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KURZE BEGRÜNDUNG

Über die Notwendigkeit, die derzeitigen rechtlichen Bestimmungen zur Regelung der sicheren 
Verwendung chemischer Stoffe in der Europäischen Union zu überarbeiten, besteht seit der 
Vorlage des Verordnungsentwurfs der Kommission zur Reform der EU-Stoffpolitik am 29. 
Oktober 2003 im Wesentlichen Übereinstimmung. Gleichwohl ist der Entwurf in einer Reihe 
von Einzelheiten auf deutlichen Widerstand gestoßen. Kritisch beurteilt wird vor allem die 
von der Kommission gewählte Methodik zur Registrierung von Stoffen, welche die 
notwendigen Datenanforderungen in erster Linie auf die produzierte oder importierte Menge 
eines Stoffes stützt.

Der Gesetzentwurf wird ungewöhnlich weitreichende Wirkungen entfalten. Er trifft nicht nur 
die chemische Industrie und ihre nachgeschalteten Anwender, sondern auch das 
metallverarbeitende Gewerbe, die Automobilindustrie, die Textilindustrie usw. Betroffen sind 
Stoffproduzenten ebenso wie Händler, Weiterverwender und Importeure, d.h. alle, die 
gewerblich mit Stoffen umgehen, neben einigen Großkonzernen vor allem kleine und mittlere 
Unternehmen einschließlich des Handwerks.

Schwachpunkt des Kommissionsentwurfs

Auf den entschiedensten Widerstand ist die Kommission mit dem System gestoßen, das sie 
für die Registrierung eines Stoffes vorschlägt. Die Kommission bindet die Menge der vom 
Anmelder zu liefernden Daten an die Menge des produzierten oder importierten Stoffes. Die 
Informationsanforderungen beginnen mit der Produktion bzw. mit dem Import einer 
Jahrestonne und steigern sich stufenweise bei Produktion oder Import von 10 Jahrestonnen, 
100 Jahrestonnen und 1.000 Jahrestonnen.

Die entscheidende Schwachstelle des Kommissionsansatzes besteht darin, dass er Daten ohne 
jeden Bezug zu konkreten Risiken der Stoffe einfordert. Die Datenanforderungen erhöhen 
sich beim Überschreiten der Mengenschwellen, ohne dass dies zwingend durch ein erhöhtes 
Risiko für Mensch und Umwelt begründet wäre.

Dieser mengenorientierte Ansatz führt zu unerwünschten Wirkungen. Allein die direkten 
Kosten der Informationsbeschaffung für einen Stoff reichen je nach den mengenmäßig 
gestaffelten Datenanforderungen von 20.000 bis 400.000 Euro. Unvermeidlicherweise werden 
dadurch insbesondere im kleinvolumigen Produktionsbereich in vielen Fällen die 
Registrierungskosten in keinem wirtschaftlichen Verhältnis zum Umsatz stehen. Als Folge 
muss befürchtet werden, dass eine erhebliche Anzahl Stoffe - Schätzungen gehen von 20 % 
und deutlich mehr aus - und Produkte vom Markt genommen werden. Damit schafft die 
Mengenschwellensystematik der Kommission einen falschen Selektionsanreiz, der sich an den 
Registrierungskosten orientiert und nicht am Stoffrisiko.

Verbesserungsvorschlag des Berichterstatters

Der Berichterstatter schlägt daher vor, die Mengenschwellen der Kommission um 
risikobasierte Faktoren zu ergänzen. Das neue Konzept betrachtet nicht jede denkbare 
Verwendung eines Stoffes, sondern fokussiert die Datenanforderungen auf typische 
Expositionen von Mensch und Umwelt, die mit bestimmten Verwendungskategorien
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verbunden werden. Dabei werden typische Belastungssituationen zusammengefasst, die 
gleiche Schutzmaßnahmen erfordern. Dies sind im Hinblick auf den Menschen die 
Hauptaufnahmewege (oral, inhalativ oder dermal) und im Hinblick auf die Umwelt die 
Eintragswege (Luft, Wasser, Boden), jeweils ergänzt durch die Dauer der Exposition 
(einmalig oder kurzzeitig, gelegentlich, wiederholt oder langfristig). Innerhalb dieser 
Expositionskategorien werden Einzelverwendungen zu Verwendungsbereichen 
zusammengefasst (industrieller, gewerblicher oder privater Verbrauch). Wenn alle Akteure, 
vom Produzenten bis zum letzten nachgeschalteten Anwender mit diesen Expositions- und 
Verwendungskategorien arbeiten, dann ist für eine erste Risikobewertung ein Kerndatensatz 
ausreichend. Dieser muss über die wesentlichen physikalisch-chemischen Eigenschaften und 
die akuten Wirkungen auf Mensch und Umwelt verlässlich Auskunft geben. Weitere 
Datenanforderungen, insbesondere weiterreichende Tests, sind dann von der jeweiligen 
Expositionssituation abhängig zu machen. Mit zunehmendem Schweregrad der Exposition 
müssen verschärfte zeitliche und inhaltliche Anforderungen beim Registrierverfahren 
einhergehen.

Diese Kerninformationen werden es der Agentur gleichzeitig ermöglichen, die zu 
registrierenden Stoffen nach dem von ihnen ausgehenden Risiko in Gruppen einzuordnen und 
damit Prioritäten für die Registrierung festzulegen. Auch nach dieser Systematik soll die 
Registrierung aller von REACH erfassten Altstoffe nach 11 Jahren abgeschlossen sein.

Vorteile des modifizierten Ansatzes

Bei diesem Ansatz ist nicht die Stoffmenge, sondern das Stoffrisiko Anknüpfungspunkt für 
das Registrierungssystem. Die mit der Registrierung verbundenen Belastungen werden 
dadurch ohne Einbußen für den Gesundheits- und Umweltschutz deutlich reduziert. Hersteller 
und Anwender müssen sich bei ihrer Risikoabschätzung nicht mehr an einer unübersehbaren 
Vielzahl von einzelnen Verwendungen, sondern an einer überschaubaren Zahl von Kategorien 
orientieren. Damit werden die Meldepflichten der nachgeschalteten Anwender reduziert und 
der Informationsfluss in der Wertschöpfungskette erleichtert. Gleichzeitig werden 
Geschäftsgeheimnisse und wirtschaftlich bedeutsame Informationen besser geschützt. Weiter 
wird die Flexibilität hinsichtlich Einsatz- und Verfügbarkeit von Stoffen erhöht und die 
unerwünschte Wirkung, dass Stoffe nur deshalb vom Markt Märkten verschwinden, weil die 
Test- und Registrierungskosten wirtschaftlich nicht getragen werden können, wird deutlich 
gemindert. Auch Tierversuche können so erheblich reduziert werden. Die Kombination aus 
Expositions- und Verwendungskategorien in Verbindung mit einem Satz von 
Kerninformationen stellt somit ein effizientes Instrument dar, um Mensch und Umwelt 
gezielter - nämlich entsprechend der tatsächlichen Exposition - zu schützen und gleichzeitig 
den einzusetzenden Ressourcen- und Administrationsaufwand seitens der Unternehmen und 
Behörden insgesamt zu verringern.

Wenn die Kommission das von ihr selbst vorgegebene Ziel der Wahrung und Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit der chemischen Industrie der EU erreichen will, dann muss der 
REACH-Entwurf praxisgerechter, praktikabler, kostengünstiger und systematisch plausibler 
werden. Die neue Stoffpolitik muss dem Schutz der menschlichen Gesundheit und der 
Umwelt dienen, aber auch Rahmenbedingungen für Investitionen und Innovationen 
begünstigen, die tatsächlich neue Arbeitsplätze und Unternehmen entstehen und nicht 
bestehende untergehen lassen. Dazu gehört ein REACH-Ansatz, der Datenanforderungen an 
das von einem Stoff ausgehende Risiko knüpft und nicht lediglich an den Umstand, das nicht 
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über alle Stoffe alle wissenschaftlich denkbaren Erkenntnisse vorliegen. Mit einer veränderten 
Systematik bei der Registrierung von Stoffen unternimmt der Bericht den Versuch, dieser 
Forderung Rechnung zu tragen.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju iekļaut savā ziņojumā šādus 
grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
10. apsvērums

10) Novērtējuma nosacījumi paredz, ka pēc 
reģistrācijas var pārbaudīt iesniegto 
dokumentu atbilstību šīs regulas prasībām 
un iegūt plašāku informāciju par vielas 
īpašībām. Pēc šādu vielu uzņemšanas 
turpmākos plānos, dalībvalstīm tās ir 
jānovērtē, ja rodas pamatotas aizdomas, ka 
vielas var kaitēt cilvēku veselībai un videi.

10) Novērtējuma nosacījumi paredz, ka pēc 
reģistrācijas var pārbaudīt iesniegto 
dokumentu atbilstību šīs regulas prasībām 
un iegūt plašāku informāciju par vielas 
īpašībām. Aģentūras novērtē šīs vielas, ja 
rodas pamatotas aizdomas, ka vielas var 
kaitēt cilvēku veselībai un videi.

Begründung

Um einheitliche Bewertungsmaßstäbe zu gewährleisten, muss die Bewertung der Stoffe 
zentral durch die Agentur erfolgen.
Die Stellung der Agentur ist deshalb deutlich zu stärken, wobei die 
Kooperationsmechanismen zwischen ihr und den nationalen Behörden klar zu fassen sind.

Grozījums. Nr. 2
15.a apsvērums (jauns)

15.a) Aģentūrām jāgarantē uzņēmumu 
juridiskā drošība, un tāpēc tās atbild par 
risku novērtēšanu attiecībā uz vielām un 
testu rezultātiem. Tas nozīmē, ka 
uzņēmumam vai dalībvalstij, kas apšauba 
Aģentūras vērtējumu, tas ir jāpierāda.
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Begründung

Einheitliche, verlässliche und rechtssichere Bedingungen zur Stoffbewertung und zur 
Umsetzung von Entscheidungen in der gesamten EU sind notwendig. Sie können nur durch 
eine starke Agentur gewährleistet werden.

Grozījums Nr. 3
16. apsvērums

16) Pieredze rāda, ka no dalībvalstīm nevar 
prasīt, lai tās novērtētu visus ar ķīmiskām 
vielām saistītos riskus. Pirmām kārtām šī
atbildība jāuzņemas uzņēmumiem, kas 
minētās vielas ražo vai importē, bet arī tikai 
tajos gadījumos, ja runa ir par daudzumu, 
kas lielāks par noteiktām gala vērtībām, lai 
būtu pa spēkam paveikt ar to saistītos 
pasākumus. Uzņēmumiem vajadzīgie risku 
novēršanas pasākumi jāveic saskaņā ar 
veikto vielu riska novērtējumu.

16) Pieredze rāda, ka no dalībvalstīm nevar 
prasīt, lai tās novērtētu visus ar ķīmiskām 
vielām saistītos riskus. Atbildība par 
pienākumu izpildi pirmām kārtām 
jāuzņemas uzņēmumiem, kas minētās vielas 
ražo vai importē, bet arī tikai tajos 
gadījumos, ja runa ir par daudzumu, kas 
lielāks par noteiktām gala vērtībām, lai būtu 
pa spēkam paveikt ar to saistītos pasākumus. 
Uzņēmumiem vajadzīgie risku novēršanas 
pasākumi ir jāveic saskaņā ar veikto vielu 
riska novērtējumu. Tajos ietilpst pienākums 
pārredzami un atbilstīgi aprakstīt, 
dokumentēt un darīt zināmus riskus 
attiecībā uz ražošanu, izmantošanu un 
pārdošanu. Ražotājiem un netiešajiem 
lietotājiem viela ražošanai un izmantošanai 
jāizvēlas no visdrošākajām pieejamām 
vielām.

Grozījums Nr. 4
17. apsvērums

17) Lai veiktu efektīvu vielu drošības 
novērtējumu, vielu ražotājiem un 
importētājiem jāiepazīstas ar informāciju par 
šīm vielām, vajadzības gadījumā jāveic 
jaunas pārbaudes.

.

17) Lai veiktu efektīvu vielu drošības 
novērtējumu, vielu ražotājiem un 
importētājiem jāiepazīstas ar 
vajadzīgoinformāciju par šīm vielām, lai 
novērtētu iespējamos riskus un garantētu 
drošu izmantošanu, pamatojoties uz 
faktisko ekspozīciju, vajadzības gadījumā 
jāveic jaunas pārbaudes.

Begründung

Um Tierversuche zu vermeiden und Kosten zu reduzieren, dürfen nur Tierversuche gemacht 
werden, die für eine Risikoabschätzung auf Basis der tatsächlichen Exposition und 



PA\566105LV.doc  7/110                                     PE 357.851v01-00

 Ārējais tulkojums LV

Verwendung wirklich notwendig sind. Den Umfang der Prüf- und Datenanforderungen nach 
Produktions- bzw. Importmengen zu staffeln ist deshalb nicht geeignet.

Grozījums Nr. 5
21. apsvērums

21) Prasības, kas attiecas uz ražotājiem 
saistībā ar vielas drošības novērtējumu, ir 
detalizēti jāuzskaita tehniskajā pielikumā, 
lai ražotājiem un importētājiem būtu 
iespēja izpildīt savas saistības. Lai ievērotu 
taisnīgu uzdevumu sadalījumu, ražotājiem 
un importētājiem, veicot vielu drošības 
novērtējumu, jāņem vērā ne tikai tās jomas, 
kas vajadzīgas ražotājiem un kurās ražotāji 
izmanto savas vielas, bet arī visas pārējās 
jomas, par kurām lūdz pircēji.

21) Lai vielu drošības novērtējums un to 
attiecības produktu ķēdē, kā arī atbildības 
pārņemšana to pastāvēšanas laikā būtu 
efektīva, vielu novērtējumam jābūt 
pamatotas gan uz to patstāvīgām īpašībām, 
gan arī uz gaidāmajām ekspozīcijām. Šeit 
jāpiemēro stāvokļu kategorijas. Neatkarīgi 
no vielas izmantošanas var identificēt un 
iedalīt kategorijās tipiskus cilvēka un vides 
stāvokļus, tāpēc nav jāaplūko atsevišķas 
produktu grupas un izmantošanas jomas. 
Turklāt var apkopot tipiskas situācijas, 
kurās vajadzīgi vieni un tie paši 
aizsardzības pasākumi. Tie ir cilvēka 
galvenie uztveres ceļi (orālais, elpošanas 
vai dermālais), vietas apkārtējā vidē (gaiss, 
ūdens, zeme) un attiecīgās ekspozīcijas 
ilgums (vienreizējs vai īss, nejaušs, 
atkārtots vai ilgstošs). Šajās ekspozīciju 
kategorijās definē un iedala: izmantošanas 
jomas (ražošanas, rūpniecības vai privāto) 
un ekspozīcijas pieļaujamo 
augstumu/pakāpi.

Begründung

Für den Stoffhersteller ist es nicht machbar, alle denkbaren Einsatz- und 
Verwendungsbedingungenbedingungen detaillierten Einzelbewertungen zu unterziehen. 
Zudem wäre dies auch aus Sicht der nachgeschalteten Anwender nicht wünschenswert. Eine 
zu detaillierte Beschreibung der Einsatzbedingungen, schränkt die notwendige Flexibilität in 
der Stoffanwendung für die nachgeschalteten Anwender ein. In Fällen, in denen das spezielle 
Expositionszenario nicht auf die Verwendungssituation vor Ort passt wäre entweder ein 
umfänglicher Transfer von (ggf. sensiblem) anwendungsbezogenem Know-how zum 
Stoffhersteller notwendig oder der nachgeschaltete Anwender müsste die Stoffbewertung 
selbst durchführen. Die Weitergabe von anwendungsunabhängigen Expositionskategorien 
anstatt anwendungsspezifischer Expositionsszenarien würde diese Problematik entschärfen.

Grozījums Nr. 6
25. apsvērums

25) Ja veic eksperimentus, tiem jāatbilst 25) Ja veic jaunus eksperimentus ar 
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attiecīgām prasībām par laboratorijas 
dzīvnieku aizsardzību, kas minētas 
1986. gada 24. novembra Padomes Direktīvā 
86/609/EEK par dalībvalstu normatīvo un 
administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz 
to dzīvnieku aizsardzību, kurus izmanto 
izmēģinājumos un citiem zinātniskiem 
mērķiem, kā arī labai laboratorijas praksei 
saskaņā ar 1986. gada 18. decembra 
Padomes Direktīvu 87/18/EEK par 
normatīvo un administratīvo aktu 
saskaņošanu attiecībā uz labas laboratorijas 
prakses principu piemērošanu un pārbaudēm 
saistībā ar to piemērošanu ķīmisko vielu 
testos.

mugurkaulniekiem, tiem jāatbilst attiecīgām 
prasībām par laboratorijas dzīvnieku 
aizsardzību, kas minētas 1986. gada 
24. novembra Padomes Direktīvā 
86/609/EEK par dalībvalstu normatīvo un 
administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz 
to dzīvnieku aizsardzību, kurus izmanto 
izmēģinājumos un citiem zinātniskiem 
mērķiem, kā arī labai laboratorijas praksei 
saskaņā ar 1986. gada 18. decembra 
Padomes Direktīvu 87/18/EEK par 
normatīvo un administratīvo aktu 
saskaņošanu attiecībā uz labas laboratorijas 
prakses principu piemērošanu un pārbaudēm 
saistībā ar to piemērošanu ķīmisko vielu
testos.

Begründung

Die wesentlich aufwändigeren und teureren Anforderungen der Guten Laborpraxis sollten 
nur auf neu durchzuführende Wirbeltierversuche Anwendung finden. Dies würde bei gleicher 
Sicherheit die Kosteneffizienz der Registrieranforderungen erheblich verbessern.

Grozījums Nr. 7
29.a apsvērums (jauns)

29.a) Vairāk par 30 000 reģistrējamo vielu 
pārredzama iedalīšana iespējama tikai tad, 
ja nosaka reģistrācijas kārtību, 
pamatojoties uz minimāliem datiem, kuri 
satur būtiskākās fizikāli - ķīmiskās īpašības 
un akūto iedarbību uz cilvēku un vidi, kā 
arī kategorijās iedalītus datus par 
ekspozīcijām. Šajā kārtībā būs iespēja 
vispirms identificēt vielas ar augstākajiem 
riskiem un veselības un vides aizsardzības 
nolūkos reģistrēt tās pirmās.

Begründung

Nur unter dieser Voraussetzung wird REACH mit einem sinnvollen Aufwand und in einem 
überschaubaren Zeitrahmen dazu beitragen können, mögliche Risiken für Mensch und 
Umwelt durch Altstoffe besser abzuschätzen und zu im Sinne des Gesundheits- und 
Verbraucherschutzes rascher zu beurteilen.
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Grozījums Nr. 8
29. b apsvērums (jauns)

29.b) Lai reģistrācijas prasības mērķtiecīgi 
saskaņotu ar vēlāko drošības novērtējumu, 
vajadzīga šāda pieeja: pirmajai risku 
novērtēšanas pakāpei pietiek ar 
minimālajiem datiem, kuri satur būtiskākās 
fizikāli ---ķīmiskās īpašības un akūto 
iedarbību uz cilvēku un vidi. Turpmākie 
testi ir atkarīgi no attiecīgās ekspozīcijas 
situācijas. Pieaugot ekspozīcijas 
sarežģītības pakāpei, reģistrējoties 
jāpaaugstina prasības attiecībā uz termiņu
un saturu. Jāatbalsta jau esošas 
informācijas izmantošana uzņēmumos, lai 
pēc iespējas agrāk identificētu un 
reģistrācijas procesā dotu prioritāti vielām 
ar jau zināmiem būtiskiem riskiem. Tas 
attiecas galvenokārt uz CMR--, PBT- un 
vPvB vielām.

Begründung

Die risiko-unabhängigen Informationsanforderungen nach Mengenschwellen führen bereits 
unter den gegenwärtigen Kostenannahmen der EU-Kommission zu relativ hohen spezifischen 
Registrierkosten – insbesondere im Mengenbereich zwischen 10 und 100 t/a. Um hier einen 
risiko-unabhängigen, d.h. kostengetriebenen Entfall von Stoffen in größerem Umfang zu 
vermeiden, sind die Informations- und Prüfanforderungen an der tatsächlichen 
Expositionssituation auszurichten. Im Sinne des Gesundheits- und Verbraucherschutzes 
werden nur diejenigen Daten erhoben, die für die Beurteilung einer sicheren Anwendung auf 
Basis der tatsächlich vorhandenen Exposition auch notwendig sind. Im Sinne des Tierschutzes 
werden durch diese Vorgehensweise unnötige Tierversuche vermieden.

Grozījums Nr. 9
38.a apsvērums (jauns)

38.a) Lai atbalstītu firmas, kas piedalās 
konsorcijos, Komisija ir izstrādājusi 
pamatnostādnes konkurences tiesību 
ievērošanai.

Grozījums Nr. 10
40. a apsvērums (jauns)



PE 357.851v01-00  10/110                                        PA\566105LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

Lai atbalstītu firmas, kas veido šādus 
konsorcijus, atbilstīgi ievērojot 
konkurences tiesību nosacījumus, Komisija 
ir izstrādājusi pamatnostādnes ar likuma 
augstāko spēku.

40.a) Laika ziņā ierobežotā 
pirmsreģistrācijas fāzē, kurā sastāda visas 
30 000 vielas aptverošus vielu reģistrus, 
jāuzskaita vielas un atbilstīgie minimālie 
dati, kuri satur būtiskākās fizikāli -
ķīmiskās īpašības un akūto iedarbību uz 
cilvēku un vidi, kā arī jāinformē par 
iespējamām ekspozīcijām vispārīgu 
kategoriju formā. Tā varētu panākt tūlītēju 
vispārējo risku novērtējumu un sastādīt 
reģistrācijas kārtību atkarībā no prioritātes.

Begründung

Die Inventarisierung bietet eine schnelle und umfassende Übersicht mit über alle auf dem 
Markt befindlichen Stoffe. Diese Inventarisierung bietet auch die Möglichkeit, frühzeitig 
Konsortien bilden zu können, um dann im Rahmen der Registrierungs- und 
Evaluierungsphase möglichst kostengünstig operieren zu können.

Grozījums Nr. 11
43. apsvērums

43) Saskaņā ar atbildības ķēdi netiešajiem 
lietotājiem jānovērtē vielas riski, kas rodas 
viņu izmantošanas laikā, ja šie 
izmantošanas veidi nav ietverti piegādātāja 
sagatavotajā drošības datu sarakstā; tas 
neattiecas uz gadījumu, kad netiešais 
lietotājs piemēro stingrākus drošības 
pasākumus kā viņa piegādātājs iesaka vai 
arī, ja piegādātāja pienākums nav bijis šos 
riskus novērtēt vai par tiem informēt. Tāpēc 
netiešajiem lietotājiem jāatbild par tiem 
riskiem, kas rodas no viņu izmantotajām 
vielām.

43) Saskaņā ar atbildības ķēdi netiešajiem 
lietotājiem jānovērtē vielas riski, kas rodas 
saistībā ar attiecīgo ekspozīciju viņu
izmantošanas laikā, ja šīs ekspozīcijas 
vismaz attiecībā uz ekspozīciju kategorijām
nav minētas piegādātāja sagatavotajā 
drošības datu sarakstā; tas neattiecas uz 
gadījumu; kad netiešais lietotājs piemēro 
stingrākus drošības pasākumus kā viņa 
piegādātājs iesaka vai arī, ja piegādātāja 
pienākums nav bijis šos riskus novērtēt vai 
par tiem informēt. Tāpēc netiešajiem 
lietotājiem ir jāatbild par tiem riskiem, kas 
rodas no viņu izmantotajām vielām.

Begründung

Für den Stoffhersteller ist es nicht machbar, alle denkbaren Einsatz- und 
Verwendungsbedingungenbedingungen detaillierten Einzelbewertungen zu unterziehen. 
Zudem wäre dies auch aus Sicht der nachgeschalteten Anwender nicht wünschenswert. Eine 
zu detaillierte Beschreibung der Verwendung bzw. der sicheren Einsatzbedingungen, schränkt 
die notwendige Flexibilität in der Stoffanwendung für die nachgeschalteten Anwender ein. In 
Fällen, in denen das spezielle Expositionszenario nicht auf die Verwendungssituation vor Ort 
passt, wäre entweder ein umfänglicher Transfer von (ggf. sensiblem) anwendungsbezogenem 
Know-how zum Stoffhersteller notwendig oder der nachgeschaltete Anwender müsste die 
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Stoffbewertung selbst durchführen. Die Weitergabe von anwendungsunabhängigen 
Expositionskategorien anstatt anwendungsspezifischer Expositionsszenarien würde diese 
Nachteile erheblich vermindern.

Grozījums Nr. 12
45. apsvērums

45) Sakarā ar izmantošanu un novērtējumu 
vielu netiešajiem lietotājiem attiecīgā 
informācija jānodod tālāk, ja to izmantošana 
neatbilst noteikumiem ekspozīciju aprakstā, 
kas aprakstīts drošības datu sarakstā, ko 
sastādījis sākotnējais ražotājs vai 
importētājs; turklāt šī tālāk nodotā 
informācija viņiem pastāvīgi jāatjauno.

