pašalinimo iš rinkos.

Pakeitimas 13
27 STRAIPSNIO 6 DALIS

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

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

Faktinės išlaidos, kurias dėl atitinkamo 
tyrimo patyrė ankstesnysis (-ieji) 
registruotojas (-ai), padalijamos 
proporcingai pagal kiekvienos šalies 
gamybos ar importo apimtį.
Jei du ar daugiau registruotojų jau 
pasidalijo pirmines bendras išlaidas, visi 
vėlesni galimi registruotojai kiekvienam iš 
ankstesniųjų registruotojų apmoka 
tinkamą jų prisiimtų išlaidų dalį.

(134 pakeitimas (dalinis). Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Nustatoma teisingo pirminių išlaidų padalijimo, neatsižvelgiant į registruotojų skaičių ir 
vėlesnių registracijų laiką, tvarka.

Pakeitimas 14
28 STRAIPSNIO 1 A DALIS (nauja)

1a. Asmenys, turintys tyrimų duomenų 
arba informacijos apie medžiagas, išrastas 
atliekant bandymus su gyvūnais, privalo 
šią informaciją pateikti Agentūrai ne 
vėliau kaip praėjus 18 mėnesių nuo 23 
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straipsnio 1 dalyje nustatytos datos.

(140 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Nustačius informacijos apie medžiagas, išrastas atliekant bandymus su gyvūnais, pateikimo 
terminą, bus galima išvengti dvigubo tokių eksperimentų atlikinėjimo ir sumažinti įmonių, 
ypač MVĮ, naštą.

Pakeitimas 15
28 STRAIPSNIO 2 A DALIS (nauja)

2a. Praėjus 2 dalyje nurodytam terminui, 
Agentūra paskesniojo iš anksto 
neregistruotos medžiagos naudotojo 
prašymu leidžia vėliau įregistruoti 
medžiagą visiems asmenims, kurie yra ne 
pirminiai šios medžiagos tiekėjai 
paskesniajam naudotojui, per šešis 
mėnesius nuo registro paskelbimo datos.
Tokia registracija suteikia galimam 
registruotojui galimybę pasinaudoti II 
antraštinės dalies 5 skyriuje nustatyta 
laikinaja tvarka.

(369 pakeitimas (dalinis). Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Išankstinės medžiagų registracijos terminas paskesniojo naudotojo prašymu pratęsiamas dar 
6 mėnesiais.

Pakeitimas 16
28 STRAIPSNIO 4 A DALIS (nauja)

4a. Gamintojai ir importuotojai Agentūrai 
pateikia visą turimą informaciją, gautą 
atlikus bandymus su stuburiniais 
gyvūnais, bei kitą informaciją, kuri gali 
padėti išvengti bandymų su gyvūnais. Ši 
nuostata taikoma ir medžiagoms, kurių jie 
nebegamina arba nebeimportuoja.
Registruotojai, kurie šia informacija 
naudojasi vėliau, apmoka jų gamybos 
apimčiai proporcingą išlaidų, patirtų 



PR\606611LT.doc PE 371.746v01-0015/39 PR\606611LT.doc

LT

rengiant šią informaciją, dalį. Asmenys, 
kurie apie tyrimų išvadas arba kitokią 
informaciją apie medžiagą, išrastą atlikus 
bandymus su stuburiniais gyvūnais, 
sužino praėjus 1a dalyje minimam 
terminui, šią informaciją pateikia 
Agentūrai.

(143 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu aiškiau apibrėžiama, kad privaloma dalintis bet kokia informacija, kuri gali 
padėti išvengti bandymų su gyvūnais, išvengiant dvigubo tokių eksperimentų atlikinėjimo ir 
sumažinant įmonių, ypač MVĮ, naštą.

Pakeitimas 17
30 STRAIPSNIO 1 DALIES 2 PASTRAIPA

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

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

(150 pakeitimas (dalinis). Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Nustatoma teisingo bandymų išlaidų padalijimo tvarka panašiai kaip iš dalies keičiamas 27 
straipsnis.
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Pakeitimas 18
31 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Cheminės medžiagos ar preparato 
tiekėjas pateikia cheminės medžiagos ar 
preparato gavėjui pagal II priedą užpildytą 
saugos duomenų lapą, jei:

1. Cheminės medžiagos ar preparato 
tiekėjas pateikia cheminės medžiagos ar 
preparato gavėjui pagal II priedą užpildytą 
saugos duomenų lapą, jei:

a) cheminė medžiaga arba preparatas 
atitinka cheminių medžiagų klasifikavimo 
pavojingomis kriterijus pagal Direktyvas 
67/548/EEB ar 1999/45/EB; arba

a) cheminė medžiaga arba preparatas 
atitinka cheminių medžiagų klasifikavimo 
pavojingomis kriterijus pagal Direktyvas 
67/548/EEB ar 1999/45/EB; arba

b) cheminė medžiaga yra patvari, 
bioakumuliacinė ir toksiška arba labai 
patvari ir didelės bioakumuliacijos pagal 
XIII priede išdėstytus kriterijus.

b) cheminė medžiaga yra patvari, 
bioakumuliacinė ir toksiška arba labai 
patvari ir didelės bioakumuliacijos pagal 
XIII priede išdėstytus kriterijus. arba
c) nustatoma, kad cheminė medžiaga 
atitinka 56 straipsnio f punkto kriterijus.

(157 pakeitimas (pataisytas). Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Saugos duomenų lape informacija apie medžiagą pagal REACH reikalavimus teikiama 
kitiems tiekimo grandinės dalyviams. Medžiagos, kurių saugos duomenų lapą būtina parengti, 
turi apimti visas didelį nerimą keliančias medžiagas, išvardytas 56 straipsnyje.

Pakeitimas 19
31 STRAIPSNIO 9 A DALIS (nauja)

9a. Komisija parengia technines gaires, 
pagal kurias nustatomi minimalūs saugos 
duomenų lapams taikomi reikalavimai, 
siekdama užtikrinti, kad būtų teikiama 
aiški ir tinkama visiems tiekimo grandinės 
dalyviams patogi naudoti informacija.

(162 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Saugos duomenų lapas yra gera priemonė informacijai apie medžiagas ir preparatus teikti 
visiems tiekimo grandinės dalyviams. Tačiau šie duomenų lapai pagal paskirtį bus naudojami 
tik tuomet, kai bus tinkamai pildomi. Todėl Komisija turėtų parengti technines gaires, kuriose 
būtų nustatyti minimalūs saugos duomenų lapo pildymo reikalavimai.

Pakeitimas 20
32 STRAIPSNIO 4 DALIS
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4. Gaminio, kurio sudėtyje yra cheminė 
medžiaga, atitinkanti 56 straipsnio 
kriterijus ir kurios pagal 58 straipsnio 1 
dalį nustatyta koncentracija viršija 0,1 % 
pagal masę (w/w), gamintojas ar 
importuotojas pateikia gaminio gavėjui 
pakankamai informacijos (mažiausiai –
medžiagos pavadinimą), kad gaminį būtų 
galima saugiai naudoti. Ši pareiga galioja 
visiems gaminių gavėjams tiekimo 
grandinėje.

Išbraukta.

Pagrindimas

Visas pareigą informuoti apibrėžiančias nuostatas reikėtų nustatyti atskirame straipsnyje (žr. 
naująjį 33 a straipsnį).

