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I. Ievadpiezīmes

Pēc tam, kad Eiropas Komisija 2003. gada oktobrī iesniedza projektu Regulai par ES ķīmisko 
vielu politikas reformu, kā arī pēc līdzšinējām diskusijām Padomē un Eiropas Parlamentā, 
ieskaitot tā noklausīšanos 2005. gada 19. janvārī, kā arī pēc daudzām sarunām ar 
iesaistītajiem dalībniekiem, lielā vienprātībā jākonstatē, ka vairs neapšauba jaunas ķīmisko 
vielu politikas nepieciešamību, bet vēl joprojām diskutē par reģistrācijas, novērtēšanas, 
licenzēšanas un ierobežojuma sistēmas izveidošanu.

Galvenais diskusiju jautājums ir Komisijas izvēlētā, būtībā uz daudzumu orientēta pieeja 
reģistrēšanas procesam, kas nepieļauj detalizētu riska izvērtējumu. Šajā pieejā noteiktās 
prasības ir būtiskas novērtējumam, jo tās nosaka, vai vēlamais aizsardzības līmenis 
iespējamām briesmām vai riskam, ko rada ķīmiskas vielas, ir vai nav (ne-)proporcionāls
ražošanas noslogojumam ar pārmērīgi komplicētām un dārgām procedūrām.
Tālāk ,šķiet, arī pēc līdzšinējām diskusijām principiāli nav atrisināti divi jautājumi:

1.Kā izvairīties no tā, ka tirgū nokļūst īpaši mazākos daudzumos ražotas vielas un tādējādi 
īpaši vēlākajiem lietotājiem tās pietrūkst ražošanas procesā tikai tāpēc, ka to 
reģistrācija ir pārāk dārga, nevis tās pašas par sevi ir pārāk bīstamas?

2.Kā produkta importētājs var izsekot reģistrācijas prasībām, nespējot iegūt pietiekami 
precīzu informāciju par produktos ietilpstošajām vielām?

Šķiet neapstrīdami, ka vairāk kā līdz šim ir jārēķinās ar noslogojumiem/apgrūtinājumiem 
maziem un vidējiem uzņēmumiem , kas, no vienas puses, ir kā speciālu ķīmisku vielu ražotāji 
mazos daudzumos un, no otras puses, kā visdažādāko REACH (Ķīmisko vielu aprites un 
pārvaldes likumdošanas kopums) nozaru vēlākie lietotāji.
Noteikumi importētu vielu apritē jānoformulē tā, lai izvairītos no tālākiem trūkumiem Eiropas 
pamatrūpniecības konkurencē un, lai nerastos šaubas par šo noteikumu tuvināšanu ar Pasaules 
Tirdzniecības organizāciju (PTO).

Turklāt viennozīmīgi ir jānoskaidro veidojamās Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras viedoklis, 
ņemot vērā nacionālo uzraudzības iestāžu nostāju, un jānosaka Eiropas Parlamenta loma.
Apsverot visus nepieciešamos un iespējamos uzlabojumus risku novēršanā attiecībā uz 
Komisijas ieteikto, būtībā uz daudzumu orientēto pieeju , par galveno mērķi jāizvirza 
efektīvā veidā sasniegt vēlamo aizsardzības līmeni cilvēkam un videi, tas nozīmē 
mērķtiecīgāk, ātrāk, nebirokrātiskāk un izdevīgāk, kā to savā pašreizējā formā nosaka 
Komisijas ieteikums.
Attiecībā uz Komisijas priekšlikuma praktisku īstenošanu ir atklājušies būtiski kritizējami 
punkti, kurus jāuztver nopietni. Daļā punktu laimīgā kārtā ir jau ietverti vērtīgi priekšlikumi 
risinājumam, pārējās problēmjomas, kā 6. pantā minētā, vēl pilnībā un nemaz nav atrisinātas.