45) Sakarā ar izmantošanu un novērtējumu 
vielu netiešajiem lietotājiem attiecīgā 
informācija jānodod tālāk, ja to izmantošana 
neatbilst noteikumiem ekspozīciju aprakstā 
vai ekspozīciju kategorijai, kas aprakstīta 
drošības datu sarakstā, ko sastādījis 
sākotnējais ražotājs vai importētājs; turklāt 
šī tālāk nodotā informācija viņiem pastāvīgi 
jāatjauno.

Begründung

Siehe Änderungsanträge zu den Erwägungsgründen 21 und 43.

Grozījums Nr. 13
47. apsvērums

47) Ja uz atbilstīgām vielām automātiski 
attiektos informācijas augstākās prasības, 
eksperimentiem būtu vajadzīgs ievērojams 
skaits dzīvnieku. Šie eksperimenti būtu 
saistīti ar ievērojami augstām izmaksām, kas 
jāsedz uzņēmumam. Tāpēc jānodrošina, ka 
šādas informācijas iegūšana atbilst 
faktiskajai vajadzībai pēc informācijas. 
Veicot novērtēšanu, dalībvalstīm jāsagatavo 
lēmumi un Aģentūrai lēmums par 
eksperimentu programmām, kuras ieteikuši 
attiecīgo vielu ražotāji un importētāji. Par 
ieteiktajām programmām jāatbild 
dalībvalstīm, kurās vielu ražos vai kurā 
dzīvo importētājs.

47) Ja uz atbilstīgām vielām automātiski 
attiektos informācijas augstākās prasības, 
eksperimentiem būtu vajadzīgs ievērojams 
skaits dzīvnieku. Šie eksperimenti būtu 
saistīti ar ievērojami augstām izmaksām, kas 
jāsedz uzņēmumam. Tāpēc jānodrošina, ka 
šādas informācijas iegūšana atbilst 
faktiskajai vajadzībai pēc informācijas., 
pamatojoties uz vielas ekspozīciju. Veicot 
novērtēšanu, Aģentūrai jāpārbauda ražotāju 
un importētāju sagatavotie reģistrācijas 
dokumenti un, ja vajadzīg, jāpieprasa 
papildu pārbaudes.

Begründung

Siehe Änderungsanträge zu den Erwägungsgründen 10 und 15 a neu (zentrale Rolle durch die 
Agentur)sowie 29 b neu und 43 (zunächst Mindestdaten; weitergehende Prüfungen auf Basis 
der tatsächlichen Exposition).
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Grozījums Nr. 14
54.a apsvērums (jauns)

54. a) Lietošanas atļaujas piešķiršanas 
process jāveido, pamatojoties uz 
reģistrāciju un jāņem vērā tajā minētie, jau 
esošie risku pārvaldes pasākumi attiecībā 
uz konkrētiem izmantošanas veidiem. 
Pietiekami pārbaudīti izmantošanas veidi, 
pamatojoties uz vispārpieņemtiem 
lēmumiem, jāsvītro no lietošanas atļaujas 
procesa („pozitīvais saraksts“). Turklāt 
atļaujas process neattiecas uz vielu 
izmantošanas veidiem, ko regulē saskaņā 
ar ierobežojuma Direktīvu (76/769/EEK) 
vai kas turpmāk attieksies uz VIII sadaļu 
(ierobežojumi).

Begründung

Sowohl bei der Beschränkung als auch bei der Zulassung wird die Verwendung von Stoffen 
geregelt. Die beiden Verfahren sind nicht ausreichend aufeinander abgestimmt und 
voneinander abgegrenzt. Es besteht die Gefahr von inkonsistenten Entscheidungen und 
Doppelarbeit für Unternehmen und Behörden.

Grozījums Nr. 15
55.a apsvērums (jauns)

55. a) Pēc reģistrācijas Aģentūrai 
jāpārbauda tās vielas, kas pretendē uz 
piedalīšanos atļaujas piešķiršanas procesā, 
un jākonstatē vai to izmantošana ir 
pietiekami kontrolēta, piemēram, attiecībā 
uz ierobežojumu XVI pielikumā. Gadījumā 
ja tā nav un ja pastāv priekšnoteikumi 
ierobežojumiem saskaņā ar VIII. sadaļu, 
tad jāsāk ierobežošanas process. Pēc tam 
ierobežotajai vielai nav jāpiedalās atļaujas 
piešķiršanas procesā. Ja komisijas 
pārbaude pierāda pietiekamu kontroli, 
vielu jau tad var svītrot no piedalīšanās 
atļaujas piešķiršanas procesā; attiecībā uz 
lēmumu par izņēmumiem nedrīkst gaidīt, 
kamēr pieņems lēmumu par uzņemšanu 
XIII pielikumā.
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Begründung

Sowohl bei der Beschränkung als auch bei der Zulassung wird die Verwendung von Stoffen 
geregelt. Die beiden Verfahren sind nicht ausreichend aufeinander abgestimmt und 
voneinander abgegrenzt. Es besteht die Gefahr von inkonsistenten Entscheidungen und 
Doppelarbeit für Unternehmen und Behörden.

Grozījums Nr. 16
1. panta 1. punkts

1) Šī regula satur nosacījumus par vielām 
saskaņā ar 3.panat 1. punktu. Šie 
nosacījumi ir spēkā attiecīgu vielu 
ražošanā, importēšanā, laišanā apgrozībā 
un izmantošanā, kā arī produktos un 
izstrādājumos.

1) Šīs regulas mērķis ir nodrošināt brīvu 
ķīmisko vielu apgrozību iekšējā tirgū.

Begründung

Der Zweck der Verordnung sollte an den Anfang gestellt werden.

. Grozījums Nr. 17
1. panta 2. punkts

2) Šīs regulas mērķis ir nodrošināt brīvu 
ķīmisko vielu apgrozību iekšējā tirgū.

2) Šai regulai par pamatu ir apgādes 
princips1. Tāpēc ražotājiem, importētājiem 
un netiešajiem lietotājiem jāgarantē, ka 
viņi ražo, laiž apgrozībā, ieved un izmanto 
tikai tādas vielas, kas pēc novērtējuma ar 
modernāko tehniku, pienācīgi lietojot, 
nekaitē cilvēku veselībai un videi. Ar to 
saistīts pienākums atbilstoši un pārskatāmi 
aprakstīt, dokumentēt, kā arī ziņot par 
riskiem, kas saistīti ar katras vielas 
ražošanu, izmantošanu un pārdošanu.
1 Saskaņā ar Komisijas paziņojuma par 
apgādes principu KOM(2000) 1 galīgo 
versiju.

Begründung

Diese Wortwahl gibt die Verpflichtungen aus der Sorgfaltspflicht gemäß der in der Fußnote 
vermerkten Kommissionsmitteilung wieder.
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Grozījums Nr. 18
1. panta 3. punkts

3) Šī regula pamatota uz pamatprincipu, ka 
ražotāji, importētāji un netiešie lietotāji 
garantē, ka viņi ražo, laiž apgrozībā, ieved 
un izmanto vielas, kas nekaitē cilvēku 
veselībai un videi. Tās nosacījumi pamatoti 
uz apgādes principu2.

3) Šī regula satur nosacījumus par vielām 
saskaņā ar 3. panta 1. punktu. Šie 
nosacījumi attiecas uz ražošanu, ievešanu, 
laišanu apgrozībā un attiecīgo vielu 
izmantošanu produktos un ražojumos.

2 Saskaņā ar Komisijas paziņojuma par 
apgādes principu KOM(2000) 1 galīgo 
versiju.

Grozījums Nr. 19
2. panta 1. punkta ca) apakšpunkts (jauns)

ca) vielas, ko saskaņā ar Padomes 
Direktīvu 75/442/EEK, uzskata par 
atkritumiem;

Begründung

Doppelte Rechtsvorschriften sind zu vermeiden. Die spezifische Abfallverordnung ist für die 
REACH-Bestimmungen in Bezug auf den Schutz der menschlichen Gesundheit und der 
Umwelt angemessen. Ferner unterliegen Abfälle weder einer Zulassung noch 
Beschränkungen, sind aber registrierungspflichtig. Eine Registrierung von Abfällen ist 
überflüssig. Abfälle sollten aus dem ganzen REACH-System ausgeklammert werden.

Grozījums Nr. 20
2. panta 1.a punkts (jauns)

1. a) Šī regula neattiecas uz vielām, ko 
izmanto:
a) medicīnas vai veterinārās medicīnas 
produktos saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (EEK) Nr. 2309/93 un 
Regulu (EK) 726/2004, kā arī Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2002/82/EK un Direktīvu 2002/83/EK;
b) pārtikas produktos saskaņā ar Komisijas 
Regulu (EK) Nr. 178/2002, tostarp pārtikas 
piedevās saskaņā ar Padomes Direktīvu 
89/107/EEK un aromatizējošās vielās 
saskaņā ar definīcijām 2232/96/EK, kā arī 
Komisijas lēmumu 2000/489/EK;
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c) lopbarībā tostarp lopbarības piedevās 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par 
piedevu izmantošanu dzīvnieku barībā; un 
lopbarību saskaņā ar Direktīvu 
84/471/EEK;
d) medicīnas ierīcēs saskaņā ar Direktīvām 
90/385/EEK, 93/42/EEK un 98/79/EK;
e) materiālos, kas nonāk kontaktā ar 
pārtikas produktie, saskaņā ar Padomes 
Direktīvu 89/109/EEK;
f) augu aizsardzības līdzekļos saskaņā ar 
Padomes Direktīvu 91/414/EEK;
g) biocīdos produktos saskaņā ar Padomes 
Direktīvu 98/8/EK;
i) kosmētiskos izstrādājumos saskaņā ar 
Padomes Direktīvu176/768/EEK;
1OV L 262, 27.9.1976., 169. lpp.

Begründung

Die zukünftige Verordnung muss wesentlich besser auf das bestehende Recht abgestimmt 
werden. Bereits geregelte Stoffe oder Stoffgruppen bzw. deren Verwendung in bestimmten 
Produkten müssen von REACH ausgenommen werden. Andernfalls besteht die Gefahr von 
Doppelregelungen und Widersprüchen.

Grozījums Nr. 21
2. panta 2. punkta a), b), c) apakšpunkti

2) Uz šo regulu neattiecas šādi tiesību akti: 2) Uz šo regulu neattiecas:

a) Padomes1Direktīva 89/391/EEK;
b) Padomes Direktīva 90/394/EEK;
c) Padomes2 Direktīva 98/24/EK;
d) Kopienas tiesību akti par bīstamo vielu 
pārvadāšanu un par bīstamo vielu 
izmantošanu dzelzceļa, ceļu, iekšējo ūdeņu, 
jūras un gaisa satiksmē.

a) Kopienas tiesību akti par bīstamo vielu 
pārvadāšanu un par bīstamo vielu 
izmantošanu dzelzceļa, ceļu, iekšējo ūdeņu, 
jūras un gaisa satiksmē.

aa) pēc Aģentūras ieteikuma vai Komisijas 
iniciatīvas izņemto vielu sarakstu var 
pārstrādāt,pamatojoties uz Komisijas 
lēmumu saskaņā ar 130. panta 3. punktā 
minēto iespēju.
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1 OV L 183, 29.6.1989., 11. lpp.
2 OV L 131, 5.5.1998., 11. lpp.

Begründung

Doppelregelungen für den Arbeitsschutz zu Stoffen sind zu vermeiden. 

Die Bestimmungen des Absatzes 2 a a (neu) enthalten ein Verfahren für eine einfache 
Anpassung der Liste von Ausschlüssen/Befreiungen an diese Kriterien. Diese Vorgehensweise
wurde auch in der Richtlinie 92/32/EWG (7. Novellierung der DSD) gewählt.

Grozījums Nr. 22
3. panta 1. punkts

1) Viela: ķīmisks elements un tā savienojumi 
savā dabiskajā formā vai izveidots attiecīgā 
ražošanas procesā, ieskaitot produkta 
stabilitātes saglabāšanai vajadzīgās 
papildvielas un ražošanas procesā izraisīto 
piesārņojumu, izņemot šķīdinātājus, ko var 
atdalīt, neietekmējot vielas stabilitāti un 
nemainot tās savienojumus.

1) Viela: ķīmisks elements un tā savienojumi 
savā dabiskajā formā vai izveidots attiecīgā 
ražošanas procesā, ieskaitot produkta 
stabilitātes saglabāšanai vajadzīgās papildu 
vielas un ražošanas procesā izraisīto 
piesārņojumu.

Begründung

Die Forderung zur Abtrennung von Lösemitteln (z. B. Wasser) ist weder praxisgerecht noch 
erforderlich. Es müssten unnötige Tierversuche an Reinsubstanzen durchgeführt werden, die 
in der Praxis so nicht gehandhabt werden.

Grozījums Nr. 23
3. panta 2. punkts

2. Pagatavošana: daudzums, savienojums 
vai šķīdums, kas sastāv no divām vai 
vairākām vielām.

2. Pagatavošana: daudzums, savienojums 
vai šķīdums, kas sastāv no divām vai 
vairākām vielām; metāliski savienojumi ir 
pagatavošanas speciālas formas, kas 
jānovērtē, ievērojot to specifiskās īpašības. 

Begründung

Obwohl in Anhang I a Legierungen als "spezielle Zubereitungen" bezeichnet werden, trägt 
der Verordnungsteil den speziellen Eigenschaften der Legierungen nicht Rechnung.  
Legierungen, die aus zwei oder mehreren Stoffen (Metallen) bestehen, verschmelzen zu einem 
neuen nicht mehr löslichen Kristallgitter.  Legierungen sollten daher als "Zubereitungen" 
nicht selbst registriert werden, aber die sichere Verwendung  von Metallen in Legierungen 
sollte untersucht werden.  Dies ergibt sich bereits aus den Überlegungen der EU-Richtlinie 
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über gefährliche Zubereitungen (199/45/EG).

Grozījums Nr. 24
3. panta 4. punkts a) un b) apakšpunkti

4) Polimērs: viela, kas sastāv no molekulām, 
kuras raksturo viena vai vairāku veidu 
monomēru vienību virkne. Šīs molekulas 
atrodas konkrēta molekulārā svara robežās, 
un atšķirības molekulu svarā būtībā 
atkarīgas no momomēru vienību skaita. 
Polimērs satur:

4) Polimērs: viela, kas sastāv no molekulām, 
kuras raksturo viena vai vairāku veidu 
monomēru vienību virkne un kas satur 
vienkāršu molekulu svara vairākumu ar 
mazākais trīs monomēru vienībām, kas ir 
savienojušās vismaz ar vēl vienu 
monomēru vienību jeb citu reaģentu, 
turklāt viela sastāv no mazāk nekā viena 
vienkārša molekulu svara vairākuma ar 
vienādu molekulāro svaru. Šīs molekulas 
atrodas konkrēta molekulārā svara robežās, 
un atšķirības molekulu svarā būtībā 
atkarīgas no monomēru vienību skaita.

a) vienkāršu molekulu svara vairākumu ar 
mazākais trīs monomēru vienībām, kuras ir 
savienojušās vismaz ar vēl vienu 
monomēru vienību jeb citu reaģentu un 
veido kovalentu vienību, kā arī;

b) mazāk nekā viena vienkārša molekulu 
svara vairākumu ar vienādu molekulāro 
svaru;

Begründung

Die obige Definition eines Polymers ist im Wesentlichen die OECD-Definition, die auch in 
der Richtlinie 92/32/EWG enthalten ist und als „Standarddefinition“ betrachtet wird und 
daher beibehalten werden sollte.

Grozījums Nr. 25
3. panta 11. punkts

11) Netiešais lietotājs: ar ražotāju vai 
importētāju neidentiska fiziska vai juridiska 
persona ar dzīves vietu Kopienā, kas vielu 
vai tās savienojumus izmanto saistībā ar 
rūpniecisku darbību. Tirgotāji un patērētāji 
nav netiešie lietotāji. Saskaņā ar 4. panta 
2. punkta c) apakšpunktu tālāku importētāju 

11) Netiešais lietotājs: ar ražotāju vai 
importētāju neidentiska fiziska vai juridiska 
persona ar dzīves vietu Kopienā, kas vielu 
vai tās savienojumus izmanto saistībā ar 
rūpniecisku vai profesionālu darbību. 
Tirgotāji un patērētāji nav netiešie lietotāji. 
Saskaņā ar 4. panta 2. punkta c) apakšpunktu 
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uzskata par netiešo lietotāju. tālāku importētāju uzskata par netiešo 
lietotāju.

Begründung

Übersetzungsfehler (professional use) Bei gewerblicher Definition wären viel nachgeschaltete 
Anwender, z. B. die öffentliche Hand, nicht erfasst. 

Grozījums Nr. 26
3. panta 12. punkta a) apakšpunkts (jauns)

12. a) Izmantošanas kategorijas:
iedalīšana kategorijās saskaņā ar IC 
pielikumu par izmantošanu pēc šādām 
pazīmēm: rūpnieciskā izmantošana, 
profesionālā izmantošana un patērētāju 
izmantošana.

Begründung

Das Konzept der Verwendungs- und Expositionskategorien systematisiert und fokussiert die 
Datenanforderungen und erleichtert die Kommunikation in der Produktkette. Statt 
Produktgruppen zu betrachten, lassen sich unabhängig von der Anwendung eines Stoffes 
typische Expositionen von Mensch und Umwelt identifizieren und kategorisieren. Eine 
detailliertere Darstellung findet sich in den Änderungen zum Anhang I b a (neu).

Grozījums Nr. 27
3. panta 12. punkta b) apakšpunkts (jauns)

12. b) Ekspozīcijas kategorijas: ekspozīcijas 
iedala kategorijāspamatojoties uz 
atbilstīgiem cilvēka uztveres ceļiem (orālo, 
elpošanas vai dermālo), vietām apkārtējā
vidē (gaiss, ūdens, zeme) un attiecīgo 
ekspozīcijas ilgumu un biežumu 
(vienreizējs vai īss, nejaušs, atkārtots vai 
ilgstošs) saskaņā ar IXA pielikumu.

Begründung

Das Konzept der Verwendungs- und Expositionskategorien systematisiert und fokussiert die 
Datenanforderungen und erleichtert die Kommunikation in der Produktkette. Ausführliche 
Begründung siehe 12a.
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Grozījumi Nr. 28
3. panta 12. punkta c) apakšpunkts (jauns)

12. c) Ekspozīcijas aprakstss: konkrēto
pasākumu apraksts, lai pasargātu cilvēku 
un dabu, kā arī vielas ražošanas un 
izmantošanas specifiskos nosacījumus tās 
pastāvēšanas laikā.

Begründung

Ein Expositionsszenario beschreibt im Gegensatz zu Verwendungs- und 
Expositionskategorien die spezifischen Einzelbedingungen der Verwendung eines Stoffes, 
insbesondere die konkreten Schutzmaßnahmen.

Grozījums Nr. 29
3. panta 14. punkts

14. Starpprodukts: viela, ko izmanto tikai
ķīmiskā pārstrādē vai ko lieto, lai pārvērstu 
citā vielā (process turpmāk saukts sintēze).

14. Starpprodukts: viela vai savienojums, ko 
izmanto tikai ķīmiskā pārstrādē vai ko lieto, 
lai pārvērstu citā vielā (process turpmāk 
saukts sintēze).

Begründung

Auch für Stoffe, die nicht nur als Zwischenprodukt verwendet werden, sollte die 
Ausnahmeregelung Anwendung finden.

Grozījums Nr. 30
3. panta 14.a punkts (jauns)

14.a) Ķīmiski nemodificēta viela ir viela, 
kuras ķīmiskā struktūra nav mainīta arī 
ķīmiskā procesā, piemēram, ja vielu ķīmiski 
apstrādā, lai novērstu piemaisījumus.

Begründung

Die vorgeschlagene Verordnung nimmt Substanzen von der Registrierung aus, "die natürlich 
sind, falls sie bei ihrer Herstellung nicht chemisch modifiziert worden sind". Auch wenn 
zellolose Phasern in einem chemischen Verfahren gewonnen werden, wird deren Struktur 
nicht verändert.  Folglich sollten alle Formen und Verfahren zur Herstellung von zellulose 
Phasern von dieser Ausnahme erfasst werden.
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Grozījums Nr. 31
3. panta 20. punkts

20) Fāzes viela ir viela, kas 15 gadu laikā 
pirms šīs direktīvas stāšanās spēkā atbilst 
vismaz vienam no minētajiem kritērijiem:

20) Fāzes viela ir viela, kaS minēta vielu 
reģistrā saskaņā ar 22. b pantu.

Begründung

Derzeit ist unbekannt, wie viele Stoffe in der EU produziert / in die EU importiert werden. 
Durch die Erstellung eines Stoffinventars nach dem neuen Art. 22b erhalten Behörden, 
Hersteller/Importeure und nachgeschaltete Anwender Informationen über geplante 
Registrierungen. Dies gewährleistet eine wesentlich bessere Planbarkeit und Rechtsicherheit. 
Auf komplizierte Definitionen und Nachweisverfahren kann verzichtet werden.

Grozījums Nr. 32
3. panta 20. punkta a) apakšpunkts

a) ražotājs vai importētājs vielu ražo vai 
ieved Kopienā vai valstīs, kas 2004. gada 
1. maijā iestājās Eiropas Savienībā, un tā ir 
minēta Eiropas tirgū sastopamo ķīmisko 
vielu sarakstā (EINECS),

svītrots

b) vielu sāka ražot vai importēja Kopienā 
vai valstīs, kas 2004. gada 1. maijā iestājās 
Eiropas Savienībā, taču ražotājs vai 
importētājs to nelaida apgrozībā,
c) vielu sāka ražot vai importēja Kopienā 
vai valstīs, kas 2004. gada 1. maijā iestājās 
Eiropas Savienībā, ražotājs vai importētājs 
to laida apgrozībā, un tā ir reģistrēta 
saskaņā ar Direktīvas 67/548/EEK 8. panta 
1. punkta pirmo ievilkumu Direktīvas 
79/831/EWG1redakcijā, taču neatbilst 
polimēra definīcijai Direktīvā 67/548/EEK 
Direktīvas 92/32/EWG2 redakcijā,
1 OV L 259, 15.10.1979., 10. lpp.
2 OV L 154, 5.6.1992., 1. lpp.

Begründung

Da alle Stoffe nach dem neuen Art. 22b zu einem Zeitpunkt in ein Stoffregister gemeldet 
werden, und diese Stoffe dann als Phase-In Stoffe gelten, kann auf komplizierte Defininitionen 
und bürokratische Nachweisverfahren verzichtet werden.
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Grozījums Nr. 33
3. panta 23. punkts

23) Zinātniski pētījumi un attīstība: saskaņā 
ar kontrolētiem nosacījumiem veikti 
zinātniski eksperimenti, analīzes vai 
pētniecības darbi ar ķīmiskām vielām, 
izmantojot mazāk kā 1 t/gadā.

23) Zinātniski pētījumi un attīstība: saskaņā 
ar kontrolētiem nosacījumiem veikti 
zinātniski eksperimenti, analīzes vai 
pētniecības darbi ar ķīmiskām vielām.

Begründung

Die Begrenzung auf eine Tonne schränkt die Freiheit von Wissenschaft und Forschung 
unzulässig ein.

Grozījums Nr. 34
3. panta 25. punkts

25) Uzrādītā izmantošana: vielas 
izmantošana tīrā veidā vai izstrādājumā, kā 
arī tāda izstrādājuma izmantošana, ko plāno, 
pamatojoties uz spēlētāju piegādes ķēdē, 
tostarp savu izmantošanu vai par ko rakstiski 
paziņo netiešais lietotājs, uzrādot ziņojumu 
par vielas drošību.

25) Uzrādītā izmantošana: vielas 
izmantošana tīrā veidā vai savienojumā vai 
tāda savienojuma izmantošana, ko plāno, 
pamatojotiesuz spēlētāju piegādes ķēdē, 
tostarp savu izmantošanu vai par kuru 
rakstiski paziņo netiešais lietotājs, uzrādot 
sarakstu par vielas drošību; izmantošanas 
vai ekspozīcijas kategorijas uzrādīšanu arī 
uzskata par uzrādīto izmantošanu.

Begründung

Übersetzungsfehler („safety data sheet“).
Statt einer spezifischen Verwendung sollte auch die Möglichkeit bestehen, Verwendungs- und 
Expositionskategorien anzugeben. Bei der Angabe von spezifischen Verwendungen könnten 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse offengelegt werden. Kategorien geben mehr Flexibilität 
für KMUs.

Grozījums Nr. 35
3. panta 29.a punkts (jauns)

29.) Pamatinformācija: galvenā 
informācija par prioritātes došanu vielām, 
pamatojoties uz ilgstošām vielas īpašībām, 
ekspozīciju un izmantošanu saskaņā ar 
ID pielikumu (Izmantošanas kategorijas), 
ID pielikumu (Ekspozīcija), IV un 
V pielikumu.
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Begründung

Im Rahmen der Erstellung des Stoffinventars (siehe Art. 3 Abs. 20) werden von den 
Unternehmen in einem zweiten Schritt auch Kerninformationen gemeldet (siehe  Art. 22c). 
Diese beinhalten die wichtigsten Informationen über Stoffeigenschaften, Exposition und 
Verwendung.