Pakeitimas 21
33 A STRAIPSNIS (naujas)

33a straipsnis
Pareiga informuoti apie gaminiuose 

esančias medžiagas
1. XIV priede nurodytos medžiagos arba 
preparato ar gaminio, kuriuose yra šios 
medžiagos, gamintojas arba importuotojas 
paskesniojo naudotojo prašymu, jei 
prašymas pagrįstas, suteikia informaciją, 
kuri yra būtina medžiagos poveikiui 
žmogaus sveikatai ar aplinkai įvertinti, 
atsižvelgdamas į prašyme išdėstytus 
veiksmus ir naudojimą.
2. 1 dalyje minimi reikalavimai pateikti 
informaciją taikomi mutatis mutandis 
pagal tiekimo grandinę.
3. Paskesnieji naudotojai, į gaminio sudėtį 
įtraukiantys medžiagų ar preparatų, kurių 
saugumui pagrįsti buvo parengtas saugos 
duomenų lapas, bei paskesnieji gaminio 
prižiūrėtojai arba gamintojai perduoda 
saugos duomenų lapą visiems gaminio ar 
iš jo pagaminto produkto gavėjams.
Vartotojai negali būti gavėjais.
Vartotojai turi teisę paprašyti gamintojo 
ar importuotojo pateikti informaciją apie 
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jų pagamintame arba įvežtame gaminyje 
esančias medžiagas.
Jei gamintojui arba importuotojui 
pateikiamas toks prašymas, jis per 15 
darbo dienų suteikia vartotojui galimybę 
nemokamai susipažinti su visa 
informacija apie medžiagų, kurių yra jo 
pagamintame arba importuotame 
gaminyje, saugą ir naudojimą.

(166 ir 366 pakeitimai. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas
Gamintojai, mažmenininkai ir vartotojai turėtų turėti galimybę sužinoti, ar gaminio sudėtyje 
yra tam tikrų medžiagų, ir prireikus rasti bei pasirinkti saugesnę medžiagą.

Informacija apie kenksmingas (leistas naudoti) gryno pavidalo arba preparatuose ar 
gaminiuose esančias medžiagas turi būti teikiama visiems tiekimo grandinės dalyviams, kad 
bendrovės galėtų imtis atitinkamų veiksmų ir priimti pagrįstus sprendimus dėl jų gaminių 
sudėties. Būtina užtikrinti paskesniųjų naudotojų teisę gauti informacijos apie tokias 
medžiagas, siekiant atgauti vartotojų pasitikėjimą ir atkurti geranoriškumą.

Pakeitimas 22
39 STRAIPSNIO 1A DALIS (nauja)

 1a. Siekiant išvengti bandymų su 
gyvūnais pasikartojimo, suinteresuotos 
šalys per 90 dienų gali pareikšti savo 
nuomonę dėl bet kokio pasiūlymo dėl 
bandymų su stuburiniais gyvūnais.
Registruotojas arba paskesnysis 
naudotojas atsižvelgia į visas gautas 
pastabas ir praneša Agentūrai, ar, 
nepaisant išreikštų pastabų, jis vis tiek 
mano, kad būtina atlikti siūlomą 
bandymą, ir nurodo savo priežastis.

(176 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Turi būti atsižvelgta į visas nuomones ir informaciją, kurios gali turėti įtakos mažinant 
bandymų su gyvūnais skaičių.

Pakeitimas 23
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39 STRAIPSNIO 1 B DALIS (nauja)

1b. Prieš parengiant sprendimą, kaip 
numatyta 2 dalyje, dėl pasiūlymo atlikti 
bandymą su stuburiniais gyvūnais, 
konsultuojamasi su  Europos alternatyvių 
bandymų metodų tvirtinimo centru 
(ECVAM).

(177 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Atsižvelgiant į greitai plėtojamą alternatyvių bandymų sritį kompetentingoms institucijoms 
turi būti teikiama ekspertų nuomonė ir dalijamasi patirtimi, kai vertinami pasiūlymai dėl 
bandymų siekiant užkirsti kelią bandymams su gyvūnais ir sutaupyti lėšų.

Pakeitimas 24
59 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Komisija atsako už sprendimų dėl 
paraiškų autorizacijai pagal šią antraštinę 
dalį gauti priėmimą.

1. Komisija atsako už sprendimų dėl 
paraiškų autorizacijai pagal šią antraštinę 
dalį gauti priėmimą. Priimant tokius 
sprendimus taikomas atsargumo 
principas.  

(231 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Primena, kad tokie sprendimai turi būti grindžiami atsargumo principu.

Pakeitimas 25
64 STRAIPSNIS

Autorizacijos turėtojų prievolė Prievolė teikti informaciją apie medžiagas, 
kurioms reikalinga autorizacija

Autorizacijų turėtojai ir 55 straipsnio 2 
dalyje nurodyti tolesni naudotojai, 
įskaitant preparato sudėtyje esančių 
cheminių medžiagų naudotojus, prieš 
pateikdami cheminę medžiagą ar 
preparatą, kurio sudėtyje yra cheminės 
medžiagos, į rinką autorizuotam 
naudojimui nepažeidžiant Direktyvos 
67/548/EEB ir Direktyvos 1999/45/EB, 

Visos medžiagos, gryno pavidalo,  
naudojamos preparatuose ar gaminiuose 
ir  atitinkančios 56 straipsnyje nustatytas 
sąlygas, žymimos ir visuomet kartu su 
jomis pateikiamas saugos duomenų lapas.
Etiketėje nurodoma:
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autorizacijos numerį nurodo etiketėje. Tai 
padaroma nedelsiant, kai autorizacijos 
numeris paskelbiamas viešai pagal 63 
straipsnio 9 dalį.

a) medžiagos pavadinimas,
b) patvirtinimas, kad medžiaga įtraukta į 
XIV priedą, ir 
c) kiekvienas atskiras autorizuotas 
medžiagos naudojimo būdas.

(246 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Pateikiama išsamesnė formuluotė.

Pakeitimas 26
72 STRAIPSNIS

1. Jei tenkinamos 67 straipsnyje nustatytos 
sąlygos, Komisija per 3 mėnesius nuo 
Socialinės ir ekonominės analizės komiteto 
nuomonės gavimo arba iki pagal 70 
straipsnį nustatyto termino pabaigos, jei tas 
komitetas nuomonės neparengia, 
atsižvelgiant į tai, kuri data ankstesnė, 
parengia XVII priedo pakeitimo projektą.

1. Jei medžiaga jau įtraukta į XVII priedą 
ir jei tenkinamos 67 straipsnyje nustatytos 
sąlygos, Komisija per 3 mėnesius nuo 
Socialinės ir ekonominės analizės komiteto 
nuomonės gavimo arba iki pagal 70 
straipsnį nustatyto termino pabaigos, jei tas 
komitetas nuomonės neparengia, 
atsižvelgiant į tai, kuri data ankstesnė, 
parengia XVII priedo pakeitimo projektą.

Jei pakeitimo projektas skiriasi nuo 
pirminio pasiūlymo arba jei jame 
neatsižvelgiama į Agentūros nuomones, 
Komisija prideda išsamų skirtumus 
nulėmusių priežasčių paaiškinimą.

Jei pakeitimo projektas skiriasi nuo 
pirminio pasiūlymo arba jei jame 
neatsižvelgiama į Agentūros nuomones, 
Komisija prideda išsamų skirtumus 
nulėmusių priežasčių paaiškinimą.