II.  Kritizējamie punkti ieteiktajai reģistrēšanas sistēmai

Komisijas pieeja ir vienlīdz nepamatota un nesamērīga: Nepamatoti ir tas, ka tā vietā, lai 
noteiktu prioritātes, saskaņā ar šo pieeju visus reģistrācijas datus visām vielām un to lietošanai 
pieprasa vienādā apjomā, neņemot vērā vielas konkrēto risku cilvēkam un videi. Nesamērīgi 
ir tas, ka vienmēr ir spēkā princips „vairāk datu nozīmē uzreiz vairāk izdevumu 
nepieciešamam pārbaudēm un datu ieguvei“, bet nekādā ziņā visos gadījumā nav dota 
attiecība, ka „vairāk datu nozīmē uzreiz augstāku drošības līmeni“.
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Piemēram, nav jāpārbauda, kāpēc tādai (dabas) vielai kā sāls, neskatoties uz ārkārtīgi niecīgo 
iedarbību, datu ieguvei ir nepieciešami tikpat lieli izdevumi, kā kādai ļoti koncerogēnai vielai 
tikai tāpēc, ka sāli ražo lielos daudzumos.

Šeit vajadzētu izvēlēties diferencētu pieeju, lai nenovirzītos no mērķa bez izņēmuma 
reģistrēt visas 30.000 diskutējamās vielas.
Ārkārtīgi lielās reģistrēšanas izmaksas, kas saistītas ar Komisijas daudzuma sliekšņa pieeju, 
daudzos gadījumos – īpaši mazos daudzumos ražotām vielām, ko ražojuši mazie un vidējie 
uzņēmumi nišu tirgos, nav proporcionālas iegūstamajam apgrozījumam. Tas rada situāciju, ka 
uzņēmumiem ekonomisku iemeslu dēļ (ne bīstamības dēļ!) no tirgus vajadzētu izņemt
neapšaubāmi lielāko daļu savu produktu. Sliktākajā gadījumā draud ražošanas pārcelšana, 
ražošanas pārtraukšana vai pat uzņēmuma dīkstāve, kas izraisa darba vietu skaita 
samazināšanos Eiropas Savienībā1. Komisijas daudzuma sliekšņa sistemātika tādējādi rada 
nepareizu stimulu izvēlei, kas orientējas pēc reģistrācijas izmaksām un nevis pēc vielu riska 
pakāpes. Tas ir jālabo!

Birokrātiskie izdevumi nepieciešamās reģistrācijas dokumentācijas un informatīvu aprakstu 
sagatavošanai pārslogos īpaši mazos un vidējos uzņēmumus. Bez laika faktora pārlieku 
apgrūtinoši finansiālā ziņā būtu arī nepieciešamie personāla izdevumi, kā arī bieži speciālistu 
trūkums. Diametrāli pretējas ir prasības veicināt konkurētspēju un nepārtraukti vienkāršot 
administrēšanu, kā arī ieceres uzlabot likumdošanu.
Visbeidzot, pastāv bažas, ka priekšlikums ilgstoši traucēs ekonomikas inovācijas spēju 
Eiropas Savienībā, jo tiek apgrūtināta inovatīvu ideju ieviešana, samazināts pieejamo vielu 
skaits un daudzi birokrātiski nosacījumi aizkavē jaunu ideju realizēšanu. Līdz ar to tiek dots 
trieciens atjaunotās Lisabonas stratēģijas mērķim, Eiropas Savienību beidzot padarīt
konkurētspējīgu.

Turklāt daudzuma sliekšņa pieeja radīs situāciju, ka tiks veikti nevajadzīgi papildus 
eksperimenti ar dzīvniekiem, ko ievērojami varētu samazināt, izmantojot riska novērtējuma 
pieeju.

III.  Iespējas uzlabojumiem

Starplaikā dalībvalstis, kā arī nozaru asociācijas iesniedza daudzveidīgus, daļēji sevi 
papildinošus priekšlikumus. Visiem priekšlikumiem kopīgs ir tas, ka tie mēģina izveidot tiltu 
starp sasniedzamo aizsardzības līmeni un lietišķām, kā arī patiešām nepieciešamām 
reģistrēšanas un efektīva novērtējuma prasībām. Vielas, kas neapstrīdami neslēpj briesmu 
potenciālu, ir būtiski iespējami savlaicīgi pasludināt kā ar apkārtējo vidi saderīgas un līdz ar to 
ierobežot prasības datiem uz katru vielas pieteikumu un pamatīgāk pārbaudīt tieši 
problemātiskas vielas.