Grozījums Nr. 36
3. panta 29.b punkts (jauns)

29. b) Vielas reģistrs: Aģentūras reģistrs ar 
datiem par reģistrētām vielām.

Begründung

Folgeänderung von Artikel 3 Absatz 20. Definition als Grundlage für Art. 22c.Grozījums 
Nr. 37

3. panta 29. c punkts (jauns)

29. c) Metālisks savienojums: materiāls ar 
metāla kārtu, makroskopiskā līmenī 
homogēns, kas sastāv no diviem vai 
vairākiem ķīmiskiem elementiem, kas viens 
ar otru ir tā savienoti, ka mehāniski tos 
vienu no otra nevar atdalīt.

Begründung

Diese Definition entspricht dem UN Globally Harmonszed System for Chemical Classification 
and Labelling (GHS) sowie der Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG.  Anorganische 
Metallbestandteile und Metalle sind "Stoffe" gemäße Artikel 3, eine Definition für 
Legierungen fehlt allerdings.

Grozījums Nr. 38
4. panta 1. punkta a), b), c), d) un e) apakšpunkti

1) Šīs sadaļas noteikumi nav spēkā, ja kādu 
vielu lieto:

svītrots

a) cilvēkiem paredzētajās zālēs un 
veterinārajās zālēs saskaņā ar Regulu 
(EEK) Nr. 2309/93, Eiropas Parlamenta un 
Padomes1 Direktīvu 2001/82/EK, kā arī 
Eiropas Parlamenta un Padomes2 Direktīvu 
2001/83/EK;
b) pārtikas piedevās saskaņā ar Direktīvu 
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89/107/EKK3;
c) kā aromatizējošu vielu pārtikas 
produktos saskaņā ar Komisijas4 Lēmumu 
1999/217/EK;
d) kā piedevu pārtikas produktos saskaņā 
ar Padomes5 Direktīvu 70/524/EEK;
e) produktos, ko izmanto dzīvnieku barībā 
saskaņā ar Padomes6 Direktīvu 
82/471/EEK;
1 OV L 311, 28.11.2001., 1. lpp.
2 OV L 311, 28.11.2001., 67. lpp.
3 OV L 311, 28.11.2001., 27. lpp.
4 OV L 84 27.3.1999., 1. lpp.
5 OV C 270, 14.12.1970., 1. lpp.
6 OV L 213, 21.7.1982., 8. lpp..

Begründung

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden alle Ausnahmeregelungen nach Art. 2 transferiert.

Grozījums Nr. 39
4. panta 2. punkta ca) apakšpunkts (jauns)

ca) ieved un izmanto vielas, ko ražo 
zinātniskai pētniecībai un attīstībai vai uz 
ražojumiem un metodēm orientētajai 
pētniecībai un attīstībai;

Begründung

Stoffe, die für F&E-Aktivitäten eingesetzt werden, sollten zur Stärkung der 
Innovationsfähigkeit grundsätzlich von einer Registrierpflicht ausgenommen werden, damit 
Forschungs- und Erprobungsaktivitäten nicht in Nicht-EU-Länder verlagert werden. Diese 
Stoffe werden von kontrolliertem Fachpersonal unter ausgebildeten Bedingungen eingesetzt.

Grozījums Nr. 40
5. panta 1. a punkta a), b), un c) apakšpunkts (jauns)

1.a) Vielas ražojumos nav jāreģistrē 
saskaņā ar 1. punktu, ja vielas 
koncentrācija ražojumā ir mazāka par 
mazāko koncentrāciju, kas minēta šādos 
nosacījumos: 
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a) lietojamās koncentrācijas, kas uzrādītas 
Direktīvas 1999/45/EK 3. panta 3. punkta 
tabulā;
b) koncentrācijas gala vērtības Direktīvas 
67/548/EK I pielikumā;
c) 0,1 %, ja viela atbilst XII pielikuma 
kritērijiem;

Begründung

Übernahme der Berücksichtigungsgrenzen des Art. 13 für Stoffe und Zubereitungen. Ohne 
Berücksichtigungsgrenzen müssten auch kleinste Spuren erfasst werden. Dies ist 
unverhältnismäßig.

Grozījums Nr. 41
5. panta 3. punkts

3) Polimēra ražotājam vai importētājam 
jāiesniedz Aģentūrā reģistrācijas dokumenti 
attiecībā uz nereģistrēto/nereģistrētām
monomēru vielu/vielām vai attiecībā uz 
kādu/kādām citu/citām 
nereģistrēto/nereģistrētām vielu/vielām, ja ir 
izpildīti šādi abi priekšnoteikumi:

3) Polimēra ražotājam vai importētājam 
jāiesniedz Aģentūrā reģistrācijas dokumenti 
attiecībā uz nereģistrēto/nereģistrētām 
monomēru vielu/vielām, ja to/tās nav 
reģistrējis kāds netiešais spēlētājs piegādes 
ķēdē vai attiecībā uz kādu/kādām citu/citām 
nereģistrēto/nereģistrētām vielu/vielām, ja ir 
izpildīti šādi abi priekšnoteikumi, izņemot 
gadījumu, kad monomēri rodas sintēzē un 
tos nav iespējams izolēt:

Begründung

Einige Monomere entstehen im Produktionsprozess und reagieren gleich weiter. Eine 
Registrierung ist daher mit vertretbarem Aufwand nicht möglich.
Ist jedoch das Monomere oder der andere nicht registrierte Stoff bereits vom ursprünglichen 
Hersteller oder seinem benannten Vertreter registriert worden, kann der Polymerhersteller 
diese Registrierung verwenden, sofern der Registrierungspflichtige die Verwendung des 
Stoffes bei der Polymerherstellung angibt.

Grozījums Nr. 42
6. panta 2. punkta a), b), c) un d) apakšpunkti

2) Saskaņā ar 3. punktu gatavo produktu 
ražotājam vai importētājam jāpaziņo 
Aģentūrai par vielām, ko satur produkts, ja 
attiecībā uz konkrēto vielu ir izpildīti visi 

svītrots
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šādi priekšnosacījumi:
a) šajos produktos viela kopumā ir 
izmantota vairāk par tonnu gadā uz 
ražotāju vai importētāju;
b) viela atbilst Direktīvas 67/548/EEK 
kritērijiem attiecībā uz atzīšanu par 
bīstamu;
c) ražotājam vai importētājam ir zināms, 
vai darīts zināms, ka normālos vai 
saprātīgos izmantošanas apstākļos ar vielu 
iespējams nonākt saskarē arī tad, ja tas nav 
bijis iecerēts;
d) var nonāk saskarē ar vielu tādā 
daudzumā, kas atstāj kaitīgu ietekmi uz 
cilvēku veselību un vidi;

Grozījums Nr. 43
6. panta 3. punkta a), b), c), d), e) und f)

3) Ja ir izpildīti 2. punkta priekšnosacījumi, 
Aģentūrai saskaņā ar 108. pantā noteikto 
formu jānodod tālāk šāda informācija:

svītrots

a) ražotāja vai importētāja identitāte un 
dati;
b) ja iespējams, reģistrācijas 
numurs/numuri saskaņā ar 18. panta 
1. punktu;
c) vielas/vielu identitāte saskaņā ar 
IV pielikuma 2. nodaļu;
d) vielas iedalījums;
e) īss produkta izmantošanas apraksts;
f) vielas daudzums (piem., 1 līdz 10 t, 10 
līdz 100 t utt.);

Grozījums Nr. 44
6. panta 4. punkts

4) Aģentūra var izlemt, ka attiecīgā 
produkta ražotājiem vai importētājiem 
saskaņā ar šo sadaļu par produktā 
sastopamām vielām, par kurām paziņots 

svītrots
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atbilstīgi 3. punktam, jāiesniedz 
reģistrācijas dokumenti.

Grozījums Nr. 45
6. panta 4. punkts

5) 1. līdz 4. punkts neattiecas uz vielām, ko 
attiecībā uz šo izmantošanas veidu jau 
reģistrējis netiešais spēlētājs piegādes ķēdē.

5) 1 punkts neattiecas uz vielām, ko 
attiecībā uz šo izmantošanas veidu vai 
izmantošanas un ekspozīcijas kategorijām
jau reģistrējis netiešais spēlētājs piegādes 
ķēdē.

Grozījums Nr.46
6. panta 6. punkts

6) 1. līdz 4. punkts ir spēkā trīs mēnešus 
pēc 21. panta 3. punktā minētā termiņa 
beigām.

6) Produktus, kas neatbilst 1. punkta 
prasībām, nedrīkst importēt.

Grozījums Nr. 47
6. panta 7. punkts

7) Pasākumus, lai piemērotu 1 līdz 
6 punktu, nosaka pēc 130. panta 3. punktā 
minētās metodes.

7) Lai veiktu reģistrāciju atbilstīgi 
1. punktam, jāievēro vielām tīrā veidā vai 
vielām izstrādājumos noteiktie termiņi.

Begründung

Mit dieser Änderung wird erreicht, dass Stoffe in Erzugnissen mit den gleichen Fristen 
registriert werden müssen, wie dies auch Hersteller in Europa tun müssen.  Dadurch wird 
zumindest in dieser Hinsicht eine Wettbewerbsverzerrung vermieden.

Grozījums Nr. 48
6. b pants (jauns), virsraksts

Reģistrācijas pārnešana uz citiem un 
dalīšana, „grupas reģistrācija“

Grozījums Nr. 49
6. b panta (jauns) 1. punkts
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1) Sakarā ar reģistrāciju iegūtai likumīgais 
stāvoklis ir gan pārnesams uz citiem, gan 
dalāms. Jaunais īpašnieks iegūst tādas 
pašas tiesības un saistības kā sākotnējā 
reģistrētā persona. Ja reģistrāciju dala, 
Aģentūra jaunajam īpašniekam piešķir 
jaunu reģistrācijas numuru.

Begründung

Will ein Registrierungspflichtiger von seiner Registrierung keinen Gebrauch mehr machen, 
muss es ihm möglich sein, die Rechte aus der Registrierung zu übertragen. Die Teilbarkeit 
von Rechten aus einer Registrierung ist erforderlich in Fällen, in denen lediglich ein Teil 
einer Firma auf einen neuen Eigentümer übergeht. Da zum Beleg des Registrierstatus jeder 
Hersteller bzw. Importeur eine Registriernummer nachweisen muss, muss die Agentur in 
solchen Fällen dem neuen Eigentümer eine neue Registrierungsnummer zuweisen.

Grozījums Nr. 50
6. b panta (jauns) 2. punkts

2) Ja ražotājs ir kādas citas juridiskas 
personas (tā sauktās mātes sabiedrības) 
meitas sabiedrība, mātes sabiedrība var 
reģistrēties meitas sabiedrības vārdā, 
reģistrācija tādā gadījumā ir spēkā. Arī 
meitas sabiedrība var reģistrēties mātes 
sabiedrības vai citas meitas sabiedrības 
vārdā, reģistrācija arī tad ir spēkā. Šādos 
gadījumos ir vajadzīga tikai viena 
reģistrācija. Grupas izvirzītā juridiskā 
persona ir atbildīga par saistību izpildi 
saskaņā ar šo regulu.

Grozījums Nr. 51
6.b panta (jauns) 3. punkts 3

3) Ja mātes vai meitas sabiedrības mītne 
atrodas ārpus ES, arī tad paliek spēkā 
2. punkts. No grupas reģistrācijai izvirzītās
juridiskās personas mītnei jāatrodas ES.

Begründung

Innerhalb von Konzernen werden Produkte an nachgeschaltete Anwender von wechselnden 
Produktionsstätten innerhalb der EU geliefert, die u.U. unerschiedlichen Töchtern gehören. 
Die Lieferung von Produkten innerhalb eines Konzerns wird oft von einer Einheit koordiniert, 
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die entweder Teil der Konzernmutter oder eines Tocherunternehmens sein kann. Die 
vorgeschlagene Gruppenregistrierung wäre eine ange-messene Lösung, um Kosten und 
Bürokratie zu reduzieren.

Grozījums Nr. 52
7. panta 1. punkts

1) Piecu gadus 5. un 9. pants neattiecas uz 
vielām, kOs Kopienā ražo vai ieved 
produktiem un metodēm orientētai 
pētniecībai un attīstībai, ar virkni reģistrētu 
pastāvīgu pircēju un ja tos ražo vai ieved 
tādā daudzumā, kas ir ierobežots uz 
produktiem un metodēm orientētu 
pētniecību un attīstību.

svītrots

Begründung

Stoffe, die für F&E-Aktivitäten eingesetzt werden, sollten zur Stärkung der
Innovationsfähigkeit grundsätzlich von einer Registrierpflicht ausgenommen werden, damit 
Forschungs- und Erprobungsaktivitäten nicht in Nicht-EU-Länder verlagert werden. Diese 
Stoffe werden von kontrolliertem Fachpersonal unter ausgebildeten Bedingungen eingesetzt.

Grozījums Nr. 53
7. panta 2.punkta 2. daļas a), b), c), d), e) un f) apakšpunkti 

2) Ražotājam vai importētājam attiecībā uz 
1. punktā minētajiem mērķiem jāiesniedz 
Aģentūrā šāda informācija atbilstīgi 
formai, ko Aģentūra noteikusi 108. pantā:

svītrots

a) ražotāja vai importētāja vārds;
b) vielas identitāte;
c) dotais vielas iedalījums;
d) aptuvenais daudzums;
e) pastāvīgo pircēju saraksts saskaņā ar 
1. punktu;
f) pietiekama informācija par pētniecību un 
attīstības programmu lai Aģentūrai būtu 
iespēja pieņemt pamatotus lēmumus 
atbilstīgi 4. un 7. punktam;

Tiklīdz Aģentūra ir saņēmusi paziņojumu, 
sākas 1. punktā minētais termiņš;
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Grozījums Nr. 54
7. panta 3. punkts

3) Aģentūra paziņojumam piešķir numuru 
un saņemšanas datumu, lai tas paliktu 
Aģentūrā; par šo numuru un paziņojuma 
datumu nekavējoties jāinformē ražotājs vai 
importētājs.

svītrots

Grozījums Nr. 55
7. panta 4. punkts

4) Aģentūrai jāpārbauda vai ziņotājs 
iesniedzis pilnu informāciju. Tā var likt 
uzsākt pasākumus, kas garantē, ka vielu vai 
to saturošos izstrādājumus vai ražojumus 
kontrolētos apstākļos izmanto tikai 
pastāvīgie pircēji, kas uzskaitīti atbilstīgi 
2. punkta e) apakšpunktam un ka viela tīrā 
veidā, izstrādājumos vai ražojumos nebūs 
pieejama plašai sabiedrībai, un ka pēc 
termiņa beigām vielas atlikumus savāks un 
aizvedīs drošā vietā glabāšanai vai 
pārstrādei.

svītrots

Grozījums Nr. 56
7. panta 5. punkts

5) Ja vielas ražotājs vai importētājs no 
atbildīgās iestādes nesaņem pretēju 
paziņojumu, vielu var ražot vai ievest 
agrākais četras nedēļas pēc paziņojuma.

svītrots

Grozījums Nr. 57
7. panta 7. punkts

6) Ražotājam vai importētājam eventuāli 
jāpilda Aģentūras noteiktie norādījumi 
saskaņā ar 4. punktu.

svītrots

Grozījums Nr. 58
7. panta 7. punkts
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7) Aģentūra var izlemt piecus gadus ilgo 
termiņu pagarināt uz turpmākiem pieciem 
gadiem vai arī, ja vielas izmanto tikai 
cilvēkiem paredzēto zāļu un veterināro zāļu 
attīstībā, uz maksimāli desmit gadiem, ja 
ražotājs vai importētājs to pieprasa un spēj 
pierādīt, ka šāds pagarinājums ir vajadzīgs 
pētniecības un attīstības programmai.

svītrots

Grozījums Nr. 59
7. panta 8. punkta 2. daļa

8) Lēmumu projekti Aģentūrai nekavējoties 
jānosūta to dalībvalstu atbildīgajai iestādei, 
kurā ražo, ieved vai veic uz ražojumiem un 
metodēm orientētu pētniecību un attīstību.

svītrots

Pieņemot lēmumus, Aģentūrai saskaņā ar 
4. un 7. punktu jāņem vērā attiecīgo 
atbildīgo iestāžu atzinumi.

Grozījums Nr. 60
7. panta 9. punkts

9) Aģentūrai un attiecīgo dalībvalstu 
atbildīgajām iestādēm saskaņā ar 1.-
8. punktu uzticēta informācija ir jātur 
slepenībā.

svītrots

Grozījums Nr. 61
7. panta 10. punkts

10) Pret Aģentūrs lēmumiem atbilstīgi 
4. un 7. punktam saskaņā ar 87., 88. un 
89. pantu var iesniegt protestu.

svītrots

Grozījums Nr. 62
8. panta 1. punkts

1) Vielas, ko ražo vai ieved galvenokārt 
augu aizsardzības līdzekļiem un kas ir 
minētas Padomes1 Direktīvas 91414/EEK I 
pielikumā vai Komisijas2 Regulā (EEK) 

svītrots
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Nr. 3600/92, Komisijas3 Regulā (EK) 
Nr. 703/2001, Komisijas4 Regulā (EK) 
Nr. 1490/2002 vai Komisijas5 Lēmumā 
2003/565/EK, kā arī vielas, uz kurām 
attiecas Komisijas lēmums par dokumentu 
pilnību saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 
6. pantu, uzskata par reģistrētām attiecībā 
uz ražošanu vai ievešanu saistībā ar 
izmantošanas veidiem, kas minēti šajos 
tiesību aktos, un tātad atbilst šīs nodaļas un 
20. panta prasībām.
1 OV L 230, 19.8.1991. 1. lpp.
2 OV L 366, 15.12.1992., 10. lpp.
3 OV L 98, 7.4.2001., 6. lpp.
4OV. L 224, 21.8.2002., 23. lpp.
5 OV. L 192, 31.7.2003., 40. lpp.

Grozījums Nr. 63
8. panta 2. punkts

2) Vielas, ko ražo vai ieved galvenokārt 
izmantošanai biocīdos produktos un kas 
līdz lēmuma pieņemšanai atbilstīgi Eiropas 
Parlamenta un Padomes1 Direktīvas 
98/8/EK 16. panta 2. punkta 2. daļai nav 
minētas ne Direktīvas 98/8/EK I, IA vai 
IB pielikumā, ne Komisijas2 Regulā (EK) 
Nr. .../..., uzskata par reģistrētām attiecībā 
uz ražošanu vai ievešanu saistībā ar 
izmantošanas veidiem, kas minēti šajos 
tiesību aktos, un tātad atbilst šīs nodaļas un 
20. panta prasībām.

svītrots

1 OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.
2  OV L […] […], […] lpp..

Grozījums Nr. 64
9. panta a) apakšpunkta iii) daļa

iii) informācija par vielas/vielu ražošanu un 
izmantošanu saskaņā ar IV pielikuma 
3. daļu, šī informācija attiecas uz reģistrētās 
personas visiem minētajiem izmantošanas

iii) informācija par vielas/vielu ražošanu un 
izmantošanu; šī informācija attiecas vismaz
uz 
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veidiem;

- reģistrētās personas visām izmantošanas 
kategorijām atbilstīgi I pielikuma b a daļai, 

- ekspozīcijas kategorijām atbilstīgi IX 
pielikuma a daļai,

- ražošanas un importēšanas daudzumu 
atbilstīgi IV pielikuma 3. iedaļas 
1. punktam;

Begründung

Forderung zur Abgabe von Verwendungs- und Expositionskategorien im Rahmen der 
Registrierung als wichtigste Voraussetzung für eine expositions- bzw. risikobezogene 
Priorisierung und Registrierung (inklusive der Datenanforderung)sowie zur einfacheren 
Kommunikation in der Produktkette (vgl Art. 3 neuer Absatz 12a).

Grozījums Nr. 65
9. panta a) apakšpunkta, vi) daļa

vi) informācijas kopsavilkums, piemērojot V 
līdz IX pielikumu;

vi) informācijas kopsavilkums, piemērojot 
V, VI, IX pielikumu un IX pielikuma 
a daļu, kā arī citu risku novērtēšanai 
būtisku informāciju;

Begründung

Der neue Anhang V enthält die Kerninformationen (vgl. Art. 3 neuer Abs. 30), Anhang VI 
(zusammengefasste ursprüngliche Anhänge VI-VIII, als Auswahl für weitergehende 
Prüfungen) sowie Informationen gemäß Anhang IXa (vgl Art. 3 neuer Abs. 12b). Dies sind 
alle Informationen, die für eine Risikobewertung ausreichend sind.

Grozījums Nr. 66
9. panta a) apakšpunkta, vii) daļa

vii) pamatinformācijas kopsavilkums, 
piemērojot V līdz IX pielikumu, ja 
vajadzīgs, atbilstīgi I pielikumam,;

svītrots

Begründung

Die Abgabe umfangreiche Grundlagenzusammenfassungen ist insbesondere KMUs nicht 
zuzumuten. Die Abgabe von Zusammenfassungen nach Art. 9 Abs. 1 vi) ist ausreichend.
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Grozījums Nr. 67
9. panta a) apakšpunkta, viii) daļa

viii) paskaidrojums, vai informācija ir iegūta 
no eksperimentiem ar mugurkaulniekiem;

viii) paskaidrojums, vai informācija ir 
iegūta, piemērojot V un VI pielikumu, no 
eksperimentiem ar mugurkaulniekiem;

Begründung

Klarstellung / Präzisierung.

Grozījums Nr. 68
9. panta a) apakšpunkta, ix) daļa

ix) ierosinājumi par eksperimentiem, ja 
vajadzīgs, piemērojot V līdz IX pielikumu;

svītrots

Begründung

Grundsätzlich sind Versuche, falls sie für erforderlich anzusehen sind, sofort durchzuführen. 
Muss eine sichere Verwendung durch weitere Versuche abgesichert werden, kann nicht 
abgewartet werden, bis die zuständige Behörde – bzw. die Agentur - im Anschluss an die 
Registrierung über Versuchsvorschläge entscheidet. Erforderliche Versuche müssen vielmehr 
sofort im Rahmen der Registrierung durchgeführt und abgegeben werden, um eine sichere 
Verwendung entsprechen abzusichern. Die Notwendigkeit von Versuchsvorschlägen entfällt 
also.

Grozījums Nr. 69
9. panta a) apakšpunkta, x) daļa

x) paskaidrojums par to, vai viņš piekrīt, ka 
jaunā reģistrētā persona pret samaksu 
izmanto no eksperimentiem bez 
mugurkaulniekiem, piemērojot V līdz 
VIII pielikumu, iegūtās informācijas 
attiecīgos kopsavilkumus un 
pamatinformācijas kopsavilkumus;

x) paskaidrojums par to, vai piekrīt, ka jaunā 
reģistrētā persona pret samaksu izmanto no 
eksperimentiem bez mugurkaulniekiem, 
piemērojot V un VII pielikumu, iegūtās 
informācijas attiecīgos kopsavilkumus un 
pamatinformācijas kopsavilkumus;

Begründung

Folgeänderung von Art. 9 Abs 1 vii).

Grozījums Nr. 70
9. panta a) apakšpunkta, xa) daļa (jauna)
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xa) apstiprinājums, ka reģistrētā persona ir 
īpašnieks oriģināliem pētījumiem, uz kuru 
pamata izstrādāti kopsavilkumi atbilstīgi 
9. panta a) apakšpunkta vi) daļai, vai tās 
rīcībā ir oriģinālo pētījumu īpašnieka 
rakstiska piekrišana, kas atļauj tos 
izmantot;

Begründung

Änderung ist notwendig zur Gewährleistung der Eigentumsrechte an Prüfdaten und zum 
Datenschutz.

Grozījums Nr. 71
10. panta virsraksts

Konsorcija biedru kopīga datu iesniegšana Kopīga datu iesniegšana

Grozījums Nr. 72
10. panta 1. punkts (jauns)

-1) ja Kopienā vielu ražot vai ievest ir 
nodomājuši divi vai vairāk ražotāji, 
jāreģistrējas ir tikai vienam ražotājam vai 
importētājam;

iesniedzot informāciju atbilstīgi 9. panta a) 
apakšpunkta i) daļai citi ražotāji un/vai 
importētāji pilnīgi vai daļēji drīkst 
atsaukties uz šo reģistrāciju, ja viņi iesniedz 
ražotāja vai importētāja, kas vielu ir 
piereģistrējis, rakstisku piekrišanu. 
Piekrišana jādod, ja spēkā ir 25. pants;

saskaņā ar 9. panta 1. punkta a) 
apakšpunkta vi) daļu informāciju atsevišķi 
ir jāiesniedz tikai tad, ja šī informācija jau 
ir iesniegta vai ja uz izdarīto reģistrāciju 
nevar atsaukties citu svarīgu iemeslu dēļ;
ja uz informāciju var pilnībā atsaukties, 
Aģentūra uz ražotāja vai importētāja 
pieprasījuma izsniedz tādu pašu 
reģistrācijas numuru;

ja uz informāciju var daļēji atsaukties, 
trūkstošā informācija jāiesniedz atsevišķi;
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Begründung

Hersteller/Importeure erhalten das Recht, durch Bezugnahme auf andere Registrierungen auf 
das Einreichen eigener Unterlagen zu verzichten. Dies entlastet insbesondere KMUs, die sich 
das aufwändige Erstellen von Dossiers ersparen können.
Mit der Verpflichtung zur Zustimmung einer Bezugnahme unter Verweis auf Art. 25 wird 
sichergestellt, dass Wirbeltierversuchsdaten nicht wiederholt werden und dass diese Daten 
nur einmal eingereicht werden. 
Mit dieser Regelung wird also der Grundsatz „Ein Stoff eine Registrierung“ effektiv 
verwirklicht (bis hin zur selben Registriernummer).