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

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

2a. Jei medžiaga iki tol nebuvo įtraukta į 
XVII priedą, Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl 
XVII priedo pakeitimo per 1 dalyje 
nustatytą terminą.
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(251 pakeitimas (dalinis). Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Pagal esamą Direktyvą 76/769/EEB Europos Parlamentas ir Taryba turi įtakos priimant 
sprendimus dėl kai kurių cheminių medžiagų apribojimų, pvz., dėl ftalatų naudojimo tam 
tikruose žaisluose uždraudimo. Pakeitimu siekiama ir toliau taikyti šią procedūrą ir nedidinti 
Komisijos vaidmens.

Pakeitimas 27
75 STRAIPSNIO 1 DALIES DA PUNKTAS (naujas)

da) Alternatyvių bandymų metodų 
komitetas, kuris atsako už integruotos 
strategijos rengimą ir įgyvendinimą 
siekiant pagreitinti su gyvūnais 
nesusijusių bandymų metodų kūrimą, 
tvirtinimą ir įteisinimą, taip pat siekiant 
sumaniai juos panaudoti atliekant rizikos 
vertinimą pagal šio reglamento 
reikalavimus. Komitetas atsakingas už 
lėšų, gautų surinkus registracijos 
mokesčius, skyrimą alternatyviems 
bandymų metodams finansuoti. Komitetą 
sudaro Europos alternatyvių bandymų 
metodų tvirtinimo centro ekspertai, 
gyvūnų gerovės organizacijų atstovai ir 
kitos suinteresuotos šalys.
Kiekvienais metais Komitetas rengia 
pažangos, pasiektos kuriant, tvirtinant ir 
įteisinant su gyvūnais nesusijusių 
bandymų metodus, juos sumaniai 
pritaikant rizikai vertinti pagal šio 
reglamento reikalavimus, taip pat 
nurodant alternatyviems bandymų 
metodams skirtų lėšų dydį ir paskirstymą, 
ataskaitą.

(257 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 92 konstatuojamosios dalies pakeitimais. Šiuo reglamento tikslu –
skatinti su gyvūnais nesusijusius bandymus – turėtų būti vadovaujamasi suteikiant Agentūrai 
įgaliojimus ir jos veikloje siekiant veiksmingo tikslo įgyvendinimo. Alternatyvių bandymų 
metodų kūrimas, įtvirtinimas ir įteisinimas dažnai stringa todėl, kad trūksta strateginio 
planavimo ir koordinavimo. Taigi Agentūroje turi būti įsteigtas komitetas, kurį sudarytų 
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alternatyvių bandymų metodų srityje dirbantys ekspertai, kurie turėtų įgaliojimus kurti ir 
įgyvendinti minėtuosius strateginius planus ir užtikrinti, kad alternatyvūs bandymų metodai 
būtų sumaniai naudojami, jei galima, rizikai vertinti siekiant užkirsti kelią bandymams su 
gyvūnais ir taupyti lėšas.  Komitetas taip pat turėtų skirti lėšų alternatyviems bandymų 
metodams ir teikti metines pažangos ataskaitas laikydamasis skaidrumo pricipo.

Pakeitimas 28
76 STRAIPSNIO 2 DALIS GA PUNKTAS (naujas)

ga) praėjus metams nuo šio reglamento 
įsigaliojimo  skelbia savo tinklavietėje 
medžiagų, kurios apibrėžiamos kaip 
atitinkančios 56 straipsnyje nurodytus 
kriterijus, sąrašą. Šis sąrašas periodiškai 
atnaujinamas;

(263 pakeitimas gd punktas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Autorizavimo kriterijus atitinkančių medžiagų sąrašas turi būti skelbiamas viešai.

Pakeitimas 29
76 STRAIPSNIO 3 DALIES C PUNKTAS

c) Komisijos prašymu rengia nuomonę apie 
visus kitus cheminių medžiagų ir preparatų 
ar gaminių sudėtyje esančių cheminių 
medžiagų saugos aspektus.

c) Komisijos arba Europos Parlamento 
prašymu rengia nuomonę apie visus kitus 
cheminių medžiagų ir preparatų ar gaminių 
sudėtyje esančių cheminių medžiagų 
saugos aspektus.

(260 pakeitimas f punktas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Parlamentas taip pat privalo turėti teisę prašyti Agentūros parengti nuomonę, kaip yra, pvz., 
EFSA atveju.

Pakeitimas 30
76 STRAIPSNIO 4 DALIES D PUNKTAS

d) nustato vykdymo strategijas bei 
geriausią vykdymo praktiką;

d) nustato vykdymo strategijas bei 
geriausią vykdymo praktiką, ypač 
atsižvelgdamas į MVĮ būdingas 
problemas;
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(262 pakeitimo d punktas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų įgyvendinta REACH, ypatingą paramą reikėtų suteikti MVĮ.

Pakeitimas 31
78 STRAIPSNIO 1 DALIS

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

Kiekviena valstybė narė siūlo narį į 
Valdančiąją tarybą. Tai pasiūlytus narius 
skiria Taryba.

1. Valdančiąją tarybą sudaro po vieną 
kiekvienos valstybės narės atstovą, ir ne 
daugiau kaip šeši Komisijos paskirti 
atstovai ir du Europos Parlamento 
paskirti atstovai.
Be to, Komisija skiria keturis balsavimo 
teisės neturinčius suinteresuotų šalių 
(pramonės ir vartotojų, darbuotojų ir 
aplinkos apsaugos organizacijų) atstovus į 
Valdančiąją tarybą.
Į Valdančiąją tarybą nariai skiriami taip, 
kad būtų užtikrinta aukščiausio lygio 
kompetencija, išsamios ir įvairios 
specialistų žinios ir, nepažeidžiant šių 
dviejų sąlygų, kiek įmanoma  įvairesnis 
geografinis atstovavimas ES.

(267 pakeitimas (pataisytas). Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu dar kartą pabrėžiama tradicinė Parlamento pozicija, susijusi su Valdančiosios 
tarybos sudėtimi ir skyrimo tvarka, remiantis EMEA modeliu. Suinteresuotų šalių atstovų 
skaičius padidinamas iki keturių siekiant užtikrinti visų svarbių sektorių dalyvavimą.

Pakeitimas 32
78 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. Kadencijos trukmė – ketveri metai.
Kadencija gali būti vieną kartą atnaujinta.
Tačiau pirmajai kadencijai Komisija 
nurodo pusę savo paskirtų asmenų, o 
Taryba nurodo 12 savo paskirtų asmenų, 
kurių kadencija truks šešerius metus.

3. Kadencijos trukmė – ketveri metai.
Kadencija gali būti vieną kartą atnaujinta.
Tačiau pirmajai kadencijai Komisija  ir 
Europos Parlamentas  atitinkamai nurodo 
pusę savo paskirtų asmenų, o Taryba 
nurodo 12 savo paskirtų asmenų, kurių 
kadencija truks šešerius metus.



PR\606611LT.doc PE 371.746v01-0024/39 PR\606611LT.doc

LT

(360 pakeitimas (pataisytas). Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Pateiktas atsižvelgiant į 78 straipsnio 1 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 33
78 STRAIPSNIO 3A DALIS (nauja)

 3a. Komisijos parengtas sąrašas 
siunčiamas Europos Parlamentui kartu 
pridedant svarbius pagrindžiančius 
dokumentus. Per tris mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentas gali 
pateikti savo nuomonę svarstyti Tarybai, 
kuri tuomet paskiria Valdančiąją tarybą.

(1037 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Turėtų būti palengvinta Europos Parlamento dalyvavimo skiriant Valdančiąją tarybą tvarka.