1.  Viena viela – viena reģistrācija (viena viela – viena reģistrācijas forma, OSOR)
Lielbritānijas un Ungārijas Padomei iesniegtais priekšlikums, katru vielu reģistrēt tikai vienu 
reizi, ir saistošs ar savu vienkāršo loģiku, tādā veidā cenšoties izvairīties no vienādu datu 

  
1 Lai aizstātu vielas, parasti ir nepieciešama apjomīga izpēte, ko nosaka dabiski ierobežots pieejamo vielu un to 
kombināciju skaits, kā arī aizstājēju izpētāmās piemērotības atkarība no daudzveidīgajām ķīmiskajām, 
fizikālajām, tehniskajām un toksikoloģiskajām īpašībām.
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vairākkārtējas ievākšanas un finansēšanas. OSOR ideja principiāli ir piemērota, lai ievērojami 
samazinātu uzņēmumu un iestāžu administratīvo uzdevumus.
Diskusijās ir noskaidroti šādi neatrisināti jautājumi, uz kuriem atbildes ir nepieciešamas, lai 
izstrādātu pieņemamu alternatīvu pieeju:

1. Kas nosaka datu sadalīšanas izmaksas un kas ir neatkarīgais šķīrējtiesnesis gadījumā, 
ja konsorcija līdzdalībnieki/partneri nespēj panākt vienošanos?

2. Kā sadalāmi izdevumi (atkārtoti), ja pēc pirmās konsorcija izveidošanas tam grib 
pievienoties citi ražotāji, neveicot lielu birokrātisku pārdali?

3. Kā, neskatoties uz konsorciju izveidi – pie kam viennozīmīgi nepieļaujami ir 
piespiedu konsorciji – var nodrošināt biznesa noslēpumu saglabāšanu?

4. Vai konsorciju izveide atbilstīgi pašlaik vēl nepilnīgi izstrādātajiem noteikumiem 
saskan ar attiecīgajām karteļu tiesiskajām normām?

5. Vai katrā gadījumā jāuztur spēkā pieņēmums, ka vielas definīcija vienmēr ir 
viennozīmīga?

Neskatoties uz neatbildētajiem jautājumiem, var palikt pie viedokļa, ka šis priekšlikums 
samazinātu reģistrēšanai nepieciešamos administratīvi tehniskos izdevumus, palīdz mazajiem 
un vidējiem uzņēmumiem un pozitīvi varētu ietekmēt izmaksas. Tomēr šajā koncepcijā nav 
apskatīts jautājums, kā būtu jāuzlabo nepilnīgā prioritāšu noteikšanas sistēma reģistrēšanas 
procesā. Tāpat paliek neatrisināta importēto produktu problēmu loks. Turklāt, lai priekšlikuma 
ieviešana būtu lietderīga, vajadzētu pastiprināt Eiropas Aģentūras lomu, lai tā aktīvi varētu 
iesaistīties kā neatkarīgs šķīrējtiesnesis.

2.  Minimālie apjomi
Komisijas priekšlikums paredz, ka reģistrācijas noteikumi attiecas tikai uz tām vielām, kuru 
saražotais daudzums gadā pārsniedz vienu tonnu, ja vien tās jau nepieder kādai no atzītām 
augstākā riska pakāpes kategorijām, kā polihlorētie benzoli (PCB) vai karcinogēnās vielas. 
Tomēr diskusijās, īpaši Padomē, tika izteikta pārspīlēta prasība, lai vielas, kas atrodas zem šīs 
robežas, arī ietvertu REACH.
Līdz ar to uzmanīgi aplūkotā lietošanas jomas paplašināšana atkārtoti skaidri parāda, ka 
reģistrācijai vajadzīgo datu prasību un procedūru definēšana, neņemot vērā jebkādu risku, ir 
maldinoša. Protams, briesmas veselībai un apkārtējai videi var radīt vielas, kas ražotas arī 
vismazākā apjomā. Tomēr šķiet pilnīgi nesamērīgi visas šīs vielas pakļaut REACH sistēmai.
Šajā sakarībā ir arī jānorāda, ka ievērojama datu un līdz ar to testu prasību palielināšana 
negatīvi ietekmētu dzīvnieku izmantošanas līmeni eksperimentos, kas jau tā ir ievērojami 
augsts.