Grozījums Nr. 73
10. panta 1.punkts

1) Ja Kopienā divi vai vairāk ražotāji un/vai 
divi vai vairāk importētāji ir nodomājuši 
ražot vai ievest vienu vielu, lai vielu 
reģistrētu, viņi var apvienoties konsorcijā. 
Reģistrācijas dokumentu daļas tad ir 
jāiesniedz vienam ražotājam vai 
importētājam, bet reģistrācija attieksies arī 
uz pārējiem ražotājiem un/vai importētājiem 
saskaņā ar 1., 2. un 3. daļu:

1) Alternatīvi divi vai vairāk ražotāji un/vai 
divi vai vairāk importētāji var apvienoties 
konsorcijā, lai vielu reģistrētu. Reģistrācijas 
dokumentu daļas tad ir jāiesniedz vienam 
ražotājam vai importētājam, bet reģistrācija 
attieksies arī pārējiem ražotājiem un/vai 
importētājiem saskaņā ar 1., 2. un 3. daļu:

Begründung

Leitlinien sind erforderlich, um Unternehmen bei der Bildung von und der Arbeit in 
Konsortien zu unterstützen, und um hierbei mögliche Verstöße gegen Wettbewerbsrecht zu 
verhindern.

Grozījums Nr. 74
10. panta 1. punkta 2. daļa

Katram konsorcija biedram jāiesniedz sava 
informācija atbilstīgi 9. panta a) 
apakšpunkta i), ii), iii) un viii) daļai.

svītrots

Grozījums Nr. 75
10. panta 1. punkta 3. daļa

Ražotājam vai importētājam, kurš rīkojas 
citu konsorcija biedru vārdā, jāiesniedz 
informācija atbilstīgi 9. panta a) apakšpunkta 
iv), vi) un ix) daļai.

Ražotājam vai importētājam, kurš rīkojas 
citu konsorcija biedru vārdā, jāiesniedz 
informācija atbilstīgi 9. panta a) apakšpunkta 
iv), vi) un ix) daļai.
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Katrs konsorcijs 9. panta 1. punkta a) 
apakšpunkta i) līdz iii) daļā minēto 
informāciju var iesniegt kopīgi.

Begründung

Bei der gemeinsamen Vorlage von Informatonen muss es ausreichen, dass ein Hersteller oder 
Importeur, der für die anderen Mitglieder des Konsortiums handelt, eine Erklärung nach Art. 
9 Abs 1 (a) (viii) abgibt.
Es sollte außerdem möglich sein, die in Artikel 9(1)(a)(i) bis (iii) genannten Informationen 
gemeinsam vorzulegen, wenn die Mitglieder des Konsortiums dies wollen.

Grozījums Nr. 76
10. panta 2. punkts

2) Reģistrētajām personām, kuras ir kāda 
konsorcija biedri, jāmaksā tikai viena 
trešdaļa no reģistrācijas maksas.

2) Reģistrētajām personām, kuras ir 
konsorcija biedri, jāmaksā atbilstīga daļa no 
reģistrācijas maksas.

Begründung

Eine starre Grenze (ein Drittel) für die Registrierkosten sollte nicht festgelegt werden. Der 
Anreiz zur Bildung von Konsortien wäre dann auf Konsortien mit zwei Parteien begrenzt. Nur 
solche würden von der Kostenreduzierung profitieren. Eine Kostenteilung ohne eine feste 
Begrenzung schafft dagegen Kostenanreize auch für größere Konsortien.

Grozījums Nr. 77
11. panta 1. punkta a), b), c) un d) apakšpunkti

1) Atbilstīgi 9. panta a) apakšpunkta vi), 
vii) un viii) daļai tehniskajiem 
dokumentiem jāsatur šādi dati:

svītrots

a) informācija atbilstīgi V pielikumam 
attiecībā uz vielām, ko kopumā ražo vai 
importē vairāk par tonnu gadā uz ražotāju 
vai importētāju;
b) informācija atbilstīgi V un 
VI pielikumam attiecībā uz vielām, ko 
kopumā ražo vai importē desmit vai vairāk 
tonnas gadā uz ražotāju vai importētāju;
c) informācija atbilstīgi V un 
VI pielikumam, kā arī ierosinājumi 
eksperimentiem informācijas iegūšanai 
atbilstīgi VII pielikumam attiecībā uz 
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vielām, ko kopumā ražo vai importē simts 
vai vairāk tonnas gadā uz ražotāju vai 
importētāju;
d) informāciju atbilstīgi V un 
VI pielikumam, kā arī ierosinājumi 
eksperimentiem informācijas iegūšanai 
atbilstīgi VII pielikumam attiecībā uz 
vielām, ko kopumā ražo vai importē 1000 
tonnas vai vairāk gadā uz ražotāju vai 
importētāju;

Begründung

Mengenabhängige Informationsanforderungen sind nicht mehr notwendig, da die 
Anforderungen expositionsbezogen (Anhang IXa) erfolgen müssen.
Da es keine eindeutige Korrelation "höhere Produktionsmenge entspricht höherem Risiko" 
gibt, ist das Stoffvolumen kein geeigneter Maßstab, um darauf aufbauend 
Datenanforderungen festzulegen, und vor allem kein geeignetes Kriterium, um einen 
Sicherheitsgewinn für Mensch und Umwelt gemäss den Zielformulierungen zu erreichen. Der 
geforderte Aufwand steht in keinem vernünftigen Verhältnis zum ökologischen oder sozialen 
Ertrag.

Grozījums Nr. 78
11. panta 2. punkts

2. Ja kādas reģistrētas vielas daudzums 
sasniedz nākošo daudzuma limitu, attiecīgā 
papildu informācija atbilstīgi 1. punktam, 
kā arī uz tās pamata izdarītā citu 
reģistrācijas elementu precizēšana, tūlīt 
jāpaziņo Aģentūrai.

svītrots

Begründung

Folgeänderung (siehe Art. 11 Abs. 1)

Grozījums Nr. 79
12. panta 3. punkts

3) Pārbaudes un analīzes laboratorijā 
jāveic saskaņā ar Direktīvā 87/18/EEK 
minētajiem labas laboratorijas prakses 
principiem un Direktīvas 86/609/EEK 
rīkojumiem.

3) Jauni laboratorijas eksperimenti ar 
mugurkaulniekiem jāveic saskaņā ar 
Direktīvā 87/18/EEK minētajiem labas 
laboratorijas prakses principiem un 
Direktīvas 86/609/EEK rīkojumiem.
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(...)

Begründung

Die Wiederholung aller bereits durchgeführter Versuche, die nicht GLP entsprechen, würde 
zu einer erheblichen Anzahl erneuter, unnötiger Wirbeltierversuche führen. Auch die bereits 
durchgeführten Versuche, die nicht GLP entsprechen, liefern verlässliche Ergebnisse für die 
Registrierung und Bewertung. 
Daher  sollte aus Gründen der Kosteneffizienz die teure GLP-Pflicht nur auf neue 
Wirbeltierversuche beschränkt werden. 
Andere Informationen, z. B. physiko-chemische Daten, lassen sich mit ausreichender Qualität 
kostengünstiger ermitteln.

Grozījums Nr. 80
13. panta 3. punkta d) apakšpunkts

d) PBT- un vPvB-novērtējums; svītrots

Begründung

Eine separate Bewertung von PBT- und vPvB-Stoffen ist nicht erforderlich. Eine Bewertung 
dieser Eigenschaften muss bereits im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung unter Absatz 3 a) 
und c) erfolgen.

Grozījums Nr. 81
13. panta 4. punkta 2. daļa

Espozīcijas novērtējumā un risku aprakstā 
jāapskata visi ražotāja un importētāja 
uzskaitītie izmantošanas veidi.

Espozīcijas novērtējumā un risku aprakstā 
jāņem vērā visi ražotāja un importētāja 
uzskaitītie izmantošanas veidi vai 
izmantošanas- ekspozīcijas kategorijas.

Grozījums Nr. 82
13. panta 5. punkta b) apakšpunkts

b) kosmētiskos līdzekļos atbilstīgi Padomes1

Direktīvai 76/6768/EEK.
svītrots

1 OV L 262, 27.9.1976., 169. lpp.

Begründung

Diese Richtlinie wurde in den Katalog der Ausnahmen gemäß Artikel 2, Absatz 1 a (neu) 
aufgenommen.
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Grozījums Nr. 83
15. panta 1. punkts

1) Ražotājam, kas gadā ražo vismaz 
1 tonnu uz vietas izmantojamu izolētu 
starpproduktu, jāiesniedz Aģentūrā 
reģistrācijas dokumenti.

svītrots

Begründung

Wurde mit Art. 16 zusammengefasst. Für standortinterne isolierte  Zwischenprodukte und 
transportierte Zwischenprodukte gelten die gleichen Anforderungen (Kerninformationen) 
nach neuem Art. 16. Abs. 3)

Grozījums Nr. 84
15. panta 2. punkta a), b), c) un d) apakšpunkts

2) Uz vietas izmantojamo izolēto 
starpproduktu reģistrācijas dokumentos 
jāsniedz šāda informācija, atbilstīgi 
Aģentūras saskaņā ar 108. pantu 
noteiktajam formātam, ja ražotājs par to 
var informēt, neveicot papildu
eksperimentus:

svītrots

a) ražotāja identitāte saskaņā ar 
IV pielikuma 1. daļu;
b) starpprodukta identitāte saskaņā ar 
IV pielikuma 2. daļu;
c) starpprodukta iedalījums;
d) visa zināmā un pieejamā informācija par 
starpprodukta fizikāli- ķīmiskām īpašībām 
un tā iedarbību uz cilvēka veselību un vidi;

Grozījums Nr. 85
16. panta virsraksts

Transportējamo izolēto starpproduktu 
reģistrācija

Uz vietas izmantojamu vai transportējamu 
izolēto starpproduktu reģistrācija
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Grozījums Nr. 86
16. panta 1. punkts

1) Ražotājam vai importētājam, kurš gadā 
ražo vai ieved vismaz 1 tonnu 
transportējamu izolētu starpproduktu, 
jāiesniedz Aģentūrā reģistrācijas dokumenti.

1) Ražotājam vai importētājam, kurš gadā 
ražo vai ieved vismaz 1 tonnu uz vietas 
izmantojamu vai transportējamu izolētu 
starpproduktu, jāiesniedz Aģentūrā 
reģistrācijas dokumenti.

Grozījums Nr. 87
16. panta 2. punkta b) apakšpunkts

b) starpprodukta identitāte saskaņā ar 
IV pielikuma 2. daļu;

b) starpprodukta nosaukums, tostarp CAS 
numurs, ja tāds ir;

Begründung

Die genaue Bestimmung der Identität erfordert aufwändige analytische Untersuchungen. Sie 
sollte nur im Einzelfall, z. B. in Konsortien, durchgeführt werden müssen.

Grozījums Nr. 88
16. panta 2. punkta c) apakšpunkts

c) starpprodukta iedalījums; c) starpprodukta iedalījums, ja tāds ir;

Begründung

Nur bei vermarkteten Zwischenprodukten ist in der Regel eine Einstufung erforderlich.

Grozījums Nr. 89
16. panta 2. punkta d) apakšpunkts

d) visa zināmā un pieejamā informācija par 
starpprodukta fizikāli- ķīmiskajām 
īpašībām un tā īpašībām attiecībā uz 
cilvēku veselību un vidi;

d) ražošanas apmēri atbilstīgi daudzuma 
pakāpēm (> 1 t, > 10 t, > 100 t, > 1000 t) 
gadā;

Begründung

Für Zwischenprodukte werden auch die Kerninformationen gemäß Abs. 3 erhoben. Zusätzlich 
ist die Angabe von Mengenstufen sinnvoll.
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Grozījums Nr. 90
16. panta 3. punkta 2. daļa

3) Turklāt transportējama izolēta 
starpprodukta reģistrācijas dokumentiem, 
ja to ražo vismaz 1 000 tonnas gadā, jāsatur 
ne tikai informācija atbilstīgi 2. punktam, 
bet arī informācija atbilstīgi V pielikumam.

3.) Ražotājam vai importētājam, kurš gadā 
ražo vai ieved vismaz 1 tonnu uz vietas 
izmantojamu izolētu starpproduktu, 2 
gadus pēc reģistrācijas saskaņā ar 1. un 
2. punktu jāizstrādā informācija par vielas 
īpašībām atbilstīgi V pielikumam, izņemot 
informāciju par jūtīgumu; šī informācija 
jāuzrāda atbildīgām iestādēm oficiālu 
kontroļu laikā (122. pants), kā ar,ī ja to 
pieprasa Aģentūra.

Šīs informācijas iegūšanā jāpamatotojas uz 
12. pantu.

Begründung

Für Zwischenprodukte werden die gleichen Informationen wie für andere Stoffe erhoben. Aus 
Gründen der Praktikabilität sollten diese jedoch nicht an die Agentur gemeldet werden 
müssen.

Grozījums Nr. 91
16. panta 4. punkts

4) 2. un 3. punkts attiecas tikai uz 
transportējamiem izolētiem starpproduktiem, 
ko uz citu vietu transportē, ievērojot stingru 
līgumā noteiktu kontroli (tostarp attiecībā 
uz samaksu un pasūtījumu), un ja no šī 
starpprodukta stingras kontroles apstākļos 
rodas kāda/kādu citas/citu vielas/vielu 
sintēze:

4) 2. un 3. punkts attiecas uz 
transportējamiem izolētiem 
starpproduktiem tikai tad, ja tos ražo un 
izmanto kontrolētos apstākļos.

Begründung

Anforderungen an kontrollierte Bedingungen sollten in einer separaten Leitlinie festgelegt 
werden. Die im Vorschlag festgelegten Bedingungen sind zu unflexibel und werden der Praxis 
nicht ausreichend gerecht.

Grozījums Nr. 92
16. panta 4. punkta a), b), c), d), f), g) un h) apakšpunkts

a) visā pastāvēšanas laikā vielu tur stingri svītrots
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ieslēgtu. Tas attiecas uz ražošanu, 
transportēšanu ar vilcienu, pārvietojot tās 
pa ceļiem, pa iekšzemes ūdens ceļiem, pa 
jūru, gaisā, cauruļvados, tīrīšanas un 
kopšanas laikā, ņemot paraugus, veicot 
analīzes, piepildot un atbrīvojot aparātus 
un tvertnes, atkritumu aizvākšanas un 
pārstrādes laikā un uzglabājot noliktavās;

b) ja pastāv ekspozīcijas iespēja, lieto 
metodes un tehnikas, lai samazinātu 
emisiju un no tās izrietošo ekspozīciju;

c) ar vielu saskaras tikai pienācīgi izglītots 
personāls;

d) veicot tīrīšanas vai kārtībā uzturēšanas 
darbus, lieto speciālas metodes, piemēram, 
mazgāšanu un skalošanu pirms iekārtu 
atver vai pirms tajā ieiet;
e) transportēšana atbilst Direktīvā 
94/55/EK minētajām prasībām;

f) ja notiek nelaimes gadījums vai rodas 
atkritumi, lieto metodes un tehnikas, lai 
samazinātu emisiju, kā arī no tīrīšanas un 
kārtībā uzturēšanas darbiem radušās 
ekspozīcijas;

g) metodes saskarei ar vielām rūpīgi 
dokumentē un uzrauga atbildīgā persona;

h) reģistrētā persona lieto ražojumu 
uzraudzības sistēmu un kontrolē lietotāju, 
lai nodrošinātu minēto nosacījumu izpildi;
Ja 1. daļā minētos nosacījumus neizpilda, 
reģistrējoties jāuzrāda informācija atbilstīgi 
9. pantam.

Grozījums Nr. 93
17. panta 1. punkts

1) Ja vairāki ražotāji kopīgi plāno ražot uz 
vietas izmantojamu vai transportējamu 
izolēto starpproduktu vai vairāki 
importētāji plāno to ievest, viņi var 
apvienoties konsorcijā, lai reģistrētos. 
Reģistrācijas dokumenti tad ar citu 
ražotāju vai importētāju piekrišanu ir 
jāiesniedz vienam ražotājam vai 

svītrots
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importētājam, un tas attiecas arī uz 
pārējiem ražotājiem vai importētājiem 
saskaņā ar 2. un 3. daļu.
Konsorcija biedriem katram sava 
informācija jāiesniedz atbilstīgi 15. panta 
2. punkta a) un b) apakšpunktiem, kā arī 
16. panta 2. panta a) un b) apakšpunktiem.
Ražotājam vai importētājam, kurš rīkojas 
citu konsorcija biedru vārdā, jāiesniedz 
informācija atbilstīgi 16. panta 2. punkta c) 
un d) apakšpunktam un 17. panta 
2. punkta c) un d) apakšpunktam, kā arī 
vajadzības gadījumā atbilstīgi 3. punktam.

Begründung

Eine Registrierung von Zwischenprodukten ist nicht mehr vorgesehen. Soweit eine 
Vorregistrierung oder Datenteilung erforderlich ist, gilt Art. 10.

Grozījums Nr. 94
17. panta 2. punkts

2. Reģistrētām personām, kuras ir 
konsorcija biedri, jāmaksā tikai viena 
trešdaļa no reģistrācijas maksas.

svītrots

Begründung

Folgeänderung

Grozījums Nr. 95
20. panta 1. punkta d) apakšpunkts

d) vielu ražo vai ieved jauniem izmantošanas 
veidiem, attiecībā uz kuriem var gaidīt, ka 
tie reģistrētai personai ir pazīstami;

d) vielu ražo vai ieved jauniem izmantošanas 
veidiem vai izmantošanas- ekspozīcijas 
kategorijām, kas reģistrētai personai ir 
pazīstamas un ko viņš atbalsta;

Begründung

Die Formulierung „von denen erwartet werden kann“ ist unpraktikabel. Der 
Hersteller/Importeur darf nicht verpflichtet werden, nicht unterstützte Anwendungen zu 
melden.
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Grozījums Nr. 96
VI NODAĻAS virsraksts

PĀREJAS NOSACĪJUMI FĀZES VIELĀM UN 
REĢISTRĒTĀM VIELĀM

svītrots

Grozījums Nr. 97
II a virsraksts (jauns)

PĀREJAS NOTEIKMI VIELU 
REĢISTRĀCIJAI

Begründung

Durch den neuen Titel II a wird eine einheitliche Vorregistrierung für alle Stoffe zu einem 
bestimmten Zeitpunkt erreicht. Dadurch entsteht mehr Planungssicherheit für Hersteller, 
Weiterverarbeiter, Anwender und Behörden. Durch frühzeitige Kooperation und erleichterte 
Konsortienbildung (z.B. OSOR) werden weniger Stoffe vom Markt verschwinden. Dadurch 
werden insbesondere KMUs und nachgeschaltete Anwender entlastet. Die wichtigsten 
Informationen über Eigenschaften und Exposition der Stoffe liegen schon nach 5 Jahren vor. 

Grozījums Nr. 98
I nodaļa (jauna)

PRINCIPI

Grozījums Nr. 99
20. a panta (jauns) virsraksts

Pārejas noteikumu piemērošanas jomas

Grozījums Nr. 100
20.a panta (jauns ) 1.

Šī virsraksta pārejas noteikumi attiecas 
tikai uz fāzes vielām, kurām ražotājs vai 
importētājs ir saņēmis reģistrācijas 
numuru.

Grozījums Nr. 101
21. panta 1. punkts
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1) Trīs gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
19. pants neattiecas uz šādām vielām:

1) Piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā 19. pants neattiecas uz 1. pārstrādes 
saraksta (22. panta e) apakšpunkts) fāzes 
vielām.

Grozījums Nr. 102
21. panta 1. punkta a) un b)apakšpunkts

a) fāzes vielas, ja tās atbilstīgi Direktīvai 
67/548/EEK pieder pie vielām, kas izraisa 
vēzi, maina iedzimtības pazīmes vai 
apdraud vairošanās spējas un pieder 1. un 
2. kategorijai, kā arī ja pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Kopienā vismaz vienu reizi 
ražo vai ieved 1000 tonnu attiecīgās vielas 
gadā uz ražotāju vai importētāju;

svītrots

b) fāzes vielas, ja pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā Kopienā vismaz vienu reizi ražo vai 
ieved 1000 tonnu attiecīgās vielas gadā uz 
ražotāju vai importētāju;

Grozījums Nr. 103
21. panta 2. punkts

2) Sešus gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā 19. pants neattiecas uz fāzes vielām, 
ja pēc šīs regulas stāšanās spēkā Kopienā 
vismaz vienu reizi ražo vai ieved 100 tonnu 
attiecīgās vielas gadā uz ražotāju vai 
importētāju.

2) Septiņus gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā 19. pants neattiecas uz 2. pārstrādes 
saraksta (22. panta f) apakšpunkta 1. daļa)
fāzes vielām.

Grozījums Nr. 104
21. panta 2. a punkts (jauns)

2. a) Deviņus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā 19. pants neattiecas uz 
3. pārstrādes saraksta (22. panta 
f) apakšpunkta 2. daļa) fāzes vielām.

Grozījums Nr.105
21. panta 3. punkts
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3. Vienpadsmit gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā 19. pants neattiecas uz fāzes 
vielām, ja pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
Kopienā vismaz vienu reizi ražo vai ieved 
1 tonnu attiecīgās vielas gadā uz ražotāju 
vai importētāju.

3. Vienpadsmit gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā 19. pants neattiecas uz 
4. pārstrādes saraksta (22. panta 
f) apakšpunkta 3. daļa) fāzes vielām.

Grozījums Nr. 106
21. panta 3. a punkts (jauns)

3.a) 1. līdz 4. punktā minētie pārejas 
noteikumi paredz, ka persona, kura 
reģistrēs fāzes vielu, saskaņā ar 22. a pantā 
pieprasītajiem datiem un tur noteiktā 
termiņā šo vielu ir reģistrējusi vielu reģistrā 
un saņēmusi reģistrācijas numuru.

Grozījums Nr. 107
21. panta 3. b punkts (jauns)

3.b) Tiesības lietot 1. līdz 4. punktā minētos 
pārejas noteikumus zaudē spēku, ja 
reģistrētā persona noteiktajā termiņā 
nepaziņo 22. pantā noteikto 
pamatinformāciju attiecībā uz vielu reģistrā 
pieteikto vielu; ja tiesības lietot 1. līdz 
4. punktā noteiktos pārejas noteikumus 
zaudē spēku, spēku zaudē arī saskaņā ar 
22.a. panta 4. punktu izsniegtais 
pirmsreģistrācijas numurs.

Grozījums Nr. 108
21. panta 3.c punkts (jauns)

3.c) 6. punkts neattiecas transportējamiem 
un uz vietas izmantojamiem izolētiem 
starpproduktiem.

Grozījums Nr. 109
22. panta 1. punkts

1) Saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK 1) Saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK 
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iesniegta pieteikšanās atbilst reģistrācijai 
attiecībā uz šīs sadaļas mērķiem, Aģentūrai 
gada laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
jāpiešķir reģistrācijas numurs.

iesniegta pieteikšanās atbilst reģistrācijai un 
novērtējumam attiecībā uz II un VI sadaļas
mērķiem, Aģentūrai gada laikā pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā jāpiešķir reģistrācijas 
numurs.

Saskaņā ar Regulu (EEK) 793/93 vai pēc 
kādas citas līdzvērtīgas, starptautiski atzītas 
metodes pirms šīs regulas stāšanās spēkā 
veiktu novērtējumu attiecībā uz šīs sadaļas 
mērķiem atzīst par reģistrāciju un 
novērtējumu. Gada laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Aģentūrai jāpiešķir 
reģistrācijas numurs.

Begründung

Diese Stoffe wurden bereits im Rahmen der Neustoffanmeldung bzw. der EU-
Altstoffverordung bewertet. Diese Bewertungen müssen anerkannt werden. Eine erneute 
Einreichung der Unterlagen wäre eine unnötige Förmelei.

Grozījums Nr. 110
22. panta 2. punkts

2) Ja uz ražotāju vai importētāju pieteiktas 
saražotas vai ievestas vielas daudzums 
sasniedz nākošo augstāko daudzuma 
pakāpi atbilstīgi 11. pantam, papildus 
jāsniedz šai daudzuma pakāpei, kā arī 
visām zemākajām pakāpēm vajadzīgā 
informācija saskaņā ar 9. un 11. pantu, ja 
atbilstīgi minētiem pantiem tā vēl nav 
sniegta.

2) 20. pantu var piemērot attiecībā uz 
vielām, kas saskaņā ar 1. punktu ir 
reģistrētas.

Begründung

Der Verweis auf Mengenschwellen ist entbehrlich (s. Begründung zu Art. 11). Lediglich die 
Meldepflichten nach Art. 20 sind zu beachten.