Pakeitimas 34
79 STRAIPSNIO 2A DALIS (nauja)

2a. Išrinktasis pirmininkas prisistato 
Europos Parlamente.

(269 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Siekiant stiprinti demokratiją ir atskaitomybę Europos Parlamentui turi būti suteikta 
galimybė susipažinti su išrinktu pirmininku ir jo programa.

Pakeitimas 35
82 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Agentūrai vadovauja vykdomasis 
direktorius, kuris vykdo savo pareigas 
vadovaudamasis Bendrijos interesais ir 
yra nepriklausomas nuo konkrečių 
interesų.

1. Agentūrai vadovauja vykdomasis 
direktorius.
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(272 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Siekiant didesnio aiškumo, visos su atskirų Agentūros įstaigų struktūrinių dalių 
nepriklausomybe susijusios nuostatos pateikiamos kartu viename straipsnyje (žr. 87 
straipsnio pakeitimą).

Pakeitimas 36
82 STRAIPSNIO 2 DALIES JA PUNKTAS (naujas)

(ja) ryšių su Europos Parlamentu 
užmezgimą ir palaikymą bei užtikrinimą, 
kad su atitinkamais minėtosios institucijos 
komitetais vyktų reguliarus dialogas.

(273 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Dar kartą pabrėžiamas Europos Parlamento tradicinis požiūris į ryšius santykius su 
agentūromis.

Pakeitimas 37
82 STRAIPSNIO 3A DALIS (nauja)

3a. Valdančiajai tarybai priėmus bendrąją 
ataskaitą ir programas, vykdomasis 
direktorius jas perduoda Europos 
Parlamenui, Tarybai, Komisijai ir 
valstybėms narėms, ir pasirūpina, kad jos 
būtų paskelbtos.

(276 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Dar kartą pabrėžiamas Europos Parlamento tradicinis požiūris į ryšius su agentūromis.

Pakeitimas 38
83 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Komisija pasiūlo kandidatus į 
vykdomojo direktoriaus pareigybę 

Išbraukta.
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vadovaudamasi sąrašu, sudarytu apie šią 
pareigybę paskelbus Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir kituose 
atitinkamuose leidiniuose ar interneto 
svetainėse.

(277 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Susijęs su 83 straipsnio 2 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 39
83 STRAIPSNIO 2 DALIES 1 PASTRAIPA

2. Agentūros vykdomąjį direktorių skiria 
Valdančioji taryba, atsižvelgdama į 
kandidato nuopelnus ir dokumentais 
patvirtintus administracinius bei 
vadovavimo įgūdžius, taip pat atitinkamą 
patirtį cheminės saugos arba cheminių 
medžiagų reguliavimo srityje.
Valdančiosios tarybos sprendimas 
priimamas dviejų trečdalių visų balsavimo 
teisę turinčių narių dauguma.

2. Agentūros vykdomąjį direktorių skiria 
Valdančioji taryba iš Komisijos pasiūlyto 
kandidatų sąrašo pagal viešą atrankos 
procedūrą, apie kurią skelbiama kvietime 
teikti paraiškas, publikuojamame Europos 
Sąjungos Oficialiajame leidinyje ir 
kituose periodiniuose leidiniuose arba 
interneto svetainėse. Prieš paskiriant 
Valdančiosios tarybos atrinktą kandidatą, 
jo prašoma kuo greičiau padaryti 
pareiškimą Europos Parlamente ir 
atsakyti į Parlamento narių klausimus.
Vykdomasis direktorius skiriamas
atsižvelgiant į kandidato nuopelnus ir 
dokumentais patvirtintus administracinius 
bei vadovavimo įgūdžius, taip pat 
atitinkamą patirtį cheminės saugos arba 
cheminių medžiagų reguliavimo srityje.
Valdančiosios tarybos sprendimas 
priimamas dviejų trečdalių visų balsavimo 
teisę turinčių narių dauguma.

(278 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Dar kartą pabrėžiamas Parlamento tradicinis požiūris (kuriam pritarė Taryba Europos 
maisto saugos agentūros ir Europos vaistų vertinimo agentūros atvejais) į vykdomųjų 
direktorių skyrimo procedūrą.

Pakeitimas 40
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84 STRAIPSNIO 1–7 DALYS

1. Kiekviena valstybė narė gali pasiūlyti 
kandidatus į Rizikos vertinimo komiteto 
narius. Vykdomasis direktorius sudaro 
kandidatų sąrašą, kuris skelbiamas 
Agentūros tinklavietėje. Valdančioji 
taryba komiteto narius skiria iš šio sąrašo, 
įtraukdama bent vieną, bet ne daugiau 
kaip du kandidatus iš kiekvienos valstybės 
narės pasiūlytų kandidatų. Nariai skiriami 
atsižvelgiant į jų vaidmenį ir patirtį 
vykdant 76 straipsnio 3 dalyje nurodytas 
užduotis.

1. Kiekviena valstybė narė paskiria vieną 
narį Rizikos vertinimo komiteto narius.
Nariai skiriami atsižvelgiant į jų vaidmenį 
ir patirtį vykdant 76 straipsnio 3 dalyje 
nurodytas užduotis.

2. Kiekviena valstybė narė gali pasiūlyti 
kandidatus į Socialinės ir ekonominės 
analizės komiteto narius. Vykdomasis 
direktorius sudaro kandidatų sąrašą, kuris 
skelbiamas Agentūros tinklavietėje.
Valdančioji taryba komiteto narius skiria iš 
šio sąrašo, įtraukdama bent vieną, bet ne 
daugiau kaip du kandidatus iš kiekvienos 
valstybės narės pasiūlytų kandidatų. Nariai 
skiriami atsižvelgiant į jų vaidmenį ir 
patirtį vykdant 76 straipsnio 3 dalyje 
nurodytas užduotis.

2. Kiekviena valstybė narė paskiria vieną 
narį į Socialinės ir ekonominės analizės 
komiteto narius. Nariai skiriami 
atsižvelgiant į jų vaidmenį ir patirtį 
vykdant 76 straipsnio 3 dalyje nurodytas 
užduotis.

3. Kiekviena valstybė narė skiria po vieną 
narį į Valstybių narių komitetą.

3. Kiekviena valstybė narė skiria po vieną 
narį į Valstybių narių komitetą.

4. Komitetai siekia, kad tarp jų narių būtų 
įvairių sričių specialistų. Šiuo tikslu 
kiekvienas komitetas gali įtraukti į savo 
sudėtį ne daugiau kaip penkis papildomus 
narius, pasirinktus remiantis konkrečia jų 
kompetencija.

4. Komitetai siekia, kad tarp jų narių būtų 
įvairių sričių specialistų. Šiuo tikslu 
kiekvienas komitetas gali įtraukti į savo 
sudėtį ne daugiau kaip penkis papildomus 
narius, pasirinktus remiantis konkrečia jų 
kompetencija.

Komitetų nariai skiriami trejų metų 
kadencijai, kuri gali būti atnaujinta.

Komitetų nariai skiriami trejų metų 
kadencijai, kuri gali būti atnaujinta.

Valdančiosios tarybos nariai negali būti 
komitetų nariais.

Valdančiosios tarybos nariai negali būti 
komitetų nariais.

Kiekvieno komiteto nariai gali turėti 
patarėjus mokslo, technikos ar reguliavimo 
klausimais.

Kiekvieno komiteto nariai gali turėti 
patarėjus mokslo, technikos ar reguliavimo 
klausimais.