3.  Maltas/Slovēnijas priekšlikums
Maltas un Slovēnijas iesniegtais priekšlikums ir uzskatāms par mēģinājumu iedziļināties 
aplūkotajā problemātikā. Pieeja apsvērumiem balstās uz to, ka līdz šim piekopto vienota un 
visaptveroša reģistrācijas procesa stratēģiju (one size fits all) nevar pielietot vismaz attiecībā 
uz diapazonu no nulles līdz desmit tonnām. Līdz ar to pirmo reizi par nepieciešamu atzīst 
turpmāku prioritāšu noteikšanas sistēmu.

Klasifikācijā izmantojot divas galveno risku grupas (mazo un vidējo uzņēmumu ražoto 
speciālo ķīmisko vielu un importēto vielu nodošana citiem vielu ražotājiem tālākai 
pārstrādei), īpašu uzmanību pievērš nišu ražotāju problemātikai. Pamatoti ir norādīts uz 
ievērojami mazāk izrādīto šādu ražotāju/importētāju interesi par konsorciju veidošanu (skat. 
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OSOR klasifikatora III-1. punktu). Ieteiktā datu nodalīšana, kuru netraucēta pieejamība, 
iespējams, liek apšaubīt uzņēmuma ekonomiskos panākumus, ietver jautājuma nostādnes par 
prasību datiem un biznesa noslēpumu samērību.
Bez tam priekšlikums paredz pārskatīt jau esošo datu un līdz ar to iepriekšējas reģistrācijas 
fāzi. Pirmo reizi šajā sakarībā ir padomāts par pamatriska datu sadalījuma likmi, kas dotu 
iespēju veikt ātru un efektīvu risku analīzi. Veicot paredzēto pirmo pagaidu risku analīzi un 
pirmo drošības noteikšanas analīzi, kā arī pārbaudot dokumentācijas pilnību, neradot risku, 
var izvairīties no pārmērīgas mazu daudzumu uzkrāšanās līdz pat 11 gadu ilgas ieviešanas 
fāzes beigām un ievērojami uzlabot riska pakāpes noteikšanu. Tāpat priekšlikumā ir novērtēti 
jau iepriekšminētie elementi attiecībā uz izdevumu sadali, kā arī Aģentūras kā šķīrējtiesneša 
nostāja.
Priekšlikums piedāvā pirmo šāda veida pieeju, kas nebalstās uz vienkāršas apjomīgu datu 
uzkrāšanas, bet atbilstīgi riska kritērijiem sistematizētu un efektīvu ķīmisko vielu briesmu 
potenciāla izpēti un ļauj ātri noskaidrot drošas vielas.

4.  Uzlabota REACH pieeja (realizējamais REACH)
Šos apsvērumus par pirmajā fāzē nepieciešamajiem datiem, lai risku patiesi novērtētu un 
ierobežotu, rūpniecība ir attiecinājusi uz visu REACH piemērošanas jomu. Tā mērķis ir 
panākt skaidru divkāršu stratēģiju:

1. piemērot valdības prasības reāli analizējamajam riska potenciālam un 
2. vienlaikus veikt efektīvu riska novērtējumu, koncentrējoties uz reāli problemātiskajām 

vielām.
Tādējādi ātrāk var iegūt rezultātus un aģentūra spēj kārtīgi pārbaudīt attiecīgās vielas, kuras 
rada pamatotas aizdomas par briesmām, kuru dēļ atsevišķos gadījumos vajadzētu ierobežot 
kādas vielas lietošanu vai arī to pilnībā aizliegt. Salīdzinot ar līdz šim piedāvāto visaptverošo 
datu apkopojuma sistēmu, kopumā iegūst labāku aizsardzības līmeni un vienlaikus izteikti 
samazinās sistēmas birokrātiskā pārslodze. 