Grozījums Nr. 111
I a nodaļas (jauna) virsraksts

PIRMSREĢISTRĀCIJA

Grozījums Nr. 112
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22.a panta (jauns) virsraksts

Pienākums pieteikties vielu reģistrā

Begründung

Durch den neuen Titel II a  wird im Rahmen der Erstellung des Stoffinventars (siehe Art. 3 
Abs. 20) von den Unternehmen auch die Kerninformationen gemeldet (siehe  Art. 22c). Diese 
beinhalten die wichtigsten Informationen über Stoffeigenschaften, Exposition und 
Verwendung. Auf dieser Basis ist eine Priorisierung möglich mit zeitlich gestaffelten 
Bearbeitungslisten für die weitere Registrierung.

Grozījums Nr. 113
22.a panta (jauns) 1. līdz 3. punkts

1) Ja regula nenosaka neko citu, ražotājam 
vai importētājam, kas vielu tīrā veidā vai 
ražojumos ražo vai ieved 1 tonnas apmērā 
gadā, dati vēlākais gadu un 6 mēnešus pēc
regulas stāšanās spēkā jāpaziņo Aģentūrai 
atbilstīgi 2. pantam saistībā ar uzņemšanu 
vielu reģistrā.
2) Atbilstīgi Aģentūras 108. pantā 
noteiktajam formātam jāpaziņo šādi dati:
a) ražotāja vai importētāja vārds, uzvārds 
un adrese, kā arī kontaktpersonas dati;
b) paskaidrojums par to, vai ražotājs un 
importētājs piekrīt, ka saskaņā ar 
22.b panta 2. punktu publicēs viņu vārdus 
un adreses;
c) vielas nosaukums un attiecīgā vielas 
grupa, tostarp CAS-numurs, ja tāds ir;
d) ražošanas daudzums gadā daudzuma 
pakāpēs (> 1 t, > 10 t, > 100 t, > 1000 t);
e) ja ražotāja vai importētāja rīcībā ir 
atbilstoši pētījumi no saviem 
eksperimentiem ar mugurkaulniekiem, 
jāsniedz norāde uz toksiskiem vai eko-
toksiskiem rezultātiem;
f) paskaidrojums par to, vai vielu 
galvenokārt izmantos kā uz vietas 
izmantojamu vai transportējamu izolētu 
starpproduktu;
g) paskaidrojums par to, vai ražotājs un 
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importētājs piekrīt darboties konsorcijā 
atbilstīgi 10. pantam;
3) Ja termiņš atbilstīgi 1. punktam ir 
beidzies, Aģentūra pamatotos gadījumos 
var atļaut vēlāku reģistrāciju vielu reģistrā 
atbilstīgi 2. punktam, ja pieteikumu 
iesniedz nākošo 6 mēnešu laikā. Arī 
saistībā ar vēlāku reģistrāciju 
pamatinformācija jāiesniedz 22.c pantā 
minētajā termiņā. Ja Aģentūra nepiekrīt 
vēlākai reģistrācijai, pret šo lēmumu var 
iesniegt protestu atbilstīgi 87., 88. un 
89. pantā minētajiem nosacījumiem.

Begründung

Dieses Antragsrecht kommt vor allem für nachgeschaltete Anwender in Frage, die nach
Ablauf der Meldefrist zum Stoffregister feststellen, dass ein wichtiger Stoff von ihrem 
Lieferanten nicht gemeldet wurde. Innerhalb der Nachmeldefrist besteht die Chance, einen 
anderen Lieferanten zu finden und den Stoff nachmelden zu lassen oder ihn selbst zu melden.

Grozījums Nr. 114
22.a panta (jauns) 4. līdz 6. punkts

4) Aģentūrai sakarā ar pieteikšanos vielu 
reģistrā atbilstīgi 22.a pantam jāpiešķir 
numurs (pirmsreģistrācijas numurs), kā arī 
jāatzīmē pieteikuma saņemšanas datums. 
Aģentūrai nekavējoties jāpaziņo ražotājam 
vai importētājam pirmsreģistrācijas 
numurs un pieteikuma saņemšanas 
datums. Turklāt Aģentūrai jāvērš ražotāja 
vai importētāja uzmanība uz pienākumu 
pieteikties atbilstīgi 22.c pantam un uz 
sekām, ja šos pienākumus nepilda vai 
nokavē
Pirmsreģistrācijas numurs norāda pagaidu 
tiesības vielu ražot vai ievest atbilstīgi 
21. pantam.
5) Uz vietas izmantojamiem un uz 
transportējamiem izolētiem 
starpproduktiem attiecas 4. punkts 
atbilstoši norādījumam, ka Aģentūra 
sakarā ar pieteikšanos vielu reģistrā piešķir 
reģistrācijas numuru atbilstīgi 18. panta 
1. punktam.
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6) Netiešajiem lietotājiem 1 gada laikā pēc 
vielu reģistra publicēšanas saskaņā ar 
22.b panta 2. punktu jāziņo Aģentūrai par 
pētījumiem, kas iegūti eksperimentos ar 
mugurkaulniekiem, attiecībā uz toksiskiem 
vai eko-toksiskiem rezultātiem. Aģentūra 
papildina vielu reģistru un publicē to 30 
dienas pēc 5. punkta 1. teikumā minētā 
termiņa beigām.

Begründung

Für die Priorisierung sind die toxischen Eigenschaften des Stoffes, das Ausmaß der 
Exposition und die Herstellungsmenge ausschlaggebend. Jeder Stoff wird hiernach  auf eine 
der Bearbeitungslisten aufgenommen und zu einem bestimmten Zeitpunkt für die 
Registrierung aufgerufen. Dadurch wird schneller ein höheres Maß an Sicherheit erreicht 
sowie die Konsortienbildung erleichtert.

Grozījums Nr. 115
22.b pants (jauns) virsraksts

Vielu reģistrs

Begründung

Durch die Veröffentlichung der Stoffliste / Inventar durch die Agentur wird frühzeitig ein 
hohes Maß an Transparenz geschaffen

Grozījums Nr. 116
22.b pants (jauns) 1. līdz 3. punktam

1) Aģentūra ir atbildīga par vielu reģistra 
datiem atbilstīgi 22.a pantam.
2) Mēnesi pēc pieteikšanās termiņa beigām 
Aģentūra no vielu reģistra publicē visas 
atbilstīgi 22.a panta 1. punktam reģistrētās 
vielas:
a) vielas nosaukumu un atsevišķos 
gadījumos vielas grupu, tostarp CAS-
numuru, ja tāds ir;
b) atsevišķos gadījumos ražotāja vai 
importētāja vārdu un adresi, ja ir iesniegta 
attiecīga piekrišana saskaņā ar 22.a panta 
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2.punkta b) apakšpunktu;
c) norād,i kuru toksisko vai eko-toksisko 
rezultātu iegūšanai ir izmantoti pētījumi no 
eksperimentiem ar mugurkaulniekiem;
d) norāde, ja vielu saskaņā ar 22.e pantu 
jāreģistrē 5 gados pēc regulas stāšanās 
spēkā (1. pārstrādes saraksts);
3) mēnesi pēc pieteikšanās termiņa beigām 
Aģentūra publicē datus atbilstīgi 
2. punktam no pieļautajiem novēlotiem 
pieteikumiem saskaņā ar 22.a panta 
3. punktu;

Grozījums Nr. 117
22.c panta (jauns) virsraksts

Pamatinformācija

Grozījums Nr. 118
22.c panta (jauns) 1. līdz 5. pants

1) Vielu reģistrā minētas vielas ražotājam 
vai importētājam 3 gados un 6 mēnešos pēc 
vielu reģistra publicēšanas saskaņā ar 
22.b panta 2. punktu jāpaziņo Aģentūrai 
katras vielas pamatinformācija atbilstīgi 
2. punktam. 1. teikums neattiecas uz 
1. pārstrādes saraksta (22.e pants) vielām.
2) Atbilstīgi 108. pantā norādītajai formai 
Aģentūrai kā pamatinformācija jāziņo šādi 
dati:
a) dati par vielas īpašībām atbilstīgi 
V pielikumam; par vielām, ko Kopienā ražo 
vai ieved mazāk nekā 10 tonnas gadā uz 
ražotāju vai importētāju, jāsniedz rīcībā 
esošā informācija attiecībā uz vielas 
īpašībām atbilstīgi V pielikumam;
b) iedalījums un raksturojums, ja tāds ir;
c) dati par izmantošanas kategorijām 
atbilstīgi IAB pielikumam (jauns);
d) dati par ekspozīcijas kategorijām 
atbilstīgi IBB pielikumam (jauns); 
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e) iedalījums 2. pārstrādes sarakstā 
saskaņā ar 22.f panta 1. punktu atbilstoši 
IBB pielikuma (jauns) kritērijiem, ja ir 
vajadzīgs;
3) Ja termiņš atbilstīgi 1. punktam ir 
beidzies, pamatotos gadījumos Aģentūra 
var atļaut vielu reģistrā iekļautas vielas 
pamatinformācijas novēlotu iesniegšanu 
atbilstīgi 2. punktam, kā arī datu novēlotu 
iesniegšanu atbilstīgi 22.a panta 
2. punktam, ja pieprasījums iesniegts 
nākamos 6 mēnešos. 
4) Izņemot monomērus, ko izmanto kā uz 
vietas izmantojamus vai transportējamus 
izolētus starpproduktus, 1. līdz 5.punkts 
neattiecas uz vietas izmantojamiem un uz 
transportējamiem izolētiem 
starpproduktiem. Taču ražotājiem vai 
importētājiem 1. punktā noteiktajā laikā 
jāizstrādā 2. punkta a) apakšpunktā minētā 
informācija attiecībā uz vielas īpašībām 
atbilstīgi V pielikumam, izņemot 
informāciju par jutīgumu; šī informācija 
jāuzrāda atbildīgām iestādēm oficiālo 
kontroļu laikā (122. pants), kā arī ja to 
pieprasa Aģentūras.
5) Atbilstoši spēkā ir 10. un 18. panta 
2. punkts, 1. teikums un 3. punkta 
ff) apakšpunkts, 3. un 4. punkts.

Grozījums Nr. 119
III nodaļa (jauna) virsraksts

PRIORITĀTES ATTIECĪBĀ UZ 
REĢISTRĀCIJU PĀREJAS 
NOTEIKUMU PERIODĀ

Grozījums Nr. 120
22.d pants (jauns) virsraksts

Principi

Grozījums Nr. 121
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22.d panta (jauns) 1. līdz 4. punkts

1) Pārejas noteikumu periodā vielas 
reģistrē atbilstoši II nodaļā minētiem 
nosacījumiem saskaņā ar noteiktām 
prioritātēm šādos nosacījumos.
2) Lai noteiktu prioritātes, Aģentūra 
saskaņā ar 22.e un 22.f pantu sastāda 
četrus pārstrādes sarakstus, pamatojoties 
uz ražotāju vai importētāju 
pirmsreģistrācijas datiem (II nodaļa). 
Aģentūra papildina vai maina pārstrādes 
sarakstus, ja pēc reģistrācijas vielu reģistrā 
iesniegtie pieteikumi (22.a panta 3. punkts) 
vai pamatinformācijas dati (22.c panta 
3. punkts) papildina vai maina ražotāju vai 
importētāju pirmsreģistrācijā iesniegtos 
datus.
3) Ja vairāku ražotāju vai importētāju dati 
attiecībā uz vienu un to pašu vielu atšķiras, 
Aģentūrai jāņem vērā tie dati, kam ir 
lielāka prioritāte.
4) Pēc pieprasījuma pamatotos gadījumos 
Aģentūra atbilstīgi 3. punktam izdarītu 
vielas iedalījumu augstākā prioritātē 
attiecībā uz konkrētu pieteikuma 
iesniedzēju var mainīt uz atbilstīgi viņa 
pirmsreģistrācijas datiem noteikto prioritāti 
saskaņā ar 22.e vai 22.f  pantu. Ja 
Aģentūra to noraida atbilstīgi 1. teikumam, 
pieteikuma iesniedzējs saskaņā ar 87., 88. 
un 89. panta nosacījumiem var iesniegt 
protestu.

Grozījums Nr. 122
22.e. panta (jauns) virsraksts

1. pārstrādes saraksta vielas

Grozījums Nr. 123
22.e panta (jauns) 1. un 2.punkts

1) 1. pārstrādes saraksta vielas jāreģistrē 5
gados pēc regulas stāšanās spēkā. Pie 
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1. pārstrādes saraksta pieder šādas vielas:
a) fāzes vielas, ja tās Direktīvas 
67/548/EEK I pielikumā ir iedalītas 1. un 
2.kategorijā, jo tās izraisa vēzi, veicina 
mutāciju vai toksiski iedarbojas uz 
vairošanos un pēc ražotāja vai importētāja 
datiem attiecībā uz ražošanas daudzumu 
(22.a panta 2. punkta d) apakšpunkts) 
Kopienā ražo vai ieved vismaz 1 tonnu vai 
vairāk attiecīgās vielas gadā uz ražotāju vai 
importētāju;
b) fāzes vielas, ja pēc ražotāju vai 
importētāju datiem attiecībā uz ražošanas 
daudzumu (22.a panta 2. punkta 
d) apakšpunkts) Kopienā ražo vai ieved 
vismaz 1000 tonnu attiecīgās vielas gadā uz 
ražotāju vai importētāju;
2. 1. pārstrādes sarakstu un iespējamos 
papildinājumus vai grozījumus publicē 
atbilstīgi 22.b panta 2. punkta 
d) apakšpunktam kopā ar vielu reģistru.

Grozījums Nr. 124
22. f pants (jauns), panta nosaukums

2. līdz 4. aktuālā saraksta vielas 

Grozījums Nr. 125
22. f panta (jauns) 1. līdz 4. punkts

1) 2. aktuālā saraksta vielas jāreģistrē 7 
gados pēc Direktīvas stāšanās spēkā. 2. 
aktuālā saraksta vielas ir šādas:
a) aprites aktuālās vielas, ja saskaņā ar 
ražotāju vai importētāju datiem (22. a 
panta 2. d) punkts) ik ražotājs vai 
importētājs Kopienā tās ražo vai ieved 
vismaz 100 tonnas gadā;
b) aprites aktuālās vielas, ja saskaņā ar 
ražotāju vai importētāju datiem (22. a 
panta 2. d) punkts) ik ražotājs vai 
importētājs Kopienā tās ražo vai ieved 
vismaz 1 tonnu gadā un ražotājs vai 
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importētājs saskaņā ar 22. c panta 2. e) 
punktu tās iedala atbilstīgi 2. aktuālā 
saraksta I b b(jauns) pielikuma kritērijiem; 
22. e pants paliek negrozīts.
2) 3. aktuālā saraksta vielas jāreģistrē 9 
gados pēc Direktīvas stāšanās spēkā. 3. 
aktuālā saraksta vielas ir aprites aktuālās 
vielas, ja saskaņā ar ražotāju vai 
importētāju datiem (22. a panta 2. d) 
punkts) ik ražotājs vai importētājs Kopienā 
tās ražo vai ieved vismaz 10 tonnas gadā un 
saskaņā ar 1. b) punktu tās nav jāreģistrē.
3) 4. aktuālā saraksta vielas jāreģistrē 11 
gados pēc Direktīvas stāšanās spēkā. 4. 
aktuālā saraksta vielas ir aprites aktuālās 
vielas, ja saskaņā ar ražotāju vai 
importētāju datiem (22. a panta 2. d) 
punkts) ik ražotājs vai importētājs Kopienā 
tās ražo vai ieved vismaz 1 tonnu gadā un 
saskaņā ar 1. b) punktu tās nav jāreģistrē.
4) Lai sniegtu galveno informāciju, 
Aģentūra 2. līdz 4. aktuālo sarakstu publicē 
mēneša laikā pēc 22. c panta 1. pantā 
minētā termiņa beigām. .Ja vien licencētā 
aktualizētā galvenā informācija (22.c panta 
3. punkts) saskaņā ar 22. d panta 2. punkta 
2. sadaļu un 22. d panta 3. punktu 
papildina vai groza aktuālos sarakstus, 
Aģentūra publicē šos papildinājumus vai 
grozījumus viena mēneša laikā pēc 22. c 
panta 3. punktā minētā aktualizētā 
ziņojuma termiņa beigām.

Grozījums Nr. 126
26. panta 1. līdz 5. punkts

1) Lai izmantotu 21. pantā paredzētos 
pārejas noteikumus, potenciālajam aprites 
aktīvās vielas reģistrētājam jāiesniedz šāda 
informācija formātā, ko saskaņā ar 108. 
pantu noteikusi Aģentūra, lai to iekļautu 
Aģentūras datu bāzē:

Svītrots

a) vielas nosaukums un, iespējams, arī 
vielas grupa, ieskaitot EINECS (EUROPEAN 
INVENTORY OF EXISTING COMMERCIAL 
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CHEMICAL SUBSTANCES) un CAS numuru, 
ja tāds ir;
b) kontaktpersonas vārds, uzvārds un 
adrese, kā arī apzīmējums/šifrs;
c) paredzētais reģistrācijas laika 
periods/daudzuma apjoms;
d) norādījumi par fizikāli - ķīmiskajiem, 
toksikoloģiskajiem un 
ekotoksikoloģiskajiem galējiem 
punktiem/īpašībām, par kuriem viņam ir 
pieejami attiecīgi pētījumi vai informācija , 
lai izpildītu prasības informācijai, kas 
vajadzīgas reģistrācijai, un
e) paskaidrojums, vai d) daļā minētie 
pētījumi ietver izmēģinājumus ar 
mugurkaulniekiem, un ja nē, vai viņš plāno 
vienlaicīgi ar reģistrāciju sniegt 
apstiprinošu paskaidrojumu saskaņā ar 9. 
panta a) daļas x) sadaļas mērķiem.
Potenciālais reģistrētājs informāciju, kas 
jāiesniedz saskaņā ar 1. apakšpunktu, var 
reducēt uz tām īpašībām, kurām vajadzīgi 
izmēģinājumi.
2) Informācija saskaņā ar 2. punktu 
jāiesniedz vēlākais 18 mēnešus pirms šādu 
termiņu beigām:
a) aprites aktīvajām vielām, kuras ražo vai 
ieved 1000 tonnas gadā vai vairāk, termiņš 
atbilstoši 21. panta 1. punktam;
b) aprites aktīvajām vielām, kuras ražo vai 
ieved vismaz 1 tonnu vai vairāk gadā, 
termiņš atbilstoši 21. panta 2. punktam;.
3) Reģistrētāji, kas neiesniedz vajadzīgo 
informāciju saskaņā ar 1. punktu, nedrīkst 
izmantot 21. pantu. Ražotāji un importētāji, 
kas ražo vai ieved aprites aktīvās vielas 
mazāk par vienu tonnu gadā, Aģentūrai var 
sniegt informāciju saskaņā ar 1. punktu; 
jāizmanto formāts, ko Aģentūra noteikusi 
atbilstoši 108. pantam.
4) Ražotāji vai importētāji, kas ražo vai 
ieved aprites aktīvās vielas mazāk par vienu 
tonnu gadā, Aģentūrai var iesniegt 
informāciju saskaņā ar 1. punktu; 
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jāizmanto formāts, ko Aģentūra ir noteikusi 
atbilstoši 108. pantam.
5) Informāciju, kas iesniegta atbilstoši 1. 
līdz 4. punktam, Aģentūra iekļauj datu 
bāzē. Aģentūrai jānodrošina pieeja datiem 
par kādu vielu tiem ražotājiem un 
importētājiem, kas par attiecīgo vielu 
snieguši informāciju atbilstoši 1. līdz 4. 
punktam. Arī dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm ir pieeja šiem datiem.

Begründung

Entfällt in Titel III, weil die Vorregistrierung systematisch in Titel IIa über die Registrierung 
geregelt werden sollte (dort insbes. Art. 20a, 22a). Die Vorregistrierung ist unter dem 
Gesichtspunkt der Verringerung von Tierversuchen nicht erforderlich.

Grozījums Nr. 127
27. panta 1. punkts

1) Visi ražotāji un importētāji, kas Aģentūrai 
saskaņā ar 26. pantu ir iesnieguši 
informāciju par vienu un to pašu aprites 
aktīvo vielu, ir vielu informācijas apmaiņas 
foruma dalībnieki (SIEF).

1) Visi ražotāji un importētāji, kas Aģentūrai 
saskaņā ar 22.a pantu ir iesnieguši 
informāciju par vienu un to pašu aprites 
aktīvo vielu, ir vielu informācijas apmaiņas 
foruma dalībnieki (SIEF).

Begründung

Folgeänderung, da Art. 26 gestrichen wird.  Die Informationen müssen jetzt unter Art. 22a in 
das Stoffregister gemeldet werden.

Grozījums Nr. 128
28. panta 1. punkts

1) Pirms izmēģinājumu veikšanas ar 
mugurkaulniekiem, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu informācijas prasības reģistrācijai, 
SIEF-dalībniekam, izmantojot datu bāzi
saskaņā ar 26. pantu un sazinoties ar citiem 
SIEF-dalībniekiem, jānoskaidro, vai 
attiecīgs pētījums ir pieejams. Ja attiecīgs 
pētījums ir pieejams, SIEF-dalībniekam, 
kam būtu jāveic izmēģinājums ar 
mugurkaulniekiem, ir jāpieprasa šis pētījums
divos mēnešos pēc 26. panta 2. punktā 

1) Pirms izmēģinājumu veikšanas ar 
mugurkaulniekiem, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu informācijas prasības reģistrācijai, 
SIEF-dalībniekam, izmantojot vielu reģistru
saskaņā ar 22. b pantu un sazinoties ar 
citiem SIEF-dalībniekiem, jānoskaidro, vai 
attiecīgs pētījums ir pieejams. Ja attiecīgs 
pētījums ir pieejams, SIEF-dalībniekam, 
kam būtu jāveic izmēģinājums ar 
mugurkaulniekiem, šis pētījums ir 
jāpieprasa.
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minētā termiņa beigām.

Begründung

Folgeänderung, da Art. 26 gestrichen.  Die Informtationen sind stattdessen im Stoffregister 
nach Art. 22b enthalten.

Die Anforderung von vorliegenden Wirbeltierstudien sollte nicht an eine Frist geknüpft 
werden, da Studien entwedder bereits zur Erstellung der Kerninformationen nach Art. 22c 
oder aber zum Zeitpunkt der Registrierung benötigt werden.  Zudem muss die Möglichkeit 
bestehen, auch scon früher die Studie anzufordern, wenn z.B. die Absicht besteht, zu einem 
frühreren Zeitpunkt zu registrieren.

Grozījums Nr. 129
28. panta 2. punkts

2) Ja SIEF attiecīga pētījuma nav, 
dalībniekam jānodibina kontakts ar citiem 
SIEF-dalībniekiem, kas iesnieguši 
informāciju par to pašu vai līdzīgu vielas 
lietojumu, un attiecīgajā gadījumā jāveic šis 
pētījums.Viņiem jāveic visi vajadzīgie 
pasākumi, lai vienotos par to, kurš veiks 
visiem kopīgo pētījumu.

2) Ja SIEF attiecīga pētījuma nav, 
dalībniekam jānodibina kontakts ar citiem 
SIEF-dalībniekiem, kas iesnieguši 
informāciju par to pašu vai līdzīgu vielas 
lietojumu, resp. par lietojuma un iedarbības 
kategorijām un attiecīgajā gadījumā jāveic 
šis pētījums.Viņiem jāveic visi vajadzīgie 
pasākumi, lai vienotos par to, kurš veiks 
visiem kopīgo pētījumu.

Grozījums Nr. 130
28. a pants (jauns), nosaukums

Atbildība un tiesiskā aizsardzība

Grozījums Nr. 131
28. a panta (jauns) 1. punkts

1) Ja nav noteikts citādi, Aģentūra saskaņā 
ar šo pantu ir atbildīga par lēmumiem.

Begründung

Die Zuständigkeit der Agentur sollte der Klarheit halber für den gesamten Titel III 
ausdrücklich genannt werden.
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Grozījums Nr. 132
28. a (jauns) panta 2. punkts

2) Pret Aģentūras lēmumiem saskaņā ar šo 
pantu var celt iebildumu atbilstoši 87., 88. 
un 89. panta noteikumiem.

Begründung

Statt einer enumerativen Aufzählung sollte das Widerspruchsrecht hier zentral festgelegt 
werden.

Grozījums Nr. 133
29. panta 1. punkta 1. a apakšpunkts (jauns)

Tas neattiecas uz vielām un sagatavēm, ko 
iekļauj apritē, tās vienreizēji piegādājot 
zinātniskajiem pētījumiem un izstrādēm 
mazāk par 1 kg gadā.

Begründung

Es ist unverhältnismäßig, wenn für Kleinstmengen bzw. für eine einmalige Lieferung (z. B. 
eines Hochschullehrers) ein Sicherheitsdatenblatt erstellt werden muss.