Vykdomasis direktorius arba jo atstovas ir 
Komisijos atstovai turi teisę stebėtojų 
teisėmis dalyvauti visuose komitetų ir 
darbo grupių posėdžiuose, kuriuos rengia 
Agentūra ar jos komitetai. Komiteto narių 
arba Valdančiosios tarybos prašymu

Vykdomasis direktorius arba jo atstovas ir 
Komisijos atstovai turi teisę stebėtojų 
teisėmis dalyvauti visuose komitetų ir 
darbo grupių posėdžiuose, kuriuos rengia 
Agentūra ar jos komitetai. Suinteresuoti 
subjektai taip pat gali dalyvauti 
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suinteresuoti subjektai atitinkamais atvejais 
taip pat gali būti kviečiami dalyvauti 
posėdžiuose stebėtojų teisėmis.

posėdžiuose stebėtojų teisėmis.

5. Kiekvieno komiteto nariai, paskirti 
pasiūlius valstybei narei, užtikrina deramą 
Agentūros užduočių ir jų valstybės narės 
kompetentingos institucijos darbo 
koordinavimą.

5. Kiekvieno komiteto nariai užtikrina 
deramą Agentūros užduočių ir jų valstybės 
narės kompetentingos institucijos darbo 
koordinavimą.

6. Komitetų nariai dirbdami naudojasi 
valstybių narių turimais moksliniais ir 
techniniais ištekliais. Šiuo tikslu valstybės 
narės savo pasiūlytus komitetų narius 
aprūpina tinkamais moksliniais ir 
techniniais ištekliais. Kiekvienos valstybės 
narės kompetentinga institucija sudaro 
palankias sąlygas komitetų bei jų darbo 
grupių veiklai.

6. Komitetų nariai dirbdami naudojasi 
valstybių narių turimais moksliniais ir 
techniniais ištekliais. Šiuo tikslu valstybės 
narės savo pasiūlytus komitetų narius 
aprūpina tinkamais moksliniais ir 
techniniais ištekliais. Kiekvienos valstybės 
narės kompetentinga institucija sudaro 
palankias sąlygas komitetų bei jų darbo 
grupių veiklai.

7. Valstybės narės Rizikos vertinimo 
komiteto arba Socialinės ir ekonominės 
analizės komiteto nariams arba jų 
patarėjams bei ekspertams moksliniais ir 
techniniais klausimais neduoda 
nurodymų, kurie nesuderinami su 
individualiomis šių asmenų užduotimis 
arba su Agentūros užduotimis, pareigomis 
bei nepriklausomumu.

(279 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Visoms valstybėms narėms turi būti atstovaujama komitetuose. Suinteresuoti asmenys turėtų 
dalyvauti posėdžiuose ne vien tik gavę kvietimą. Siekiant didesnio aiškumo, visos su pavienių 
Agentūros įstaigų struktūrinių dalių nepriklausomybe susijusios nuostatos pateikiamos kartu 
viename straipsnyje (žr. 87 straipsnio pakeitimą).

Taip paaiškinama Valstybių narių komiteto pirmininko skyrimo procedūra.

Pakeitimas 41
85 STRAIPSNIO 1–3 DALYS

1. Kiekviena valstybė narė skiria į forumą 
po vieną narį trejų metų kadencijai, kuri 
gali būti atnaujinta. Nariai parenkami pagal 
jų vaidmenį ir patirtį užtikrinant cheminių 
medžiagų teisės aktų vykdymą, jie palaiko 
atitinkamus ryšius su valstybės narės 
kompetentingomis institucijomis.

1. Kiekviena valstybė narė skiria į forumą 
po vieną narį trejų metų kadencijai, kuri 
gali būti atnaujinta. Nariai parenkami pagal 
jų vaidmenį ir patirtį užtikrinant cheminių 
medžiagų teisės aktų vykdymą, jie palaiko 
atitinkamus ryšius su valstybės narės 
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kompetentingomis institucijomis.

Forumas siekia, kad tarp jo narių būtų 
įvairių sričių specialistų. Šiuo tikslu 
forumas gali įtraukti į savo sudėtį ne 
daugiau kaip penkis papildomus narius, 
pasirinktus remiantis konkrečia jų 
kompetencija. Šie nariai skiriami trejų 
metų kadencijai, kuri gali būti atnaujinta.

Forumas siekia, kad tarp jo narių būtų 
įvairių sričių specialistų. Šiuo tikslu 
forumas gali įtraukti į savo sudėtį ne 
daugiau kaip penkis papildomus narius, 
pasirinktus remiantis konkrečia jų 
kompetencija. Šie nariai skiriami trejų 
metų kadencijai, kuri gali būti atnaujinta.

Forumo nariai gali turėti patarėjus 
moksliniais ir techniniais klausimais.

Forumo nariai gali turėti patarėjus 
moksliniais ir techniniais klausimais..

Agentūros vykdomasis direktorius arba jo 
atstovas ir Komisijos atstovai turi teisę 
dalyvauti visuose forumo ir jo darbo grupių 
posėdžiuose. Forumo narių arba 
Valdančiosios tarybos prašymu
suinteresuoti subjektai atitinkamais atvejais 
taip pat gali būti kviečiami dalyvauti 
posėdžiuose stebėtojų teisėmis.

Agentūros vykdomasis direktorius arba jo 
atstovas ir Komisijos atstovai turi teisę 
dalyvauti visuose forumo ir jo darbo grupių 
posėdžiuose. Suinteresuoti subjektai taip 
pat gali dalyvauti posėdžiuose stebėtojų 
teisėmis.

Forumo nariai negali būti Valdančiosios 
tarybos nariais.

2. Valstybės narės paskirti forumo nariai 
užtikrina deramą forumo užduočių ir 
valstybės narės kompetentingos institucijos 
darbo koordinavimą.

2. Valstybės narės paskirti forumo nariai 
užtikrina deramą forumo užduočių ir 
valstybės narės kompetentingos institucijos 
darbo koordinavimą.

3. Forumo nariai dirbdami naudojasi 
valstybių narių turimais moksliniais ir 
techniniais ištekliais. Kiekvienos valstybės 
narės kompetentinga institucija sudaro 
palankias sąlygas forumo bei jo darbo 
grupių darbui. Valstybės narės forumo 
nariams arba jų patarėjams bei 
ekspertams moksliniais ir techniniais 
klausimais neduoda nurodymų, kurie 
nesuderinami su individualiomis šių 
asmenų užduotimis arba su forumo 
užduotimis ir pareigomis.

3. Forumo nariai dirbdami naudojasi 
valstybių narių turimais moksliniais ir 
techniniais ištekliais. Kiekvienos valstybės 
narės kompetentinga institucija sudaro 
palankias sąlygas forumo bei jo darbo 
grupių darbui.

(280 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Suinteresuoti asmenys turėtų dalyvauti posėdžiuose ne vien tik gavę kvietimą. Siekiant 
didesnio aiškumo, visos su pavienių Agentūros įstaigų struktūrinių dalių nepriklausomybe 
susijusios nuostatos pateikiamos kartu viename straipsnyje (žr. 87 straipsnio pakeitimą).