No vienas puses to panāk, sākotnēji strikti norobežojot piemērošanas jomu no citām tiesību 
sfērām, kuras noteiktas ar lex specialis (īpašu likumu). Apkopojot izņēmumus, kurus šodien 
minēja ierosinājuma dažādās vietās, varētu iegūt vienotu piemērošanas jomas novērtējumu.
Lai veiktu tādu kā tikko aprakstīto riska efektīvo analīzi, vielu klasifikācija jāattiecina uz 
vielas īpašībām un tās iespējamo iedarbības kategoriju, ņemot vērā vienā gadā saražoto 
produkciju tonnās. Nav jāaplūko produktu grupas, bet, neatkarīgi no vielas lietošanas, 
jāidentificē un jāgrupē raksturīgā iedarbība cilvēkam un videi. Tālāk var apkopot raksturīgo 
noslogojumu gadījumus, kuros nepieciešami līdzīgi aizsardzības pasākumi. Te izdala veidus, 
kā šīs vielas nonāk cilvēka organismā (caur muti, ieelpojot vai caur ādu), kā tās nonāk vidē (ar 
gaisu, ūdeni, augsni, bioloģiskajiem atkritumiem), kā arī attiecīgās iedarbības ilgumu ( viena 
reize vai īslaicīgi, nejauši, atkārtoti vai ilglaicīgi). Šo iedarbības kategoriju ietvaros definē un 
tad grupē galvenās piemērošanas jomas (rūpnieciskais, amatnieciskais vai privātais patēriņš), 
kā arī pieļaujamo iedarbības lielumu vai pakāpi. Šādus rādītājus pašlaik izstrādā Komisija 
,,REACH realizācijas programmās“.

Riska novērtējuma pirmajai pakāpei pietiktu ar minimālo datu dalījuma likmi, kura aptver 
būtiskākās fizikālās un ķīmiskās vielu īpašības un to akūto iedarbību uz cilvēku. 
Nepieciešamību veikt vēl papildus testus nosaka katrs konkrētais iedarbības gadījums. 
Pieaugot iedarbības smaguma pakāpei, vajadzētu izvirzīt lielākas prasības reģistrācijas 
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procedūrai attiecībā uz laiku un tās saturu. Līdz ar to vēl papildus akcentētu reģistrējamās 
vielas galveno sastāvdaļu, lai varētu justies pilnīgi droši par tās riska aspektu. Uzņēmumos jau 
iegūtā informācija jāizmanto kā palīgs, lai iespējami īsā laikā identificētu vielas ar konkrēti 
zināmu risku un reģistrācijas procedūrā rīkotos, ievērojot prioritātes. Šeit galvenokārt jārunā 
par koncerogēnām, mutagēnām toksiskām vielām reproduktīvajai sistēmai (CMR), stabiliem 
bioakumulatīviem toksīniem (PBT),un ļoti stabilām, ļoti bioakumulatīvām vielām(vPvB).

5.  Informāciju tehnoloģiju (IT) instrumenti Downstream lietotājiem
Eiropas tekstilrūpniecība ir izstrādājusi IT instrumentus, ar kuriem paši to turpmākie lietotāji 
vienkāršā standartizētā un digitālā veidā var novērtēt izmantoto vielu pēc tās pielietojuma un 
iedalījuma iedarbības kategorijās..

Šis Vācijas un Austrijas delegācijas izteiktais ierosinājums Padomei izraisīja lielu interesi.
Atbilstoši izveidoto automatizēto iepriekšējās reģistrāciju ar minimālo datu dalījuma likmi 
turpmākie lietotāji Eiropas ķīmisko vielu aģentūrā varētu pārbaudīt, vai šī reģistrācija 
samazinātu uzņēmumu un iestāžu administratīvos izdevumus un vienlaicīgi ievērotu prasības 
par informācijas publiskošanu (tiesības zināt).
6.  Jauna piemērošanas joma
Tālāk seko pārveidotas piemērošanas jomas apraksts, kurā ietvertas turpmāk minētās 
problēmas, ja tās atrisināmas šajā REACH ierosinājuma daļā.

a.)  Pastāvošā likumdošana
Vielas, kuras jau aprakstītas spēkā esošajās direktīvās ( piem. par biocīdiem, augu aizsardzību 
utt.), vajadzētu vispār izslēgt no 2. panta piemērošanas jomas. Izslēgšanas noteikumus, kuri 
pašlaik izkaisīti pa visu Direktīvu, vienotā veidā vajadzētu uzskaitīt Direktīvas sākumā. Pie 
tam Direktīva par kosmētiku ir īpašs izaicinājums, jo tās pašreizējā redakcija neievēro dažus 
REACH ierosinājuma aspektus. 

b.)  Otrreizējās izejvielu pārstrādes un atkritumu problēmas
Padziļināti analizējot REACH ierosinājumu, drīz vien kļuva skaidrs, ka gandrīz nepamanīts ir 
palicis vesels problēmu loks, kas nešaubāmi jārisina. Daļēju panākumu pamatā saskarsmē ar 
vielām ir apstāklis, ka Eiropa ļoti laicīgi un arī pašlaik izvērsti nodarbojas ar otrreizējo 
izejvielu pārstrādi un šie jautājumi juridiski ir nokārtoti. Tagad iesniegtais priekšlikums draud 
šos ieguvumus iznīcināt.