Grozījums Nr. 134
29. panta 3. punkts

3) Ja kāda sagatave neatbilst kritērijiem, lai 
to saskaņā ar Direktīvas 1999/45/EK 5., 6. 
un 7. pantu iedalītu kā bīstamu, bet 
negāzveida sagatavēm atsevišķas sastāvdaļas 
satur vismaz vienu veselību apdraudošu vai 
videi bīstamu vielu vai vielu, par kuru ir 
Kopienas dati iedarbības daudzuma 
lielumam darba vietā, koncentrācijā, kas > = 
1 svara procentam, un gāzveida sagatavēm 
atsevišķas sastāvdaļas satur vismaz vienu 
veselību apdraudošu vai videi bīstamu vielu 
vai vielu, par kuru ir Kopienas dati 
iedarbības daudzuma lielumam darba vietā, 
koncentrācijā, kas > = 0,2 tilpuma 
procentiem, tad personai, kas atbildīga par 
vielas iekļaušanu apritē – vai tas būtu 
ražotājs, importētājs, turpmākais lietotājs vai 
pārdevējs – pēc kāda turpmākā lietotāja 

3) Ja kāda sagatave neatbilst kritērijiem, lai 
to saskaņā ar Direktīvas 1999/45/EK 5., 6. 
un 7. pantu iedalītu kā bīstamu, bet 
negāzveida sagatavēm atsevišķas sastāvdaļas 
satur vismaz vienu veselību apdraudošu vai 
videi bīstamu vielu vai vielu, par kuru ir 
Kopienas dati iedarbības daudzuma 
lielumam darba vietā, koncentrācijā, kas > = 
1 svara procentam, un gāzveida sagatavēm 
atsevišķas sastāvdaļas satur vismaz vienu 
veselību apdraudošu vai videi bīstamu vielu 
vai vielu, par kuru ir Kopienas dati 
iedarbības daudzuma lielumam darba vietā, 
koncentrācijā, kas > = 0,2 tilpuma 
procentiem, tad personai, kas atbildīga par 
vielas iekļaušanu apritē – vai tas būtu 
ražotājs, importētājs, turpmākais lietotājs vai 
pārdevējs –saskaņā ar šīs Direktīvas I a 
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pieprasījuma saskaņā ar šīs Direktīvas I a 
pielikumu jāiesniedz viņam datu par 
drošumu apraksts /lapa.

pielikumu jāsniedz datu par drošumu 
apraksts/lapa.

Begründung

Für gefährliche Stoffe sollte automatisch ein Sicherheitsdatenblatt an den nachgeschalteten 
Anwender gesendet werden.

Grozījums Nr. 135
29. panta 6. panta 2. apakšpunkts

Ja veic vielas drošuma novērtējumu, tad 
drošuma datu aprakstam kā pielikumu 
pievieno būtiskos iedarbības scenārijus.

Ja veic vielas drošuma novērtējumu, tad 
attiecīgajās drošuma datu aprakstu daļās ir 
jāapraksta būtiskie iedarbības scenāriji vai 
iedarbības kategorijas, un/vai jānodod 
rīcībā elektroniskā veidā.

Begründung

Die Erweiterung eines Sicherheitsdatenblatts um Anhänge zu verschiedenen 
Expositionsszenarien widerspricht den geltenden internationalen Anforderungen an ein 
Sicherheitsdatenblatt. Eine Vielzahl von Anhängen mit unterschiedlichen 
Expositionsszenarien ist in der Praxis nicht handhabbar und führt zu einem nicht akzeptablen 
Aufwand insbesondere für KMUs, denn im Sicherheitsdatenblatt werden sowohl die 
Verwendung des Stoffes sowie Maßnahmen zum Risikomanagement beschrieben.  Darüber 
hinaus muss das Sicherheitsdatenblatt den GHS-Anforderungen entsprechen.

Grozījums Nr. 136
29. panta 7. punkts

7) Turpmākajam lietotājam attiecībā uz 
norādītajiem lietojuma veidiem jāizmanto 
attiecīgā informācija, kas sniegta datu par 
drošuma aprakstā.

7) Turpmākajam lietotājam attiecībā uz 
norādītajām iedarbības kategorijām 
jāizmanto attiecīgā informācija, datu par 
drošuma aprakstā.

Begründung

Es wäre ein unnötiger Aufwand, wenn allein aufgrund des Inkrafttretens der Verordnung 
Sicherheitsdatenblätter nochmals verschickt werden müssen, obwohl diese bereits den 
Abnehmern vorliegen.

Grozījums Nr. 137
29. panta 8. punkts
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8) Datu par drošumu apraksts ir jāiesniedz 
rakstiski vai elektroniski vēlākais līdz vielas 
pirmajai piegādei pēc šīs Direktīvas stāšanās 
spēkā. Piegādātājiem tas nekavējoties 
jāaktualizē šādu iemeslu dēļ:

8) Datu par drošumu apraksts ir jāiesniedz 
rakstiski vai elektroniski vēlākais līdz vielas 
pirmajai piegādei pēc šīs Direktīvas stāšanās 
spēkā, ja vien jau pirms šīs Direktīvas 
stāšanās spēkā netika sniegts drošuma datu 
apraksts, kas atbilst noteikumiem saskaņā 
ar 29. panta 6. punktu. Piegādātājiem tas 
nekavējoties jāaktualizē šādu iemeslu dēļ:

Begründung

Es wäre ein unnötiger Aufwand, wenn allein aufgrund des Inkrafttretens der Verordnung 
Sicherheitsdatenblätter nochmals verschickt werden müssen, obwohl diese bereits den 
Abnehmern vorliegen.

Grozījums Nr. 138
30. panta virsraksts

Pienākums informēt turpmākās piegādes 
ķēdē iesaistītās personas par vielām un 

sagatavēm, kurām datu par drošumu apraksts 
nav vajadzīgs

Pienākums informēt turpmākās piegādes 
ķēdē iesaistītās personas par vielām un 
sagatavēm, par kurām iesniedz datu par 

drošumu aprakstu

...

Grozījums Nr. 139
30. panta 1. punkts

1) Visiem dalībniekiem, kas iesaistīti vielas 
kā tādas vai sagataves piegādes ķēdē, kuriem 
saskaņā ar 29. pantu nav jāiesniedz datu par 
drošumu apraksts, ir jāsniedz tiešajam 
turpmākajam lietotājam vai pārdevējam šāda 
informācija:

1) Visām dalībniekiem, kas iesaistīti vielas 
kā tādas vai sagataves piegādes ķēdē, kuri 
saskaņā ar 29. pantu neiesniedz datu par 
drošumu aprakstu, ir jāsniedz tiešajam 
turpmākajam lietotājam vai pārdevējam šāda 
informācija:

Begründung

Die Vorschrift darf keine Anwendung finden, wenn – auch ohne nach Art. 29 hierzu 
verpflichtet zu sein – ein Sicherheitsdatenblatt übermittelt wird.

Grozījums Nr. 140
30. panta 1. punkta a) daļa

a) reģistrācijas numurs/i saskaņā ar 18. Svītrots
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panta 1. punktu, ja ir pieejams;

Begründung

Es ist nicht angemessen, dass für nicht als gefährlich eingestufte Stoffen in Zubereitungen die 
Registrierungsnummer im Sicherheitsdatenblatt aufgeführt werden muss, während für 
gefährliche Zubereitungen mit einem Sicherheitsdatenblatt nur die gefährlichen Inhaltsstoffe 
und nicht die ungefährlichen unter Angabe der Registriernummer übermittelt werden müssen.

Grozījums Nr. 141
34. panta 2. punkts

2) Turpmākajam lietotājam ir tiesības 
ražotājam, importētājam vai vēlākajam 
lietotājam, kas viņam piegādā vielu, 
rakstiski paziņot par lietojuma veidu, lai tas 
kļūst par norādīto lietojumu veidu. Turklāt 
viņš sniedz pietiekamu informāciju, lai viņa 
piegādātājs savā vielas drošuma novērtējumā 
varētu izstrādāt iedarbības scenāriju šim 
lietojuma veidam.

2) Turpmākajam lietotājam ir tiesības 
ražotājam, importētājam vai vēlākajam 
lietotājam, kas viņam piegādā vielu, 
rakstiski paziņot par lietojuma veidu vai 
lietojuma un iedarbības kategorijām, lai tās 
kļūst par norādīto lietojumu veidu. Turklāt 
viņš sniedz pietiekamu informāciju, lai viņa 
piegādātājs to varētu ņemt vērā savā vielas 
drošuma novērtējumā.

Begründung

Statt der Angabe einzelner Verwendungen sollte es aureichen, Verwendung- und 
Expositionskategorien anzugeben, damit Abnehmer ihren Vorlieferanten keine Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse offenlegen müssen.

Grozījums Nr. 142
34. panta 3. punkts

3) Attiecībā uz reģistrētām vielām ražotājam 
vai importētājam ir jāpilda 13. panta 
saistības vēl pirms nākamās vielas piegādes 
attiecīgajam turpmākajam lietotājam, kurš ir 
paziņojis lietojuma veidu, ja vien viņš šo 
informāciju iesniedz vismaz vienu mēnesi 
pirms nākamās piegādes, pārējos gadījumos 
viena mēneša laikā pēc informācijas 
sniegšanas; spēkā ir vēlāks termiņš. 
Attiecībā uz aprites aktīvajām vielām 
ražotājam vai importētājam pirms attiecīgā 
termiņa beigām saskaņā ar 21. pantu jāatbilst 
prasībām un viņam jāpilda 13. panta 
saistības, ja vien turpmākais lietotājs 
informāciju iesniedzis vismaz 12 mēnešus 

3) Attiecībā uz reģistrētām vielām ražotājam 
vai importētājam ir japilda 13. panta 
saistības vēl pirms nākamās vielas piegādes 
attiecīgajam turpmākajam lietotājam, kurš ir 
paziņojis lietojuma veidu vai lietojuma un 
iedarbības kategorijām, ja vien viņš šo 
informāciju iesniedz vismaz vienu mēnesi 
pirms nākamās piegādes, pārējos gadījumos 
viena mēneša laikā pēc informācijas 
sniegšanas; spēkā ir vēlāks termiņš. 
Attiecībā uz aprites aktīvajām vielām 
ražotājam vai importētājam pirms attiecīgā 
termiņa beigām saskaņā ar 21. pantu jāatbilst 
prasībām un viņam jāpilda 13. panta 
saistības, ja vien turpmākais lietotājs 
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pirms attiecīgā termiņa beigām. informāciju iesniedzis vismaz 12 mēnešus 
pirms attiecīgā termiņa beigām.

Grozījums Nr. 143
34. panta 4. punkts

4) Turpmākajam lietotājam, kas vielu lieto 
kā tādu vai sagatavē, saskaņā ar XI 
pielikumu jāsastāda ziņojums par vielu 
drošumu attiecībā uz katru lietojuma veidu, 
kas atšķiras no iedarbības scenārijā 
aprakstītajām izpausmēm, par ko viņu 
informēja datu par drošumu aprakstā.

4) Turpmākajam lietotājam, kas vielu lieto 
kā tādu vai sagatavē, saskaņā ar XI 
pielikumu jāsastāda ziņojums par vielu 
drošumu attiecībā uz katru lietojuma veidu 
vai lietojuma un iedarbības kategoriju, kas 
atšķiras no iedarbības scenārijā vai 
lietojuma un iedarbības kategorijās 
aprakstītajām izpausmēm, par ko viņu 
informēja datu par drošumu aprakstā. Tas 
attiecas tikai uz vielām, sākot no 1 tonnas 
gadā.

Begründung

Nachgeschaltete Anwender, insbesondere KMU sollten nicht für jede vom Vorlieferanten 
abweichende Einzelverwendung einen Stoffsicherheitsbericht erstellen müssen, sondern nur 
bei Abweichungen von den Verwendungs- und Expositionskategorien. Die Mengenschwelle ist 
erforderlich, da sonst die nachgeschalteten Anwender im Unterschied zu Herstellern / 
Importeuren selbst bei kleinsten Mengen einen eigenen Stoffsicherheitsbericht erarbeiten 
müssten.

Grozījums Nr. 144
35. panta 1. punkts

1) Pirms sākt lietot kādu vielu, ko iesaistītais 
piegādes ķēdes dalībnieks ir reģistrējis 
atbilstoši 5. vai 16. pantam, turpmākajam 
lietotājam ir jāinformē Aģentūra saskaņā ar 
šī panta 2. punktu, ja viņš ir saņēmis 
drošuma datu aprakstu, kurā ir iekļauts 
iedarbības scenārijs, un turpmākais lietotājs 
vielu izmanto atšķirīgi, nekā aprakstīts šī 
iedarbības scenārija izpausmēs.

1) Pirms sākt lietot kādu vielu atbilstīgi 
lietojuma un iedarbības kategorijai, ko 
iesaistītais piegādes ķēdes dalībnieks ir 
reģistrējis atbilstoši 5. vai 16. pantam, 
turpmākajam lietotājam ir jāinformē 
Aģentūra saskaņā ar šī panta 2. punktu, ja 
viņš ir saņēmis drošuma datu aprakstu, kurā 
ir iekļauts iedarbības scenārijs, resp. 
lietojuma un iedarbības kategorija, un 
turpmākais lietotājs vielu izmanto atšķirīgi 
no tur aprakstītajām izpausmēm.

Grozījums Nr. 145
35. panta 2. punkta e) daļa
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e) īsas vispārējas ziņas par lietojuma 
veidu/veidiem;

e) īsas vispārējas ziņas par lietojuma 
veidu/veidiem, resp. par lietojuma un 
iedarbības kategorijām;

Grozījums Nr. 146
35. panta 2. punkta f) daļa

f) ieteikumu papildu izmēģinājumiem ar 
mugurkaulniekiem, ja turpmākais lietotājs 
uzskata, ka tas vajadzīgs vielas drošuma 
novērtējuma izstrādei.

Svītrots

Begründung

Der Vorschlag für ergänzende Versuche an Wirbeltieren kann entfallen, da die Angabe der 
bisher vom Hersteller / Importeur nicht berücksichtigten Expositionskategorie nach Artikel 35 
(2) e in Verbindung mit dem neuen Anhang IX a schon die entsprechenden Versuche 
beinhaltet.

Grozījums Nr. 147
38. panta 1. punkts

1) Kompetentā iestāde saskaņā ar mērķiem 
no 39. līdz 43. pantam ir tās dalībvalsts 
kompetentā iestāde, kurā notiek ražošana 
vai kurā atrodas importētāja galvenais 
birojs..

1) Kompetentā iestāde saskaņā ar mērķiem 
no 39. līdz 46. pantam ir Aģentūra.

Begründung

Zur Gewährleistung von Einheitlichkeit, Rechtssicherheit und Effizienz muss die Agentur für 
alle Belange der Bewertung zuständig sein und für alle Bewertungsaspekte die alleinige 
Entscheidungsbefugnis haben.

Grozījums Nr. 148
38. panta 2. punkts

2) Ja vairāki ražotāji vai importētāji ir 
apvienojušies konsorcijā atbilstoši 10. vai 
17. pantam, kompetenta ir tā iestāde, kas 
atbild par ražotāju vai importētāju, kurš 
Aģentūrai iesniedz datus atbilstoši 10. vai 
17. pantam, kuri pārējiem ir saistoši.

Svītrots
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Grozījums Nr. 149
39. panta 1. punkts

1) Kompetentajai iestādei jāpārbauda visi 
ieteikumi izmēģinājumiem, kas iekļauti 
reģistrācijas dokumentācijā vai turpmākā 
lietotāja ziņojumā ar mērķi iegūt 
informāciju par kādu vielu atbilstoši VII 
un VIII pielikumam.

Svītrots

Begründung

Eine Vorlage von Prüfvorschlägen ist nicht vorgesehen, da bei der Registrierung bereits alle 
für die sichere Verwendung relevanten Informationen bereits eingereicht werden. Die 
Prüfaufgabe für die zuständige Behörde / Agentur entfällt somit.

Grozījums Nr. 150
39. panta 2. punkta a), b) un c) daļa

2) Pamatojoties uz pārbaudi atbilstoši 1. 
pantam, kompetentā iestāde sagatavo kādu 
no šādiem lēmumiem, kas jāpieņem 
atbilstoši 48. un 49. panta procedūrai:

Svītrots

a) lēmumu, kas reģistrētāju/reģistrētājus 
vai turpmāko/turpmākos lietotāju/lietotājus 
aicina veikt ieteikto izmēģinājumu un kurā 
norādīts izmēģinājuma rezultātu 
kopsavilkuma vai bāzes kopsavilkuma 
iesniegšanas termiņs, ja tas vajadzīgs 
saskaņā ar I pielikumu.
b) lēmumu atbilstoši a) daļai, tomēr grozot 
parametrus, saskaņā ar kuriem jāveic 
izmēģinājumi;
c) lēmumu, kas noraida ieteikumu 
izmēģinājumu veikšanai.

Grozījums Nr. 151
39. panta 3. punkts

3) Reģistrētājam ir jānosūta Aģentūrai 
pieprasītā informācija.

Svītrots

Grozījums Nr. 152
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40. panta 1. punkts

1) Kompetentā iestāde var pārbaudīt 
reģistrāciju, lai pārliecinātos:

1) Aģentūra var pārbaudīt reģistrāciju, lai 
pārliecinātos:

Grozījums Nr. 153
40. panta 1. punkta a daļa

a) ka informācija tehniskajā dokumentācijā, 
ko iesniedza atbilstoši 9. pantam, atbilst 9., 
11. un 12. panta un IV līdz VIII pielikuma
prasībām,

a) ka informācija tehniskajā dokumentācijā, 
ko iesniedza atbilstoši 9., 12. un 13.pantam, 
atbilst šī panta, kā arī atbilstīgajiem 
pielikumiem,

Grozījums Nr. 154
40. panta 1. panta b) daļa

b) ka atkāpes/atšķirības no vajadzīgajiem 
pamatdatiem un to pamatojums, kas sniegts 
tehniskajā dokumentācijā, atbilst 
attiecīgajiem V līdz VIII pielikuma 
priekšrakstiem un vispārējiem IX pielikuma 
noteikumiem.

Svītrots

Begründung

Die Agentur soll die Möglichkeit erhslten, alle eingereichten Unterlagen (auch den 
Stoffsicherheitsbericht und die Sicherheitsdatenblätter) zu überprüfen.

Grozījums Nr. 155
40. panta 2. punkts

2) Pamatojoties uz pārbaudi atbilstoši 1. 
pantam, kompetentāā iestāde var izstrādāt 
lēmuma projektu, saskaņā ar ko 
reģistrētāju/reģistrētājus aicina iesniegt visu 
informāciju, kas vajadzīga, lai saskaņotu 
reģistrāciju ar attiecīgajām prasībām 
informācijai; šis lēmums jāpieņem atbilstoši 
48. un 49. panta procedūrai.

2) Pamatojoties uz pārbaudi atbilstoši 1. 
pantam, Aģentūra var izstrādāt lēmuma 
projektu, saskaņā ar ko 
reģistrētāju/reģistrētājus aicina iesniegt visu 
informāciju, kas vajadzīga, lai saskaņotu 
reģistrāciju ar attiecīgajām prasībām 
informācijai; šis lēmums jāpieņem atbilstoši 
48. un 49. panta procedūrai.

Grozījums Nr. 156
41. panta 1. punkts
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1) Kompetentajai iestādei ir jāpārbauda
informācija, kas iesniegta sakarā ar kādu 
lēmumu atbilstoši 39. vai 40. pantam, un, ja 
nepieciešams, tai saskaņā ar 39. vai 40. 
pantu ir jāizstrādā attiecīgi lēmuma projekti.

1) Aģentūrai ir jāpārbauda informācija, kas 
iesniegta sakarā ar kādu lēmumu atbilstoši
40. pantam, un, ja nepieciešams, tai saskaņā 
ar 40. pantu ir jāizstrādā attiecīgi lēmuma 
projekti.

Grozījums Nr. 157
41. panta 2. punkts

2) Ja dokumentācijas novērtēšana ir 
pabeigta, kompetentā iestāde iegūto 
informāciju izmanto 43. aa panta 1. 
punkta, 56. panta 3. punkta un 66. panta 
2. punkta mērķiem un nodod to Komitejai, 

Aģentūrai un pārējām dalībvalstīm. 
Kompetentā iestāde informē Komiteju, 
Aģentūru, reģistrētāju un pārējo dalībvalstu 
kompetentās iestādes par secinājumiem, vai 
un kādā nolūkā iegūtā informācija 
jāizmanto.

2) Ja dokumentācijas novērtēšana ir 
pabeigta, Aģentūra informē Komiteju, 
Aģentūru, reģistrētāju un pārējo dalībvalstu 
kompetentās iestādes par secinājumiem, vai 
un kādā nolūkā iegūtā informācija jāizmanto 
56. panta 3. punkta un 66. panta 2. punkta 
mērķiem.

Begründung

Die aus der Bewertung gewonnenen Informationen sind möglicherweise für Zulassungs- oder 
Beschränkungsverfahren zu verwenden.

Grozījums Nr. 158
42. panta 1. punkts

1) Ja kompetentā iestāde saskaņā ar 39. 
pantu gatavojas novērtēt kādu ieteikumu 
izmēģinājumiem, tā par to informē 
Aģentūru.

Svītrots

Begründung

Eine Vorlage von Prüfvorschlägen ist nicht vorgesehen, da bei der Registrierung bereits alle 
für die sichere Verwendung relevanten Informationen bereits eingereicht werden. Die 
Prüfaufgabe für die zuständige Behörde / Agentur entfällt somit.
Zudem ist es nicht akzeptabel, bis zu fünf Jahre nach Einreichung von Versuchsvorschlägen 
auf eine Entscheidung der Behörden zu warten.

Grozījums Nr. 159
42. panta 2. punkts
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2) Kompetentajai iestādei 120 dienu laikā 
pēc ieteikuma izmēģinājumiem saņemšanas 
saskaņā ar 39. panta 2. punktu jāizstrādā 
lēmuma projekts.

Svītrots

Grozījums Nr. 160
42. panta 3. punkta a), b) un c) daļa

3) Kompetentajai iestādei par aprites 
aktīvajam vielām jāsagatavo lēmuma 
projekti saskaņā ar 39. pantu šādi:

Svītrots

a) piecu gadu laikā pēc Direktīvas stāšanās 
spēkā par visām tām reģistrācijām, kas 
veiktas 21. panta 1. punktā minētajā 
termiņā un kurās, lai izpildītu VII un VIII 
pielikuma prasības informācijai, ietverti 
ieteikumi izmēģinājumiem;
b) deviņu gadu laikā pēc Direktīvas 
stāšanās spēkā par visām tām 
reģistrācijām, kas veiktas 21. panta 2. 
punktā minētajā termiņā un kurās, lai 
izpildītu VII pielikuma informācijas 
prasības, ietverti ieteikumi 
izmēģinājumiem;
c) pēc a) un b) daļā minēto termiņu beigām 
visām reģistrācijām ar ieteikumiem 
izmēģinājumiem, kas veiktas 21. panta 3. 
punktā minētajā termiņā.

Grozījums Nr. 161
42. panta 4. punkts

4) Ja kādas valsts kompetentā iestāde 
pabeidz kādas aprites aktīvās vielas 
novērtējumu, kas veikts saskaņā ar 39. 
pantu, tā par to informē Aģentūru. 

Svītrots

Grozījums Nr. 162
43. panta 1. punkts

1) Ja kāda kompetentā iestāde uzsāk 
ieteikuma izmēģinājumu novērtējumu 
saskaņā ar 40. pantu, tā par to informē 

Svītrots
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Aģentūru.

Begründung

Eine Vorlage von Prüfvorschlägen ist nicht vorgesehen, da bei der Registrierung bereits alle 
für die sichere Verwendung relevanten Informationen bereits eingereicht werden.

Grozījums Nr. 163
43. panta 2. punkts

2) Kompetentajai iestādei jāizstrādā lēmuma 
projekts saskaņā ar 40. panta 2. punktu 12 
mēnešu laikā pēc vielas novērtējuma 
sākšanas.

2) Aģentūrai jāizstrādā lēmuma projekts 
saskaņā ar 40. panta 2. punktu 12 mēnešu 
laikā pēc vielas novērtējuma sākšanas.

Grozījums Nr. 164
43. panta 3. punkts

3) Ja kādas dalībvalsts kompetentā iestāde 
pabeidz kādas aprites aktīvās vielas 
novērtējumu, kas veikts saskaņā ar 40. 
pantu, tā par to informē Aģentūru.

Svītrots

Grozījums Nr. 165
43. a panta 1. punkts

Saskaņotas koncepcijas garā Aģentūra, lai 
veidotu plašāku novērtējumu, izstrādā 
kritērijus vielu secīgas pēctecības izveidei. 
Secīgās pēctecības pamatā ir koncepcija, 
kas pamatota uz risku. Novērtējuma kritēriji 
aptver riska datu, iedarbības datu un 
daudzuma apjoma izvērtēšanu. Aģentūra 
pieņem lēmumu par kritērijiem vielu 
secīgas pēctecības tālākam vērtējumam. 
Dalībvalstis šos kritērijus izmanto savu 
ilgtermiņa plānu izstrādei.