Pakeitimas 42
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86 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Jei pagal 76 straipsnį komitetas privalo 
priimti sprendimą, pateikti nuomonę arba 
nuspręsti, ar valstybės narės dokumentacija 
atitinka XV priedo reikalavimus, jis 
paskiria vieną savo narį pranešėju.
Atitinkamas komitetas gali paskirti antrąjį 
narį būti antruoju pranešėju. Kiekvienu 
atveju pranešėjai ir antrieji pranešėjai 
įsipareigoja veikti vadovaudamiesi 
Bendrijos interesais ir raštu pasižada 
vykdyti savo pareigas bei deklaruoja 
interesus. Komiteto narys negali būti 
skiriamas pranešėju konkrečiam atvejui, jei 
jis nurodo kokius nors interesus, kurie gali 
pakenkti nešališkam to atvejo vertinimui.
Atitinkamas komitetas gali bet kuriuo metu 
pakeisti pranešėją arba antrąjį pranešėją 
kitu savo nariu, jei jie, pavyzdžiui, 
nepajėgia per nustatytą terminą atlikti savo 
pareigų arba jei paaiškėja galimas interesų 
konfliktas.

1. Jei pagal 76 straipsnį komitetas privalo
priimti sprendimą, pateikti nuomonę arba 
nuspręsti, ar valstybės narės dokumentacija 
atitinka XV priedo reikalavimus, jis 
paskiria vieną savo narį pranešėju.
Atitinkamas komitetas gali paskirti antrąjį 
narį būti antruoju pranešėju. Komiteto 
narys negali būti skiriamas pranešėju 
konkrečiam atvejui, jei jis nurodo kokius 
nors interesus, kurie gali pakenkti 
nešališkam to atvejo vertinimui.
Atitinkamas komitetas gali bet kuriuo metu 
pakeisti pranešėją arba antrąjį pranešėją 
kitu savo nariu, jei jie, pavyzdžiui, 
nepajėgia per nustatytą terminą atlikti savo 
pareigų arba jei paaiškėja galimas interesų 
konfliktas.

(281 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Siekiant didesnio aiškumo, visos su pavienių Agentūros įstaigų struktūrinių dalių 
nepriklausomybe susijusios nuostatos pateikiamos kartu viename straipsnyje (žr. 87 
straipsnio pakeitimą).

Pakeitimas 43
87 STRAIPSNIS

Kvalifikacija ir interesai Nepriklausomumas

1. Apie narystę komitetuose ir forume 
skelbiama viešai. Pavieniai nariai gali 
prašyti neskelbti jų pavardžių viešai, jei, 
jų manymu, tai būtų jiems pavojinga.
Vykdomasis direktorius sprendžia, ar 
patenkinti tokius prašymus. Skelbiant apie 
kiekvieno nario paskyrimą, nurodoma jo 
profesinė kvalifikacija.

1. Apie narystę komitetuose ir forume 
skelbiama viešai. Skelbiant apie kiekvieno 
nario paskyrimą, nurodoma jo profesinė 
kvalifikacija.

2. Valdančiosios tarybos nariai, 
vykdomasis direktorius ir komitetų bei

2. Valdančiosios tarybos nariai, 
vykdomasis direktorius, komitetų nariai,
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forumo nariai pasižada vykdyti savo 
pareigas ir deklaruoja interesus, kurie 
galėtų būti laikomais kenkiančiais jų 
nešališkumui. Šie pasižadėjimai kasmet 
daromi raštu.

forumo nariai, Apeliacinės komisijos 
nariai, ekspertai ir patarėjai moksliniais ir 
techniniais klausimais neturi jokių 
finansinių ar kitokių interesų, susijusių 
su chemijos sektoriumi ir galinčių 
paveikti jų nešališkumą. Minėtieji 
asmenys įsipareigoja nepriklausomai 
dirbti visuomenės labui ir kasmet
deklaruoja savo finansinius interesus. Visi 
netiesioginiai interesai, susiję su chemijos 
sektoriumi, nurodomi agentūros registre 
ir pateikus prašymą su šia informacija 
galima susipažinti agentūros biuruose.  
Valstybės narės Rizikos vertinimo 
komiteto, Socialinės ir ekonominės 
analizės komiteto nariams, forumo 
nariams, Apeliacinės komisijos nariams, 
jų ekspertams ir patarėjams moksliniais ir 
techniniais klausimais neduoda 
nurodymų, kurie nesuderinami su 
individualiomis šių asmenų užduotimis 
arba su Agentūros užduotimis, pareigomis 
bei nepriklausomumu.
Agentūros nuostatuose numatomos 
konkrečios priemonės, skirtos šio 
straipsnio nuostatoms įgyvendinti.

3. Kiekviename posėdyje Valdančiosios 
tarybos nariai, vykdomasis direktorius, 
komitetų ir forumo nariai bei posėdyje 
dalyvaujantys ekspertai paskelbia apie 
interesus, kurie galėtų būti laikomi 
kenkiančiais jų nešališkumui tam tikrais 
darbotvarkės klausimais. Apie tokius 
interesus paskelbę asmenys nedalyvauja 
balsavime atitinkamu darbotvarkės 
klausimu.

3. Kiekviename posėdyje Valdančiosios 
tarybos nariai, vykdomasis direktorius, 
komitetų nariai, forumo nariai bei 
posėdyje dalyvaujantys ekspertai ir 
patarėjai moksliniais ir techniniais 
klausimais paskelbia apie interesus, kurie 
galėtų būti laikomi kenkiančiais jų 
nešališkumui tam tikrais darbotvarkės 
klausimais. Tokių interesų turintys 
asmenys nedalyvauja nei diskusijose 
atitinkamu darbotvarkės klausimu, nei
balsuojant dėl šio klausimo. Minėtos 
interesų deklaracijos skelbiamos viešai.

(285 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Dar kartą pabrėžiama tradicinė Parlamento pozicija dėl komitetų ir valdybos narių 
nepriklausomumo, jų pareigos pateikti finansinių interesų ir netiesioginių interesų, susijusių 
su atitinkamu sektoriumi, deklaraciją. Šiai pozicijai pritarė Taryba, svarstydama su Europos 
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maisto saugos tarnyba ir su Europos vaistų vertinimo agentūra susijusius klausimus.  

Pakeitimas 44
88 STRAIPSNIO 3 DALIES PIRMA PASTRAIPA

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

3. Pirmininką, kitus narius ir pakaitinius 
narius iš Komisijos pasiūlyto kandidatų 
sąrašo, sudaryto taikant viešą atrankos 
procedūrą po to, kai Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje, kituose 
periodiniuose leidiniuose arba interneto 
tinklavietėse buvo paskelbtas kvietimas 
dalyvauti viešame konkurse, skiria 
Valdančioji taryba. Apeliacinės komisijos 
nariai parenkami atsižvelgiant į 
atitinkamą jų patirtį ir kompetenciją
cheminės saugos, gamtos mokslų ar 
reguliavimo ir teisinių procedūrų srityje.

(286 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Apeliacinei komisijai suteiktų įgaliojimų pobūdį, turėtų būti taikoma skaidri 
paraiškų pateikimo procedūra.

Pakeitimas 45
89 STRAIPSNIO 2 IR 3 DALYS

2. Apeliacinės komisijos nariai yra 
nepriklausomi. Priimant sprendimus jų 
neturi saistyti jokie nurodymai.
3. Apeliacinės komisijos nariai negali eiti 
kitų pareigų Agentūroje. Nariai gali dirbti 
ne visą darbo dieną.

3. Apeliacinės komisijos nariai negali eiti 
kitų pareigų Agentūroje.

(287 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Siekiant didesnio aiškumo, visos nuostatos, susijusios su atskirų Agentūros įstaigų 
struktūrinių dalių nepriklausomumui, pateikiamos kartu viename straipsnyje. Net jeigu 
Apeliacinės komisijos nariai, atsižvelgdami į apeliacinių bylų kiekį, galėtų užsiimti kitokio 
pobūdžio veikla, šios jų pareigos ir toliau lieka pagrindinės visą darbo dieną.