Viens no risinājumiem varētu būt, izslēdzot vielas vai izejvielas kā piem. (dzeramo) ūdeni, 
stiklu, kartonu un papīru no reģistrācijas, ja runa ir par vielām otrreizējo izejvielu pārstrādē. 
Vēl būs jādiskutē par to, kā rīkoties ar vielām, kuras izmainās vielu šķirošanas vai iegūšanas 
ietvaros, izmantojot ķīmiskas vielas vai procesus. Bez tam vajadzētu nodrošināt, ka arī 
izmaiņu gadījumā šajā jomā Eiropā vismaz saglabāsies augsts otrreizējo izejvielu pārstrādes 
līmenis, ja arī vēl netiks tālāk uzlabots..

c.)  Dabas vielas
Līdzīgu problēmu loku veido dabas vielas, kuru reģistrācija saskaņā ar REACH būtu 
nesamērīga (skatīt piemēru ,,Sāls“ II punktā). Katrā ziņā nav pieņemami šīs vielas vispār 
izslēgt, jo tādi dabas produkti kā svins vai dzīvsudrabs neapšaubāmi ir bīstami.

Iespējamu norobežošanu varētu panākt, izslēdzot tikai tās vielas dabas vielu veidā, kuras var 
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izmantot bez papildus apstrādes ar ķīmiskām vielām un kuru iedarbību var klasificēt vai nu kā 
nevērīgu, vai arī to nosaka citi rīkojumi. Kā piemēru te var minēt koksu, ko izmanto bez 
tālākas apstrādes un kura iedarbību, starp citu, pietiekamā mērā kontrolē jau saskaņā ar 
emisijas aizsardzības noteikumiem.

d.) Polimēri
Pašlaik piedāvātais polimēru problēmas risinājums liekas neloģisks. Rezultāti, kas iegūti 
paredzētās revīzijas ietvaros saskaņā ar 133. (2.) pantu, ir jāizvērtē Aģentūrai, bet tiesisko 
normu grozījumi jāveic kolegislatoriem.

e.)  Sakausējumi
Attiecībā uz sakausējumiem nepieciešams veikt līdzīgu noskaidrošanas darbu. Arī šinī 
gadījumā jāizstrādā noteikumi par izslēgšanu.

f.)  Pētniecība un attīstība (P+A)

Saskaņā ar REACH paredzētie noteikumi par P+A ietvaros izmantoto vielu izslēgšanu arī ir 
nepietiekami. P+A jāizslēdz no rīkojuma piemērošanas robežas. P+A izmantoto vielu 
nosacījumi ievērojami atšķiras no rūpnieciskajiem un amatnieciskajiem izmantošanas 
nosacījumiem, tāpēc attiecīgo vielu iekļaušana REACH ir nepieņemama. Bez tam uz pieciem 
gadiem jāatceļ 7. pantā paredzētais noteikumu termiņš par izslēgšanu. 
Turpmāk rūpniecībai jāpiedāvā interesantas inovācijas, protams, necenšoties tās ieviest 
piespiedu kārtā.

g.)  Starpprodukti

Tālāk jājautā, vai starpprodukti, kuri nenonāk tirgū, ir jāizslēdz no REACH noteikumiem..