Vienotas un caurspīdīgas koncepcijas garā 
Aģentūra izstrādā no riska atkarīgus
kritērijus, lai pieņemtu lēmumus par vielu 
izvēli vielas novērtējuma veikšanai.
Novērtējuma kritēriji aptver riska datu, 
iedarbības datu un ieteikto riska 
menedžmenta pasākumu izvērtēšanu. Šajos 
kritērijos jāmin apstākļi, kādos, atbilstoši II 
virsrakstam, piegādātā informācija un 
dokumentu novērtējums saskaņā ar VI 
virsrakstu ir nepietiekami, lai novērtētu 
risku, un ir nepietiekams vielas un tās 
norādītā/norādīto lietojuma veida/veidu 
riska menedžments.
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Begründung

Die Agentur muss Kriterien zur Rechtfertigung einer Entscheidung über eine weitergehende 
Bewertung haben, und die Gründe für diese Rechtfertigung müssen transparent sein. Dazu 
können zum Beispiel gehören:
Informationsanforderungen, welche über die Anforderungen in den Artikeln 9, 12 und 13 
hinausgehen;
Zusammenfassung der Ergebnisse von Dossierbewertungen mehrerer Registrierungen des 
gleichen Stoffes oder ähnlicher Stoffe;
Erforderliche Abstimmung widersprüchlicher Ergebnisse von Dossierbewertungen mehrerer 
Registrierungen des gleichen Stoffes oder ähnlicher Stoffe.

Grozījums Nr. 166
43. aa panta 1. punkts

1) Dalībvalsts iekļauj kādu vielu savā 
ilgtermiņa plānā, lai tādējādi pārņemtu 
kompetentās iestādes lomu saskaņā ar 44., 
45. un 46. panta mērķiem, ja šai 
dalībvalstij, vai nu, pamatojoties uz tās 
kompetentās iestādes veiktā 
dokumentācijas novērtējuma rezultātiem, 
kas veikts atbilstoši 38. pantam, vai arī 
pamatojoties uz informāciju no citiem 
avotiem, ieskaitot informāciju reģistrācijas 
dokumentācijā/ dokumentācijās, ir pamats 
domāt, ka viela apdraud veselību vai 
apkārtējo vidi īpaši šādu iemeslu dēļ:

1) Ja Aģentūra uzskata par vajadzīgu veikt 
kādas vielas novērtējumu, tā pieņem 
lēmumu atbilstoši 43. a, 48. un 49. pantam.

Pozitīva lēmuma gadījumā Aģentūra 
attiecīgo vielu saskaņā ar 44. līdz 46. panta 
mērķiem iekļauj ilgtermiņa plānā. Ievērojot 
pastāvošo risku, šim plānam jāpiešķir 
prioritāte.

Begründung

Eine Stoffbewertung kann nur in Gang gebracht werden, wenn die Kriterien nach Artikel 43 
erfüllt sind.

Grozījums Nr. 167
43. aa panta 1. punkta a) un b) daļa

a) vielas strukturālās līdzības dēļ ar vielām, 
kas izraisa bažas, vai vielām, kas ir 
noturīgas un bioakumulējošas, tādējādi ir 

Svītrots
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iespējams, ka vielai vai kādam i tās 
ķīmiskās pārvērtības produktam piemīt 
īpašības, kas izraisa bažas, vai tā/tas ir 
noturīga/s un bioakumulējoša/šs;
b) sakarā ar kopējo daudzumu, kas izriet no 
vairāku reģistrētāju veiktajām 
reģistrācijām.

Grozījums Nr. 168
43. aa panta 2. punkts

2) Saskaņā ar 1. punktu ilgtermiņa plāns 
paredzēts 3 gadiem; ik gadu to aktualizē un 
tajā uzskaita vielas, ko dalībvalsts ik gadu 
paredz novērtēt. dalībvalsts savu ilgtermiņa 
plānu ik gadu līdz 28. februārim nosūta 
Aģentūrai un pārējām dalībvalstīm. 
Aģentūra var izdarīt piezīmes un 
dalībvalstis Aģentūrai ik gadu līdz 31. 
martam var iesniegt savus komentārus vai 
izteikt savas vēlmes kādas vielas 
novērtējumam.

Aģentūra ik gadu līdz 28. februārim 
ilgtermiņa plānu nosūta dalībvalstu 
komitejai apstiprināšanai. Šis plāns ir 
spēkā trīs gadus; ik gadu to aktualizē un 
tajā uzskaita vielas, ko Aģentūra ik gadu 
paredz novērtēt.

Aģentūrai par to ir jāinformē reģistrētājs/i 
un ilgtermiņa plāns jāpublicē savā 
interneta vietnē.

Begründung

Eine weitergehende Bewertung wird von der Agentur nur vorgenommen, wenn der Stoff und 
seine Verwendungen die in Artikel 43a aufgeführten Kriterien für eine solche Bewertung 
erfüllen.

rozījums Nr. 169
43. aa panta 3. punkts

3) Dalībvalsts pieņem ilgtermiņa plānu, ja 
attiecībā uz to nav nekādu piezīmju vai 
neviena cita dalībvalsts nav izteikusi savas 
vēlmes. Kompetentā iestāde ir tās 
dalībvalsts iestāde, kura vielu iekļāvusi 
savā galīgajā ilgtermiņa plānā.

Svītrots

Begründung

Das Verfahren entfällt, da die Agentur den fortlaufenden Plan selbst erstellt.
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Grozījums Nr. 170
43.aa panta 4. punkts

4) Ja divas vai vairākas dalībvalstis savā 
ilgtermiņa plāna projektā ir iekļāvušas 
vienu un to pašu vielu vai pēc ilgtermiņa 
plānu iesniegšanas ir izteikušas savas 
vēlmes vienas un tās pašas vielas 
novērtējumam, kompetento iestādi saskaņā 
ar 44., 45. un 46. panta mērķiem atbilstoši 
2., 3. un 4. apakšpunkta procedūrai 
nosaka:

Svītrots

Aģentūra norāda uz iespēju kompetentajām 
iestādēm vienoties ar 72. panta 1. punkta e) 
daļā paredzēto dalībvalstu komiteju 
(turpmāk „dalībvalstu komiteja“), kas ņem 
vērā principu, saskaņā ar kuru vielu sadale 
starp dalībvalstīm atspoguļo to daļu 
Kopienas kopproduktā. Ja iespējams, 
prioritāti nodrošina tām dalībvalstīm, kas 
attiecībā uz aizdomīgajām vielām jau 
veikušas dokumentācijas novērtējumu 
saskaņā ar 39. līdz 43. pantu.
Ja dalībvalstu komiteja 60 dienu laikā pēc 
jautājuma izskatīšanas panāk vienbalsīgu 
vienošanos, attiecīgās dalībvalstis pieņem 
galīgos ilgtermiņa plānus saskaņā ar šo 
vienošanos.
Ja dalībvalstu komiteja nespēj pieņemt 
vienbalsīgu lēmumu, Aģentūra nosūta 
Komitejai atšķirīgos viedokļus, kas 
atbilstoši 130. panta 3. punktā minētajai 
procedūrai lemj par to, kurai iestādei 
jāpārņem kompetentās iestādes loma; 
attiecīgās dalībvalstis atbilstoši tam pieņem 
savus ilgtermiņa plānus.

Grozījums Nr. 171
43. aa panta 5. punkts

5) Tiklīdz kompetentā iestāde ir noteikta, 
Aģentūra galīgos ilgtermiņa plānus publicē 
savā interneta vietnē.

Svītrots
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...

Grozījums Nr. 172
43. aa panta 6. punkts

6) Kompetentā iestāde, kas noteikta 
saskaņā ar šo pantu, novērtē visas savā 
ilgtermiņa plānā iekļautās vielas saskaņā 
ar šo pantu.

Svītrots

Grozījums Nr. 173
44. panta 1. punkts

1) Ja kompetentā iestāde uzskata, ka 
aizdomu noskaidrošanai saskaņā ar 43. aa 
panta 1. punktu ir vajadzīga plašāka 
informācija , iespējams, arī tāda, kas nav 
minēta no V līdz VIII pielikumam, tā 
izstrādā pamatotu lēmuma projektu, kas 
aicina reģistrētāju/us sniegt plašāku 
informāciju; šis lēmums jāpieņem atbilstoši 
48. un 49. panta procedūrai.

1) Ja Aģentūra uzskata, ka bez 9., 12. un 13. 
pantā minētajām prasībām ir vajadzīgi vēl 
plašāki dati , tā izstrādā pamatotu lēmuma 
projektu, kas aicina reģistrētāju/us sniegt 
plašāku informāciju; šis lēmums jāpieņem 
atbilstoši 48. un 49. panta procedūrai.

Begründung

Die Agentur kann im begründeten Einzelfall über weitergehende Informationsanforderungen 
entscheiden.

Grozījums Nr. 174
44. panta 4. punkts

4) Ja kompetentā iestāde pabeidz saskaņā ar 
1., 2. un 3. punktu veikto novērtējumu, tā to 
paziņo Aģentūrai 12 mēnešu laikā pēc 
vielas novērtējuma sākšanas. Ja šo termiņu 
pārsniedz, novērtējumu uzskata par 
pabeigtu.

4) Ja Aģentūra pabeidz saskaņā ar 1., 2. un 
3. punktu veikto novērtējumu, tā to paziņo 
reģistrētājam/reģistrētājiem 12 mēnešu 
laikā pēc vielas novērtējuma sākšanas. Ja šo 
termiņu pārsniedz, novērtējumu uzskata par 
pabeigtu.

Grozījums Nr. 175
45 panta 1. punkts

1) Kompetentajai iestādei vielas 
novērtējumā jāpamatojas uz iepriekšējiem 

1) Aģentūrai vielas novērtējumā 
jāpamatojas uz iepriekšējiem saskaņā ar šo 
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saskaņā ar šo pantu/virsrakstu veiktajiem 
novērtējumiem. Lēmuma projektu, saskaņā 
ar ko atbilstoši 44. pantam tiek pieprasīta 
informācija, drīkst pamatot tikai ar 
mainītiem apstākļiem vai jaunām atziņām.

pantu/virsrakstu veiktajiem novērtējumiem. 
Lēmuma projektu, saskaņā ar ko atbilstoši 
44. pantam tiek pieprasīta informācija, 

drīkst pamatot tikai ar mainītiem apstākļiem 
vai jaunām atziņām.

Grozījums Nr. 176
45. panta 2. punkts

2) Lai nodrošinātu vienotu procedūru 
plašākas informācijas pieprasīšanā, 
Aģentūra saskaņā ar 44. pantu pārrauga 
lēmuma projektus un izstrādā kritērijus un 
nosaka prioritātes. Par vajadzīgajiem 
īstenošanas pasākumiem jāpaziņo atbilstoši 
130. panta 3. punkta procedūrai.

Svītrots

Begründung

Folgeänderung, da die Agentur und nicht die Behörde des Mitgliedstaates zuständig ist.

Grozījums Nr. 177
46. panta 1. punkts

1) Kompetentajai iestādei ir jāpārbauda 
informācija, kas sakarā ar lēmumu iesniegta 
atbilstoši 44. pantam, un, ja vajadzīgs, tai 
saskaņā ar 44. pantu ir jāizstrādā attiecīgi 
lēmuma projekti.

1) Aģentūrai ir jāpārbauda informācija, kas 
sakarā ar lēmumu iesniegta atbilstoši 44. 
pantam, un, ja vajadzīgs, tai saskaņā ar 44. 
pantu ir jāizstrādā attiecīgi lēmuma projekti.

Grozījums Nr. 178
46. panta 2. punkts

2) Ja vielas novērtējums ir pabeigts, 
kompetentā iestāde iegūto informāciju 
izmanto 45. panta 3. punkta un 66. panta 2. 
punkta mērķiem un paziņo to Komitejai, 
Aģentūrai un pārējām dalībvalstīm. 
Kompetentā iestāde informē Komiteju, 
Aģentūru, reģistrētāju un pārējo dalībvalstu 
kompetentās iestādes par tās secinājumiem, 
vai un kādā nolūkā iegūtā informācija ir 
jāizmanto.

2) Aģentūra informē Komiteju, reģistrētāju 
un pārējo dalībvalstu kompetentās iestādes 
par tās secinājumiem, vai un kādā nolūkā 
informācija, kas iegūta 56. panta 3. punkta 
un 66. panta 2. punkta mērķiem, ir 
jāizmanto.
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Begründung

Die aus der Bewertung gewonnenen Informationen sind möglicherweise für Zulassungs- oder 
Beschränkungsverfahren zu verwenden.

Grozījums Nr.179
47. pants

Uz izcelsmes vietā novietotiem izolētiem 
starpproduktiem neattiecas ne 
dokumentācijas, ne arī vielas novērtējums. 
Ja tomēr var pierādīt, ka kāda izcelsmes 
vietā izolēta starpprodukta lietojums var 
radīt risku, kas ir līdzīgs, kā izmantojot 
licencējamas vielas saskaņā ar 54. pantu, 
tad tās dalībvalsts kompetentā iestāde, 
kuras jurisdikcijā izcelsmes vieta atrodas, 
var:

Aģentūra, kā arī tās dalībvalsts kompetentā 
iestāde, kuras jurisdikcijā izcelsmes vieta 
atrodas, var pieprasīt informāciju par 
starpproduktiem, kura saskaņā ar 16. 
pantu ir sagatavota uzņēmumos. Aģentūra 
šo informāciju var novērtēt atbilstoši 40. 
pantam.

Begründung

Die Agentur sowie die zuständigen Behörde der Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit 
haben, auch Zwischenprodukte zu überprüfen.

Grozījums Nr. 180
47. panta a) un b) daļa

a) aicināt reģistrētāju iesniegt plašāku 
informāciju, kas ir tieši saistīta ar izzināto 
risku. Šis aicinājums ir jāpamato;

Svītrots

b) pārbaudīt visu iesniegto informāciju un, 
ja vajadzīgs, veikt piemērotus pasākumus 
riska mazināšanai, kas izzināts attiecīgajā 
izcelsmes vietā.

Grozījums Nr. 181
47.panta 2. apakšpunkts

Saskaņā ar 1. punktu šādu procedūru 
atļauts veikt tikai tur nozīmētai 
kompetentai iestādei.

Svītrots

Grozījums Nr. 182
48. panta 1. punkts
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1) Saskaņā ar 39., 40. vai 44. pantu 
kompetentai/atbildīgajai iestādei savs 
lēmuma projekts jānosūta reģistrētājam/-iem 
vai turpmākajam lietotājam/-iem un jādod 
30 dienu termiņš atzinuma sagatavošanai. 
Kompetentajai iestādei jāizskata visi 
saņemtie atzinumi un vajadzības gadījumā 
atbilstīgi jāgroza lēmuma projekts.

1) Saskaņā ar 40. 43.aa vai 44. pantu 
Aģentūrai savs lēmuma projekts jānosūta 
reģistrētājam/-iem vai turpmākajam 
lietotājam/-iem un jādod 30 dienu termiņš 
atzinuma sagatavošanai. Aģentūrai jāizskata 
visi saņemtie atzinumi un vajadzības 
gadījumā atbilstīgi jāgroza lēmuma projekts.

Grozījums Nr. 183
48. panta 2. punkts

2) Ja jebkurš reģistrētājs ir pārtraucis ražot 
vai ievest vielu, viņam par to jāinformē 
kompetentā iestāde; rezultātā vielas 
reģistrācija zaudē derīgumu un par šo vielu 
nav pieprasāma vairs nekāda informācija, 
ja vien reģistrētājs neiesniedz reģistrācijas 
dokumentus atkārtoti.

(2) Ja jebkurš reģistrētājs ir pārtraucis ražot 
vai ievest vielu, viņam par to jāinformē 
Aģentūra; rezultātā reģistrācijas procedūrā 
iegūtie pienākumi „dus mierā“ un šajā 
laikā par šo vielu nav pieprasāma nekāda 
informācija. Ja reģistrētājs galīgi/pavisam 
pārtrauc ražot vai importēt vielu, tad vielas 
reģistrācija zaudē derīgumu pēc viena gada 
paiešanas, ja vien reģistrētājs pirms šī 
termiņa izbeigšanās reģistrācijas procedūrā 
iegūtās tiesības nenodod trešajam.

Begründung

Oftmals werden Herstellung bzw. Import nur vorübergehend eingestellt. Der automatische 
Verlust der Gültigkeit der Registrierung  ist lediglich in Fällen angemessen, in denen 
Herstellung und Import endgültig eingestellt werden. Nach Satz 1 ruhen die Rechte und 
Pflichten aus der Registrierung unmittelbar nach Mitteilung der Einstellungsentscheidung, 
die Registrierung bleibt nach Satz 2 noch für eine Übergangsfrist von einem Jahr gültig, um 
es dem Registrierungspflichtigen zu ermöglichen, die Rechtsposition auf einen Dritten zu 
übertragen (vgl. Art. 6b Abs. 1).

Grozījums Nr. 184
48. panta 3. punkts

3) Reģistrētājs var pārtraukt vielas 
ražošanu vai importu pēc piekļuves 
lēmuma projektam. Šādā gadījumā viņam 
par to jāinformē kompetentā iestāde; 
rezultātā vielas reģistrācija zaudē derīgumu 
un par šo vielu nav pieprasāma nekāda 
informācija, ja vien reģistrētājs neiesniedz 
reģistrācijas dokumentāciju atkārtoti.

3) Izmanto arī 1. punktu, ja reģistrētājs 
pārtrauc ražot vai importēt vielu pēc 
piekļuves lēmuma projektam. 
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Begründung

Die vorgeschlagene Regelung soll auch in den Fällen gelten, in denen der 
Registrierungspflichtige die Herstellung oder die Einfuhr des Stoffes nach Zugang des 
Entscheidungsentwurfs einstellen möchte.

Grozījums Nr. 185
48. panta 4. punkta a) daļa

a) kompetentā iestāde izstrādā dokumetāciju 
saskaņā ar XIV pielikumu un secina, ka 
pastāv potenciāls ilglaicīgs risks cilvēkam 
vai videi, kas attaisno pieprasīt atkārtotu 
informāciju, un

a) Aģentūra izstrādā dokumentāciju saskaņā 
ar XIV pielikumu un secina, ka pastāv 
potenciāls ilglaicīgs risks cilvēkam vai videi, 
kas attaisno pieprasīt atkārtotu informāciju, 
un

Grozījums Nr. 186
49. panta 1. punkts

1) Dalībvalsts kompetentā iestāde saskaņā 
ar 39. 40. vai 44. pantu informē Aģentūru 
par lēmuma projektu ar reģistrētāja vai 
turpmākā lietotāja varbūtējiem 
komentāriem un norāda ciktāl tie ņemti 
vērā. Pēc tam šo lēmuma projektu ar 
komentāriem Aģentūra nodod pārējo 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

1) Pēc tam savus lēmuma projektus ar 
komentāriem, kas atbilst 40., 41., 43., 43. aa 
un 44. pantam, Aģentūra nodod dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm.

Begründung

Übereinstimmung mit Artikel 43aa Absatz 1.

Grozījums Nr. 187
49.panta 2. punkts

2) 30 dienu laikā pēc nosūtīšanas pārējo
dalībvalstu kompetentās iestādes Aģentūrai 
var iesniegt priekšlikumus lēmuma projekta 
grozījumiem; kompetentā iestāde saņem 
kopiju. Tādā pašā laika periodā grozījumus 
lēmuma projektam var ierosināt Aģentūra; 
kompetentā iestāde saņem kopiju.

2) 30 dienu laikā pēc nosūtīšanas dalībvalstu 
kompetentās iestādes Aģentūrai var iesniegt 
priekšlikumus lēmuma projekta 
grozījumiem.

Begründung

Folgeänderung, da die Agentur und nicht die Behörde des Mitgliedstaates zuständig ist.
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Grozījums Nr. 188
49. panta 4. punkts

4) Saņemot priekšlikumus grozījumiem, 
Aģentūra ir tiesīga grozīt lēmuma projektu. 
Saskaņā ar 2. punktu 15 dienu laikā pēc 30 
dienu termiņa beigšanās Aģentūra nosūta 
lēmuma projektu ar ierosinātajiem 
grozījumiem dalībvalstu komitejai. Tāpat 
Aģentūra rīkojas, ja pati ir ierosinājusi 
grozījumu saskaņā ar 2. punktu.

4) Saņemot priekšlikumus grozījumiem, 
Aģentūra ir tiesīga grozīt lēmuma projektu. 
Aģentūrai priekšlikums ir jāpārbauda un 
saskaņā ar 2. punktu 15 dienu laikā pēc 30 
dienu termiņa beigšanās jāpieņem lēmums.

Begründung

Folgeänderung, da die Agentur und nicht die Behörde des Mitgliedstaates zuständig ist.

Grozījums Nr. 189
49. panta 5. punkts

5) Visus priekšlikumus grozījumiem 
Aģentūra nekavējoties/tūlīt nosūta 
attiecīgajiem reģistrētājiem vai 
turpmākajiem lietotājiem un nosaka 30 
dienu termiņu atzinuma izteikšanai. 
dalībvalstu komiteja izskata visus saņemtos 
atzinumus.

Svītrots

Grozījums Nr. 190
49. panta 6. punkta 2. apakšpunkts

6) Ja dalībvalstu komiteja 60 dienu laikā, 
nodarbojoties ar lēmuma projektu, panāk 
vienbalsīgu vienošanos, tad Aģentūra 
pieņem lēmumu saskaņā ar šo vienošanos.

Dzēsts

Ja dalībvalstu komiteja nepanāk 
vienbalsīgu vienošanos, tad tā 60 dienu 
laikā pēc nodarbošanās ar lēmuma 
projektu saskaņā ar 81. panta 8. punkta ab 
dod atzinumu. Šo atzinumu Aģentūra 
iesniedz Komisijai.

Grozījums Nr. 191
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49. panta 7. punkts

7) 60 dienu laikā pēc atzinuma saņemšanas 
Komisija izstrādā lēmuma projektu, ko 
publicē saskaņā ar 130. panta 2. punktā 
norādīto procedūru.

Svītrots

Grozījums Nr. 192
49. panta 8. punkts

8) Atbilstoši 3. un 6. punktam pret 
Aģentūras lēmumiem var celt iebildumus 
saskaņā ar 87., 88. und 89.pantu.

8) Pret Aģentūras lēmumiem var celt 
iebildumus saskaņā ar 87., 88. un 89. pantu.

Begründung

Ein Widerspruch gemäß Artikel 87 bis 89 muss gegen alle Entscheidungen der Agentur 
zulässig sein.

Grozījums Nr. 193
50. panta 1. punkts

1) Ja reģistrētājs vai turpmākais lietotājs 
veic pētījumu, kura rezultāti ir izmantojami 
citiem, tad pētījuma izmaksas jāsadala 
proporcionāli.

Svītrots

Begründung

Regelung ist in Art. 25neu Abs. 4 getroffen. Damit wird Art. 50 überflüssig.

Grozījums Nr. 194
51. panta virsraksts

Dalībvalstu pienākums informēt Aģentūru Pienākums informēt

Begründung

Regelung ist in Art. 25neu Abs. 4 getroffen. Damit wird Art. 50 überflüssig.

Grozījums Nr. 195
51. panta 1. punkts
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Katru gadu līdz 28. februārim visas 
dalībvalstis ziņo Aģentūrai par rezultātiem, 
ko panākušas attiecīgās dalībvalsts 
kompetentās iestādes iepriekšējā gadā, 
kontrolējot/pārbaudot priekšlikumus 
izmēģinājumiem. Aģentūra nekavējoties par 
to informē savā interneta vietnē.

Katru gadu līdz 28. februārim Aģentūra ziņo 
par panākto progresu iepriekšējā gadā, 
pārbaudot priekšlikumus izmēģinājumiem. 
Aģentūra nekavējoties par to informē savā 
interneta vietnē.

Begründung

Folgeänderung, da die Agentur und nicht die Behörde des Mitgliedstaates zuständig ist.

Grozījums Nr. 196
53. panta 1. punkta a) daļa

a) šīs vielas kā tādas - sagatavē vai vielas 
pārstrādē par produktu - attiecīgais 
izmantojums, kam viņš vielu ievieš apritē 
vai kam pats vielu izmanto, ir atļauts 
saskaņā ar 57. – 61.pantam; vai

(a) šīs vielas kā tādas - sagatavē vai vielas 
pārstrāde par produktu - attiecīgais 
izmantojums vai izmantojuma un 
iedarbības kategorija, kam viņš vielu ievieš 
apritē vai kam pats vielu izmanto, ir atļauta 
saskaņā ar pantiem no 57. – 61.; vai

Grozījums Nr. 197
53. panta 1. punkta b) daļa

b) šīs vielas kā tādas - sagatavē vai vielas 
pārstrāde par produktu - attiecīgam 
izmantojumam, kam viņš vielu ievieš apritē 
vai kam pats vielu izmanto, XIII pielikumā 
pat saskaņā ar 55. panta 2. punktu atļauja 
nav vajadzīga; vai

b) šīs vielas kā tādas - sagatavē vai vielas 
pārstrāde par produktu - attiecīgam 
izmantojumam vai izmantojuma un 
iedarbības kategorijai, kam viņš vielu ievieš 
apritē vai kam pats vielu izmanto, XIII 
pielikumā pat saskaņā ar 55. Panta 2. punktu 
atļauja nav vajadzīga; vai

Grozījums Nr. 198
53. panta 1. punkta e) daļa

e) ieviešot apritē, atļauja šādai izmantošanai 
ir izsniegta viņa tiešajam turpmākajam 
lietotājam.

e) ieviešot apritē, atļauja šādai izmantošanai 
vai šādai izmantojuma un iedarbības 
kategorijai ir izsniegta viņa tiešajam 
turpmākajam lietotājam.