Pakeitimas 46
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90 STRAIPSNIO 1 DALIS

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

1. Apskųsti galima tuos Agentūros 
sprendimus, kurie buvo priimti pagal 9, 20 
straipsnius, 27 straipsnio 6 dalį, 30 
straipsnio 2 ir 3 dalis, 50 ir 59 straipsnius.

(288 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti nuoseklumą, sprendimus dėl leidimų išdavimo turėtų būti galima taip pat 
apskųsti apeliacine tvarka.

Pakeitimas 47
108 STRAIPSNIS

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

Norėdama užtikrinti kuo didesnį
skaidrumą, Valdančioji taryba, remdamasi 
vykdomojo direktoriaus pasiūlymu ir 
susitarusi su Komisija, patvirtina taisykles 
ir sukuria registrą, siekiant užtikrinti
visuomenei galimybę susipažinti su 
reguliavimo, moksline ar technine 
informacija apie cheminių medžiagų ir 
preparatų ar gaminių sudėtyje esančių 
cheminių medžiagų saugą, kaip numatyta 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001.
Su Agentūros, komitetų ir darbo grupių 
vidaus darbo tvarkos taisyklėmis galima 
susipažinti Agentūroje, jos taip pat viešai 
skelbiamos internete.  
Informacija apie pateiktas paraiškas gauti 
leidimą, pasiektą procedūros etapą, 
tarpiniai sprendimai, leidimų išdavimas ir 
bet kokios kitos keliamos sąlygos arba 
taikomi apribojimai suprantama forma 
skelbiami internete.  

(294 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Dar kartą pabrėžiama tradicinė Parlamento pozicija dėl skaidrumo ir galimybės gauti 
informaciją. Šią poziciją patvirtino Taryba, svarstydama reglamentą dėl Europos vaistų 
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vertinimo agentūros.

Pakeitimas 48
127 STRAIPSNIO 1A DALIS (nauja)

1a. 1 dalyje neapribojama valstybių narių 
teisė taikyti ar nustatyti griežtesnes 
Bendrijos teisės aktus atitinkančias 
darbuotojų apsaugos priemones, jei prieš 
pradedant naudoti medžiagą nebuvo 
atlikta jos cheminio saugumo įvertinimo 
pagal šio reglamento reikalavimus.

(309 pakeitimas. Pirmasis svarstymas)

Pagrindimas

Nuostatos, priimtos vadovaujantis Europos bendrijos steigimo sutarties 137 straipsniu, 
neturėtų apriboti valstybių narių teisės išsaugoti arba nustatyti griežtesnes apsaugos 
priemones. Tai taikoma nuostatoms dėl darbuotojų apsaugos. Jei buvo atliktas atitinkamos 
medžiagos cheminės saugos vertinimas, gali būti laikoma, kad darbuotojų apsauga yra 
tinkamai užtikrinta. Atsižvelgiant į tai, kitais atvejais siūloma neriboti valstybių narių teisės 
nustatyti griežtesnes priemones.

Pakeitimas 49
XVII PRIEDAS, 47 A, B, C, D, E PUNKTAI (nauji)

Parlamento pakeitimas

Medžiagos, medžiagų grupės arba 
preparato pavadinimas

Apribojimo sąlygos

47a. Toluenas

CAS Nr. 108-88-3

Negalima pateikti į rinką arba naudoti 
kaip medžiagos ar preparatų 
sudedamosios dalies gaminant klijus arba 
purškiamuosius dažus, skirtus parduoti 
bendram naudojimui, jeigu medžiagos 
koncentracija lygi arba viršija 0,1 % 
masės.

47b. Trichlorobenzolas
CAS Nr. 120-82-1

Negalima pateikti į rinką arba naudoti 
kaip medžiagos ar preparatų 
sudedamosios dalies bet kokio 
panaudojimo tikslais, jeigu medžiagos 
koncentracija lygi arba viršija 0,1 % 
masės, išskyrus:
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− naudojant kaip tarpinį sintezės junginį 
arba

− naudojant kaip tirpiklį atliekant 
chloravimo reakcijas uždarose sistemose 
arba

− gaminant 1,3,5 - trinitro - 2,4,6 -
triaminobenzolą (TATB).

47c. Policikliniai aromatiniai 
angliavandeniliai (PAH)
1. Benzo(a)pirenas (BaP)
CAS Nr. 50-32-8
2. Benzo(e)pirenas (BeP)
CAS Nr. 192-97-2
3. Benzo(a)antracenas (BaA) 
CAS Nr. 56-55-3
4. Chrizenas (CHR)
CAS Nr. 218-01-9
5. Benz(b)fluorantenas (BbFA)
CAS Nr. 205-99-2
6. Benz(j)fluorantenas (BjFA)
CAS Nr. 205-82-3
7. Benz(k)fluorantenas (BkFA)
CAS Nr. 207-08-9
8. Dibenz(a,h)antracenas (DBAhA)
CAS Nr. 53-70-3

1. Minkštikliai negali būti pateikiami į 
rinką ir naudojami padangoms arba jų 
dalims gaminti, jeigu juose:
– yra daugiau kaip 1 mg/kg 
benzo(a)pireno, arba
− visų išvardytų policiklinių aromatinių 
angliavandenilių bendras kiekis sudaro 
daugiau kaip 10 mg/kg.
Šių normų laikytasi, jeigu policiklinių 
aromatų (PCA) ekstraktas neviršija 3 
masės procentų matuojant pagal Naftos 
instituto nustatytą standartą IP346:1998 
(policiklinių aromatinių medžiagų 
nustatymas nenaudotose bazinėse 
tepamosiose alyvose ir asfaltenų 
neturinčiose naftos frakcijose –
dimetilsulfoksido ekstrahavimas lūžio 
rodiklio metodu), su sąlyga, kad 
gamintojas arba importuotojas kas šešis 
mėnesius arba po didesnių veiklos metodų 
pakeitimų (taikomas ankstesnis terminas) 
tikrina, ar neviršijamos benzo(a)pireno ir 
išvardytų policiklinių aromatinių 
angliavandenilių (PAH) normos ir 
išmatuotų normų santykį su policiklinių 
aromatų (PCA) ekstraktu.
2. Be to, padangos ir protektoriai, 
pagaminti nuo 2010 m. sausio 1 d., negali 
būti teikiami į rinką, jeigu juose esančių 
minkštiklių kiekis viršija 1 dalyje 
nurodytas normas.
Šių normų laikytasi, jeigu vulkanizuotos 
gumos masė neviršija 0,35 % Bay protonų 
normos, matuojant ir skaičiuojant pagal 
ISO 21461 (vulkanizuota guma – alyvos 
aromatiškumo nustatymas vulkanizuotos 
gumos masėje).
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3. Nukrypstant nuo šių nuostatų, 2 dalies 
nuostatos netaikomos atnaujintoms 
padangoms, jeigu jų protektorių sudėtyje 
nėra 1 dalyje nurodytas normas 
viršijančių minkštiklių.