7.  Prasības darboties spējīgam un līdzsvarotam REACH
No līdz šim aplūkotajām iespējām attiecībā uz REACH ierosinājuma modifikāciju izriet šādas 
prasības:

i.) Izstrādāt pielietošanas jomu jaunā redakcijā (skatīt 6. punktu).

ii.) Ieviest iepriekšējo reģistrāciju, kura īsā laikā ļautu izveidot visas 30 000 vielas 
aptverošu klasifikatoru ar minimālu datu dalījumu likmi. Ar tā palīdzību ātri lielos 
vilcienos varētu novērtēt risku.. 
Informācijas ievākšana minimālajām datu dalījuma likmēm prasītu no iepriekšējās 
reģistrācijas zināmu laika periodu, jo ne visu dalībvalstu vai uzņēmumu rīcībā ir 
šāds datu materiāls. Vienlaicīgi šī informācija ātri ļautu izveidot plašu 
nepieciešamo datu apkopojumu par riska novērtējumu.
Pirmreizējās informācijas ievākšana laicīgi ļautu izveidot konsorcijus, lai vēlāk 
bez iespējami lielām izmaksām darbotos dažādās reģistrācijas un izvērtēšanas 
fāzēs, kuras ir pilnīgi neatkarīgas no gadā saražotās produkcijas.
Bez tam šī pieeja ļautu prasības par datiem attiecībā uz starpproduktiem, kā arī 
vielām, kas neiziet ārpus slēgta ražošanas procesa , pielīdzināt reālajam briesmu 
potenciālam.
Visbeidzot, tas mazinātu birokrātiju un izmaksas vēlākajiem lietotājiem.

iii.) Ar vielu klasifikatora palīdzību veidot prioritāšu sarakstus, vadoties pēc riska un 
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daudzuma kritērijiem. Jo novērtējums ir bīstamāks, pamatojoties uz minimālo 
dalījuma likmi, jo drīzāk viela jāreģistrē un jo lielākas izvirzītās prasības par 
datiem. Tāpat kā dotajā ierosinājumā, paejot 11 gadiem, visas 30 000 vielas 
jāreģistrē kā riskantas..

iv.) Svītrot no 6. panta problemātikas vismaz 2. ff punktu, jo tas nav saskaņā ar PTO. 
Varētu vēlēties plašāku izklāstu, tomēr pašlaik tas nav paredzams..

v.) Noteikti stiprināt Aģentūras pozīcijas, pie tam skaidri formulēt sadarbības 
mehānismu starp aģentūru un nacionālajām iestādēm. Novērst traucēkļus lēmumu 
pieņemšanā.. Paredzēt iepriekšējās reģistrācijas automatizāciju ar piemērotiem IT 
instrumentiem (skatīt III-5 punktu) kā arī atbilstošu reģistrācijas procedūras 
standartizāciju. Sakarā ar to atkārtoti pārbaudīt aģentūras finansiālo stāvokli un 
vajadzības gadījumā to koriģēt

Visbeidzot Aģentūrai jāgarantē uzņēmumu tiesiskā drošība un jāsaka pēdējais 
vārds, izvērtējot vielu risku, kā arī testu rezultātus .Līdz ar to, ja kāds uzņēmums 
vai dalībvalsts apšauba Aģentūras vērtējumu, tiem pašiem jāvāc pierādījumi.

vi.) Nodrošināt Eiropas Parlamenta pozīciju, veicot tālākus novērojumus par 
modificētā REACH radīto reālo efektu.

IV.  Turpmākie soļi ceļā uz atrisinājumu

Jāturpina pārbaudīt un jānogaida, vai augstāk minētās iespējas ir vienotas un vai tās var 
kombinēt, šādus rezultātus sniegs Komisijas nesenais papildpētījums par seku novērtējumu..

Katrā ziņā liekas, ka risinājumu, kas nepieciešams sākumā minētajiem problēmu lokiem, var 
dot izvērstā pieeja vielu riskam, izmantojot minimālo datu dalījuma likmi un iepriekšēju 
reģistrāciju. Vienlaicīgs ierobežojums prasībām par datiem un savlaicīga, kā arī izvērsta riska 
novērtēšana uzlabo patērētāju un vides aizsardzības līmeni un ļauj, savukārt, samazināt 
rūpniecības izmaksas un tās ieguldījumu. Tas viss prasītu no jauna izstādāt izvērstus 
reģistrācijas noteikumus, ievērojot iekšējā tirgus tiesiskos pamatus, kā arī ņemot vērā 
attiecīgos pielikumus. Pašlaik vēl nevar saskatīt apmierinošu attiecību risinājumu ar trešajām 
valstīm (ražotājiem), kuras nepieļauj, ka REACH viens pats saglabā tiesības Eiropā un līdz ar 
to rada deformāciju Eiropas rūpniecības konkurencē.
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