47d. Šie ftalatai (ar kiti CAS ir EINECS 
numeriai, apibūdinantys tą pačią 
medžiagą):
di(2–etilheksil) ftalatas (DEHP)

CAS Nr. 117-81-7, Einecs Nr. 204-211-0 
dibutilftalatas (DBP)

CAS Nr. 84-74-2, Einecs Nr. 201-557-4
butilbenzilftalatas (BBP)

CAS Nr. 85-68-7, Einecs Nr. 201-622-7

Negali būti naudojami kaip medžiagos 
arba kaip preparato sudėtinės dalys 
gaminant žaislus ir vaikų priežiūros 
priemones, jei koncentracija viršija 0,1 % 
plastifikuotos medžiagos masės.
Žaislai ir vaikų priežiūros priemonės, 
kurių sudėtyje šių ftalatų koncentracija 
yra didesnė už pirmiau minėtą ribą, į 
rinką neteikiami.

47e. Šie ftalatai (ar kiti CAS ir EINECS 
numeriai, apibūdinantys tą pačią 
medžiagą):
diizononilftalatas (DINP)

CAS Nr. 28553-12-0 ir 68515-48-0, 
Einecs Nr. 249-079-5 ir 271-090-9
di-“isodecyl” phthalate (DIDP)
CAS No 26761-40-0 and 68515-49-1 
Einecs No 247-977-1 and 271-091-4
di-n-oktilftalatas (DNOP)                     
CAS Nr. 117-84-0, Einecs Nr. 204-214-7

Negali būti naudojami kaip medžiagos 
arba kaip preparato sudėtinės dalys 
gaminant žaislus ir vaikų priežiūros 
priemones, kurias vaikai gali dėti į burną, 
jei koncentracija viršija 0,1 % 
plastifikuotos medžiagos masės.
Žaislai ir vaikų priežiūros priemonės, 
kurių sudėtyje šių ftalatų koncentracija 
yra didesnė už pirmiau minėtą ribą, į 
rinką neteikiami.

Sąvoka „vaikų priežiūros priemonė“, 
vartojama 47d ir 47e punktuose, reiškia 
bet kurį vaikų miegui, poilsiui, higienai, 
maitinimui arba vaikams čiulpti skirtą 
gaminį.
Ne vėliau kaip iki 2010 m. sausio 16 d. 
Komisija iš naujo įvertina 47d ir 47e 
punktuose numatytas priemones 
atsižvelgdama į naują mokslinę 
informaciją apie šias medžiagas ir jų 
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pakaitalus, ir minėtosios priemonės 
atitinkamai keičiamos, jei bus pagrįsta.

Pagrindimas

XVII priede pateiktą sąrašą reikia atnaujinti įtraukiant naujausias Tarybos ir Parlamento 
patvirtintas apribojimų priemones.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Tarybos bendrojoje pozicijoje perimama ir kai kuriais atžvilgiais pagerinama naudinga 
Europos cheminių medžiagų pramonės konkurencingumo ir žmonių sveikatos bei aplinkos 
apsaugos pusiausvyra, kurią Parlamentas pasiekė pirmojo svarstymo metu.

Pranešėjas džiaugiasi dėl šio požiūrio ir mano, kad antrojo svarstymo metu galima pasiekti 
susitarimą, jei Taryba ir Komisija derybose laikysis tikrai konstruktyvios pozicijos.

To siekdamas, pranešėjas nori sutelkti dėmesį ties keletu prioritetų, susijusių su reglamento 
tikslu, į kuriuos Taryba deramai neatsižvelgė. Jis pasilieka teisę prireikus, po diskusijų 
komitete, iškelti kitus smulkius klausimus.

Pranešėjas taip pat ketina dar kartą pateikti nemažai pakeitimų, kuriuos Parlamentas patvirtino 
didele balsų dauguma, tačiau Taryba jų nelaikė tinkamais ir neįtraukė į savo bendrąją poziciją.

Pagrindinis tikslas yra stiprinti „deramų pastangų“ principą, taikomą gamintojams ir 
importuotojams, siekiant užtikrinti deramą pateikiamų į rinką medžiagų kontrolę ir deramą 
komunikaciją bei keitimąsi informacija apie jų naudojimo riziką.

Kitas pakeitimų rinkinys, kuriam pranešėjas ketina skirti didelį dėmesį, apima medžiagų 
bandymus su gyvūnais. Jis ypač siūlo stiprinti Europos alternatyvių bandymų metodų 
tvirtinimo centro (ECVAM) vaidmenį ir skatinti bandymų su gyvūnais pakeitimą alternatyviu 
metodu, jei ECVAM pripažins jo mokslinį pagrįstumą. Taip pat dar kartą bus pateikti 
pakeitimai dėl privalomo tyrimų arba informacijos apie medžiagas, gautas naudojant 
bandymus su gyvūnais, ir visas medžiagas, kurių atveju šių bandymų galima išvengti, 
pateikimo Agentūrai bei pakeitimai dėl Alternatyvių bandymų metodų komiteto sukūrimo.

Be to, pranešėjas ketina dar kartą pateikti pakeitimų rinkinį, kuriuo siekiama pagerinti 
keitimąsi informacija, reikalinga norint įvertinti medžiagų keliamą riziką sveikatai ir aplinkai.
Tai ypač suteiks galimybę sukurti Europos kokybės ženklą siekiant atpažinti ir remti 
gaminius, kurie kiekvienoje gamybos proceso stadijoje gaminami laikantis REACH 
reikalavimų.

Pranešėjas taip pat mano, kad būtina tobulinti Tarybos bendrąją poziciją pateikiant pakeitimų, 
kuriais siekiama, kad sistemą būtų galima lengviau valdyti, ypač atsižvelgiant į problemas, 
kurias, ją įgyvendindamos, tikriausiai patirs mažos ir vidutinės įmonės. Todėl bus dar kartą 
pateikti pakeitimai, kuriais numatomos pagalbos ir paramos priemonės mažoms ir vidutinėms 
įmonėms ir valstybių narių specialios paramos priemonių patvirtinimas.

Pranešėjas mano, jog vienas iš prioritetų yra Parlamento prerogatyvų stiprinimas – reikia jam 
suteikti aktyvesnį vaidmenį kuriant Agentūrą ir stebint gaunamus rezultatus.

Dar kartą bus pateikta keletas kitų pakeitimų konkrečiais klausimais, kuriais, pranešėjo 
nuomone, per pirmąjį svarstymą pateikta Parlamento pozicija gerokai patobulins bendrąją 
poziciją.

Į rekomendacijos projektą neįtraukti pirmojo svarstymo metu priimti pakeitimai dėl leidimų 
naudoti medžiagas išdavimo. Pranešėjas mano, kad palyginti su bendrąja pozicija, Parlamento 
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pozicija pirmojo svarstymo metu yra tikslesnė ir nuosekliau atitinka pagrindinį reglamento 
tikslą, t. y. itin problematiškas medžiagas keisti saugesnėmis alternatyviomis medžiagomis 
arba technologijomis, todėl turėtų būti sugrįžta prie šios pozicijos. Be to, šios pozicijos ir 
Tarybos pozicijos atotrūkis nėra neįveikiamas. Taigi reikia ir būtina pasiekti kompromisą 
šioje svarbioje srityje. Atsižvegdamas į tai, pranešėjas siūlo bendradarbiaujant su kitomis 
politinėmis frakcijomis apsvarstyti geriausią būdą, kaip būtų galima pasiekti plataus masto 
susitarimą dėl klausimų, dėl kurių nuomonės su Taryba ir Komisija gali nesutapti.

Pranešėjas taip pat ketina dar kartą pateikti visą Parlamento pirmojo svarstymo metu pateiktą 
poziciją tais klausimais, dėl kurių nebuvo pradėtos derybos siekiant susitarimo.