Grozījums Nr. 199
53. panta 4. punkts
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4) 1. un 2. punkts neskar vielu izmantošanu 
apjomā, kas nepārsniedz vienu tonnu gadā 
zinātniskajā pētniecībā un attīstībā vai 
pētniecībā un attīstībā, kas orientēta uz 
produktu un metodi.

4) 1. un 2. punkts neskar vielu izmantošanu 
zinātniskajā pētniecībā un attīstībā vai 
pētniecībā un attīstībā, kas orientēta uz 
produktu un metodi.

Begründung

Im Rahmen der wissenschaftlichen Forschung und Entwicklung oder der produkt- und 
verfahrensorientierten Forschung und Entwicklung verwendete Stoffe dürfen nicht auf 1 
Tonne beschränkt werden. Dies würde die Innovation hemmen.

Grozījums Nr. 200
53. panta 5. punkta a), b), c), d), e) un f) daļa

a) lietojuma veidi augu aizsardzības 
līdzekļos Direktīvas 91/414/EEK darbības 
jomā;

Svītrots

b) lietojuma veidi biocīdu produktos 
Direktīvas 98/8/EK darbības jomā;
c) lietojuma veidi kā cilvēkiem paredzētas 
zāles un veterinārās zāles Regulas (EEK) 
Nr. 2309/93 un Direktīvu 2001/82/EK un 
2001/83/EK darbības jomā;
d) lietojuma veidi pārtikas piedevās 
Direktīvas 89/107/EEK darbības jomā;
e) lietojuma veidi dzīvnieku barības 
piedevās Direktīvas 70/524/EEK darbības 
jomā;
f) lietojuma veidi kā aromatizējošas vielas 
Lēmuma 1999/217/EK darbības jomā;

Begründung

Siehe Artikel 2. Diese Stoffe sollten nicht unter den Bereich des REACH fallen.

Grozījums Nr. 201
53. panta 5. punkta ia) daļa (jauna)

ia) Nereģistrējamas vielas.

Begründung

Das Zulassungsverfahren ist auf registrierte Stoffe zu beschränken. Von der Registrierung 



PE 357.851v01-00  82/110                                        PA\566105LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

ausgenommene Stoffe sind daher auch von der Zulassungspflicht zu befreien.

Grozījums Nr. 202
53. panta 7. a punkts (jauns)

7. a) 1. punkts neskar vielu lietojumu kā 
tādu sagatavēs vai ražojumos, lietojumu, 
kas atbilst nosacījumiem vai 
ierobežojumiem XVI vai XVII pielikumā.

Begründung

Im vorgeschlagenen zusätzlichen Artikel 53 Absatz 8 wird klargestellt, dass bereits vom 
Ministerrat und vom Parlament gemäß Richtlinie 76/769/EWG oder in Zukunft von der 
Kommission in Übereinstimmung mit dem in Artikel 130 angegebenen Verfahren 
(Komitologie) getroffene Entscheidungen nicht erneut erörtert werden sollten. Ob und 
inwieweit Stoffe und Verwendungen, die bereits einer gesetzlichen Regelung unterliegen, von 
diesen Bestimmungen auszunehmen sind, darf nicht dem Ermessen der Kommission 
überlassen werden.

Grozījums Nr. 203
55. panta 1. punkts

1) Lēmumi par vielu iekļaušanu XIII 
pielikumā pēc 54. panta ir jāpublicē saskaņā 
ar 130. panta 3. punktā minēto procedūru. 
Šāda veida lēmumos par katru vielu jābūt 
šādiem datiem:

1) Lēmumi par vielu iekļaušanu XIII 
pielikumā pēc 54. panta, kas iepriekš ir 
reģistrētas atbilstoši III virsrakstam, ir 
jāpublicē saskaņā ar 130. panta 3. punktā 
minēto procedūru. Šāda veida lēmumos par 
katru vielu jābūt šādiem datiem:

Begründung

Nur registrierte Stoffe können Gegenstand eines Zulassungsverfahrens sein. Nicht registrierte 
Stoffe dürfen ohnehin nicht hergestellt oder eingeführt werden. Dieser Zusatz dient der 
Klarstellung.

Grozījums Nr. 204
55. panta 1. punkta e) daļa

e) Lietojuma veidi vai lietojuma kategorijas,
kam nav vajadzīga atļauja un kas, iespējams, 
ir rīcība šāda veida izņēmumiem.

(e) Lietojuma veidi vai lietojuma un 
iedarbības kategorijas, kam nav vajadzīga 
atļauja un kas iespējams ir rīcība šāda veida 
izņēmumiem.
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Grozījums Nr. 205
55. panta 2. punkts 

2) Lietojuma veidus vai lietojuma 
kategorijas var atbrīvot no atļaujas 
iegūšanas. Nosakot šāda veida izņēmumus, 
jo īpaši jāņem vērā šādi jautājumi:

2) Lietojuma veidus vai lietojuma un 
iedarbības kategorijas var atbrīvot no 
atļaujas iegūšanas. Nosakot šāda veida 
izņēmumus, jo īpaši jāņem vērā šādi 
jautājumi:

Grozījums Nr. 206
55. panta 4. punkta b) daļa

b) Lietojuma veidi, ko vajadzētu atbrīvot no 
atļaujas.

b) Lietojuma veidi vai lietojuma un 
iedarbības kategorijas, ko vajadzētu atbrīvot 
no atļaujas.

Grozījums Nr. 207
57. panta 7. punkta c) daļa

c) lietojuma veidi, kam piešķir atļauju; c) lietojuma veidi vai lietojuma un 
iedarbības kategorijas, kam piešķir atļauju;

Grozījums Nr. 208
59. panta 3. punkts

3) Pieteikumus var iesniegt par vienu vai 
vairākām vielām un par vienu lietojuma 
veidu/vairākiem lietojuma veidiem. 
Pieteikuma iesniedzējs var iesniegt 
pieteikumu par savu lietojuma veidu/saviem 
lietojuma veidiem un/vai tiem lietojuma 
veidiem, kam viņš paredzējis ieviest vielu 
apritē.

3) Pieteikumus var iesniegt par vienu vai 
vairākām vielām un par vienu lietojuma 
veidu/vairākiem lietojuma veidiem vai 
lietojuma un iedarbības kategorijām. 
Pieteikuma iesniedzējs var iesniegt 
pieteikumu par savu lietojuma veidu/saviem 
lietojuma veidiem vai lietojuma un 
iedarbības kategorijām, kam viņš paredzējis 
laist vielu apritē.

Grozījums Nr. 209
59. panta 4. punkta c) daļa

c) norādījums, kādam/kādiem lietojuma 
veidam/veidiem atļauja tiek prasīta; pie tā 
šai gadījumā pieder vielas izmantošana 
sagatavēs vai vielas pārstrāde produktos;

c) norādījums, kādam/kādiem lietojuma 
veidam/veidiem vai lietojuma un iedarbības 
kategorijām atļauja tiek prasīta; pie tā šai 
gadījumā pieder vielas izmantošana 
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sagatavēs vai vielas pārstrāde produktos;

Grozījums Nr. 210
60. panta 1. punkts

1) Ja ir iesniegts pieteikums par jebkādas 
vielas jebkādu lietojuma veidu, tad 
turpmākais pieteikuma iesniedzējs ar izziņas 
palīdzību, ko kā atļauju ir izrakstījis 
iepriekšējais iesniedzējs, var atsaukties uz 
iepriekšējā pieteikuma daļām, kas iesniegtas 
saskaņā ar 59. panta 4. punkta d) daļu un 5. 
punktu.

1) Ja ir iesniegts pieteikums par jebkādas 
vielas jebkādu lietojuma veidu vai jebkādu 
lietojuma un iedarbības kategoriju, tad 
turpmākais pieteikuma iesniedzējs ar izziņas 
palīdzību, ko kā atļauju ir izrakstījis 
iepriekšējais iesniedzējs, var atsaukties uz 
iepriekšējā pieteikuma daļām, kas iesniegtas 
saskaņā ar 59. panta 4. punkta d) daļu un 5. 
punktu.

...

Grozījums Nr. 211
60. panta 2. punkts

2) Ja ir piešķirta atļauja jebkādas vielas 
jebkādam lietojuma veidam, tad turpmākais 
pieteikuma iesniedzējs ar oficiālu vēstuli, ko 
kā atļauju ir uzrakstījis atļaujas īpašnieks, 
var atsaukties uz atļaujas īpašnieka daļām, 
kas iesniegtas saskaņā ar 59. panta 4. punkta 
d) daļu un 5. punktu.

2) Ja ir piešķirta atļauja jebkādas vielas 
jebkādam lietojuma veidam vai jebkādai 
lietojuma un iedarbības kategorijai, tad 
turpmākais pieteikuma iesniedzējs ar 
oficiālu vēstuli, ko kā atļauju ir uzrakstījis 
atļaujas īpašnieks, var atsaukties uz atļaujas 
īpašnieka daļām, kas iesniegtas saskaņā ar 
59. panta 4. punkta d) daļu un 5. punktu.

Grozījums Nr. 212
61. panta 4. punkta a) un b) daļa

a) Riska novērtēšanas komitejas riska 
novērtējums veselībai un/vai videi, ko rada 
pieteikumā aprakstītais/aprakstītie vielas 
lietojums/lietojuma veidi;

a) Riska novērtēšanas komitejas riska 
novērtējums veselībai un/vai videi, ko rada 
pieteikumā aprakstītais/aprakstītie vielas 
lietojums/lietojuma veidi vai vielas 
lietojuma un iedarbības kategorijas;

b) Socioloģiski ekonomiskās analīzes 
komitejas socioekonomisko faktoru 
novērtējums, kuriem ir saistība ar 
pieteikumā aprakstītā/aprakstītajiem vielas 
lietojuma veidu/veidiem, ja pieteikums 
iesniegts saskaņā ar 59. panta 5. punktu.

b) Socioloģiski ekonomiskās analīzes 
komitejas socioekonomisko faktoru 
novērtējums, kuriem ir saistība ar 
pieteikumā aprakstītā/aprakstītajiem vielas 
lietojuma veidu/veidiem vai vielas lietojuma 
un iedarbības kategorijām, ja pieteikums 
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iesniegts saskaņā ar 59. panta 5. punktu.

Grozījums Nr. 213
62. panta 1. punkts

Atļaujas īpašniekiem uzlīmē ir jāiekļauj 
atļaujas numurs, pirms viņi vielu ievieš 
apritē atļautajam lietojuma veidam.

Atļaujas īpašniekiem uzlīmē ir jāiekļauj 
atļaujas numurs, pirms viņi vielu laiž apritē 
atļautajam lietojuma veidam vai lietojuma 
un iedarbības kategorijām.

Grozījums Nr. 214
69. panta 2. punkts

2) Aģentūra nekavējoties publicē abu 
komiteju atzinumus savā interneta vietnē.

2) Saglabājot konfidencialitāti saskaņā ar 
116. pantu Aģentūra nekavējoties publicē 
abu komiteju atzinumus savā interneta 
vietnē.

Begründung

Art. 116 findet auch in diesem Fall Anwendung.

Grozījums Nr. 215
72. panta 1. punkta e) daļa

e) Dalībvalstu komitejai, kas atbild par 
domstarpību noskaidrošanu lēmuma 
projektos, kurus saskaņā ar VI virsrakstu 
Aģentūrai ierosina dalībvalstis; turklāt tā 
atbild par Aģentūras atzinumu izstrādāšanu 
par priekšlikumiem attiecībā uz iedalīšanu 
kategorijās un marķēšanu atbilstoši XI 
virsrakstam, kā arī iesniedz priekšlikumus
par jo īpaši bažas raisošu vielu izzināšanu, 
kurām atļaujas iegūšanas procedūrai jānotiek 
saskaņā ar VII virsrakstu;

e) Dalībvalstu komitejai, kas atbild par 
domstarpību noskaidrošanu lēmuma 
projektos, kurus saskaņā ar VI virsrakstu 
ierosina Aģentūra; turklāt Dalībvalstu 
komiteja atbild par Aģentūras atzinumu 
izstradāšanu attiecībā uz priekšlikumiem jo 
īpaši bažas raisošu vielu izzināšanā, kurām 
atļaujas iegūšanas procedūrai jānotiek 
saskaņā ar VII virsrakstu;

Begründung

Anpassung an Änderungen in Titel VI.

Grozījums Nr. 216
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73. panta 1. punkts

1) Aģentūras uzdevums ir sniegt 
dalībvalstīm un Kopienas iestādēm 
vislabākās zinātniskās un tehniskās 
konsultācijas ar ķīmiskajām vielām saistītos 
jautājumos, kas attiecas uz viņu darba sfēru, 
un ar ko tās nodarbojas saskaņā ar šās 
regulas nosacījumiem. 

1)Aģentūras uzdevums ir sniegt dalībvalstīm 
un Kopienas iestādēm vislabākās zinātniskās 
un tehniskās konsultācijas ar ķīmiskajām 
vielām saistītos jautājumos, kas attiecas uz 
viņu darba sfēru, un ar ko tās nodarbojas 
saskaņā ar šās regulas nosacījumiem. Regulā 
noteiktajos gadījumos Aģentūra pieņem 
juridiski saistošus lēmumus.

Begründung

Dieser Zusatz dient lediglich der Klarstellung der Rolle der Agentur als beschlussfassendes 
Organ, wie es in der Mitteilung der Kommission „Rahmenbedingungen für die europäischen 
Regulierungsagenturen“ (KOM/2002/0718 endg) beschrieben ist.

Grozījums Nr. 217
85. panta 1. punkts

1) Šķīrējtiesas sastāvā ir priekšsēdētājs un 
divi locekļi.

1) Šķīrējtiesas sastāvā ir priekšsēdētājs, 
kuram atļauts veikt tiesneša darbu 
dalībvalstī, un divi locekļi.

Begründung

In Anbetracht des Aufgabenbereichs der Widerspruchskammer muss ein Richter den Vorsitz 
führen.

Grozījums Nr. 218
87. panta 1. punkts

1) Aģentūras lēmumi atbilstoši 7. pantam, 
18. pantam, 25. panta 4. punkta 3. 
apakšpunktam, 28. panta 2. punkta 1. 
apakšpunktam, 49. pantam, 115. panta 4. 
punktam un 116. pantam ir apstrīdami ar 
iebildumu.

1) Aģentūras lēmumi ir apstrīdami ar 
iebildumu.

Begründung

Ein Widerspruchsrecht muss grundsätzlich gegen jede Entscheidung der Agentur möglich 
sein.

Grozījums Nr. 219
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95. panta 1. a punkts (jauns) 

1. a) Neattiecas uz ražošanas un importa 
daudzumiem līdz 100 t/ gadā 

Begründung

Die Gebühren sind bei diesen Volumengrenzen unverhältnismäßig.

Grozījums Nr. 220
109. panta 1. punkta a) un b) daļa

Šī daļa attiecas uz: Svītrots
a) Vielām, par kurām izgatavotājam vai 
importētājam jāiesniedz reģistrācijas dosjē;
b) Vielām, uz kurām attiecas Direktīvas 
67/548 EEK 1. pants un kuras pēc šīs 
direktīvas prasībām iedalāmas bīstamo 
vielu kategorijā, un atsevišķi vai preparātu 
sastāvā ir apgrozībā tādā koncentrācijā, kas 
pārsniedz Direktīvā 1999/45 nosaukto 
galējo vērtību, kā dēļ preparātu klasificē kā 
bīstamu. 

Begründung

Die Erstellung eines separaten Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis ist überflüssig, 
da die Einstufung und Kennzeichung im Rahmen der Registrierung bzw. der 
Kerninformatonen gemeldet werden. Diese Informationen liegen in einer Datenbank vor, die 
die Agentur nach Art. 73 Absatz 2 d) aufbaut und pflegt. Eine zusätzliche Meldepflicht für den 
Aufbau eines solchen Verzeichnisses belastet Hersteller und Importeure unnötig, ohne dass 
zusätzliche Informationen gewonnen werden.

Grozījums Nr. 221
110. panta 1. punkta a), b), c), d), un e) daļa

1) Importētājam vai izgatavotājam, 
attiecīgi, importētāju vai izgatavotāju 
grupai, kas laiž apgrozībā vielu, uz kuru 
attiecas 109. pants, jāsniedz Aģentūrai
šādas ziņas, lai tās iekļautu reģistrā 
atbilstoši 111. pantam, ja šī informācija nav 
sniegta, vielu reģistrējot:

Svītrots

a) par vielas/ vielu apgrozībā laišanu 
atbildīgā izgatavotāja vai importētāja 
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identitāte;
b) vielas/ vielu identitāte atbilstoši IV 
pielikuma 2. daļai;
c) vielas/ vielu bīstamības pakāpe, kā 
noteikts Direktīvas 67/548/EEK 4. un 6. 
pantā;
d) Direktīvas 67/548/EEK 23., 24. un 25. 
pantā noteiktais vielas/ vielu bīstamības 
apzīmējums;
e) eventuāli specifiskas galējās 
koncentrāciju vērtības, kā noteikts 
Direktīvas 67/548 EK 4. panta 4. punktā un 
Direktīvā 1999/45/EK no 4. līdz 7. pantam.

Grozījums Nr. 222
110. panta 2. punkts

2) Ražotājam vai importētājam jāsniedz 
ziņas 108. pantā noteiktajā formātā.

Svītrots

...

Grozījums Nr. 223
110. panta 3. punkts

3) Ja, izpildot 1. panta prasības, reģistrā 
izdarāmi dažādi ieraksti par vienu un to 
pašu vielu, tad ziņotāji un reģistrētāji 
cenšas pēc iespējas ierakstīt reģistrā vienu 
saskaņotu ierakstu.

Svītrots

Grozījums Nr. 224
110. panta 4. punkta a) un b) daļa

4) Reģistrētājam/ reģistrētājiem ir 
jāatjauno 1. pantā sniegtās ziņas, ja:

Svītrots

a) gūtas jaunas zinātniskas vai tehniskas 
atziņas, kā rezultātā mainās vielas 
kategorija vai apzīmējums;
b) ziņotāji un reģistrētāji, kuri izdarījuši 
atšķirīgus ierakstus par vienu un to pašu 
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vielu, vienojušies saskaņā ar 3. punktu.

Grozījums Nr. 225
111. panta 1. punkts

1) Aģentūra izveido un pastāvīgi papildina 
ar ziņām, kas sniegtas 110. panta 1. punkta 
noteiktajā kārtībā, iedalījumu un 
apzīmējumu reģistru datu bankas veidā gan 
ar pēc 110. panta 1. punkta prasībām 
sniegtajiem datiem, gan ar reģistrācijas 
dosjē paziņotajiem datiem. Šajā datu bankā 
iekļautie 116. panta 1. punktā minētie 
nekonfidenciālie dati ir brīvi pieejami. 
Aģentūra garantē ziņotājiem un 
reģistrētājiem, kas snieguši informāciju par 
kādu vielu, pieeju citiem reģistra datiem 
par šo vielu.

Svītrots

Kad Aģentūra saņem ziņas saskaņā ar 110. 
panta 4. punktu, tā atjauno reģistru.

Grozījums Nr. 226
111. panta 2. punkta a), b) un c) daļa

2) Papildus pēc 1. punkta prasībām 
sniegtajām ziņām Aģentūra eventuāli 
atzīmē katram ierakstam,

Svītrots

a) vai šim ierakstam ir saskaņota 
klasifikācija un apzīmējums Kopienas 
teritorijā, iekļaujot to Direktīvas 
67/548/EEK I pielikumā;
b) vai ir runa par ierakstu pēc divu vai 
vairāku ziņotāju vai reģistrētāju 
vienošanās;
c) atbilstošais reģistrācijas numurs, ja tāds 
ir.

Grozījums Nr. 227
112. panta 1. punkts

1) Stājoties spēkā šai regulai, saskaņotu 
klasifikāciju un apzīmējumu Kopienas 

Svītrots
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teritorijā iekļauj Direktīvas67/548/EEK I 
pielikumā tikai tad, ja reģistrētā viela ir 
klasificēta kā 1., 2. vai 3. kategorijas 
kancerogēna, iedzimtību mainoša vai 
reproduktīvajai sitēmai kaitīga viela, vai arī 
inhalācijas alergēns. Dalībvalstu atbildīgās 
iestādes var iesniegt Aģentūrai 
priekšlikumus par saskaņotu klasifikāciju 
atbilstoši XIV pielikumam.

Grozījums Nr. 228
112. panta 2. punkts

2) Dalībvalstu komisija formulē atzinumu 
par priekšlikumu un dod iesaistītajām 
pusēm iespēju to komentēt. Aģentūra nodod 
šo atzinumu un iespējamos komentārus 
Komisijai, kas pieņem lēmumu saskaņā ar 
Direktīvas 67/548/EEK 4. panta 3. punktu.

Svītrots

Grozījums Nr. 229
113. panta 1. punkts

110. pantā noteiktās saistības stājas spēkā, 
beidzoties 21. panta 1. punktā noteiktajam 
termiņam.

Svītrots

Grozījums Nr. 230
114. panta 1. punkts

1) Dalībvalstis ik pa desmit gadiem sniedz 
Komisijai ziņojumu par šās regulas 
piemērošanu attiecīgajā teritorijā; tajā 
iekļauj arī punktus par novērējumu un izpildi 
108. pantā noteiktajā veidā.

1) Dalībvalstis ik pa desmit gadiem sniedz 
komisijai ziņojumu par šās regulas 
piemērošanu attiecīgajā teritorijā; tajā 
iekļauj arī paragrāfus par novērējumu un 
izpildi 108. pantā noteiktajā veidā. Līdz ar 
citiem datiem ziņojumos būtu jāiekļauj arī 
dati par veiktajiem uzraudzības un 
kontroles pasākumiem, atklātajiem 
pārkāpumiem un par tiem noteiktajiem 
sodiem, kā arī par problēmām regulas 
piemērošanā.

Tomēr pirmais ziņojums jāsniedz jau piecus
gadus pēc šās regulas spēkā stāšanās.

Tomēr pirmais ziņojums jāsniedz jau vienu
gadu pēc šās regulas spēkā stāšanās.
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Begründung

Im Hinblick auf eine einheitliche Umsetzung der Verordnung ist erforderlich, dass die 
Berichtszeiträume für die Mitgliedstaaten erheblich kürzer bemessen werden. Nur so können 
Fehlentwicklungen frühzeitig korrigiert werden. Für Bericht sollten auch inhaltliche 
Mindestvorgaben genannt werden, um eine gewisse Qualität der Berichte zu gewährleisten.

Grozījums Nr. 231
114. panta 2. punkts

2) Ik pa desmit gadiem Aģentūra iesniedz 
Komisijai ziņojumu par šās regulas 
piemērošanu.

2) Ik pa diviem gadiem Aģentūra iesniedz 
Komisijai ziņojumu par šās regulas 
piemērošanu.

Taču pirmais ziņojums jāsniedz jau piecus
gadus pēc paziņojuma atbilstoši 131. panta 
2. punktam.

Taču pirmais ziņojums jāsniedz jau divus
gadus pēc paziņojuma atbilstoši 131. panta 
2. punktam.

Begründung

Im Hinblick auf eine einheitliche Umsetzung der Verordnung ist erforderlich, dass die 
Berichtszeiträume auch für die Agentur erheblich kürzer bemessen werden. Nur so können 
Fehlentwicklungen frühzeitig korrigiert werden.

Grozījums Nr. 232
114. panta 3. punkts

3) Ik pa desmit gadiem Komisija publicē 
kopziņojumu par šās regulas piemērošanas 
laikā gūto pieredzi; tajā iekļaujot arī 
infromāciju saskaņā ar 1. un 2. punktu.

(3) Ik pa diviem gadiem Komisija publicē 
kopziņojumu par šās regulas piemērošanas 
laikā gūto pieredzi; tajā iekļaujot arī 
infromāciju saskaņā ar 1. un 2. punktu.

Taču pirmais ziņojums jāiesniedz jau sešus
gadus pēc paziņošanas brīža saskaņā ar 131. 
panta 2. punktu.

Taču pirmais ziņojums jāiesniedz jau sešus
gadus pēc paziņošanas brīža saskaņā ar 131. 
panta 2. punktu.

Begründung

Da die Verordnung eine Vereinheitlichung herbeiführen soll, sind zehnjährige 
Berichtszeiträume zu lang. CEFIC vertritt die Meinung, dass ein Berichtssystem mit jährlich 
zu erstellenden Berichten geschaffen werden muss.

Grozījums Nr. 233
116. panta 1. punkts

1) Šādas ziņas nav uzskatāmas par 1) Šādas ziņas nav uzskatāmas par 
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konfidenciālām. konfidenciālām, ja konkrētajā gadījumā 
izgatavotājs vai importētājs nav izsudinājis 
pretējo.

Begründung

Einzelne Ausnahmen von der Regel, dass gewisse Informationen nicht vertraulich sind, 
müssen möglich sein. In solchen Einzelfällen muss es dem Hersteller/Importeur überlassen 
werden, Gründe vorzubringen, die eine vertrauliche Behandlung auch von in Artikel 116 
Absatz 1 genannten Informationen rechtfertigen. 

Grozījums Nr. 234
116. panta 1. punkta a) daļa

a) vielas/ vielu tirdzniecības apzīmējums; Svītrots

Begründung

Die Handelsbezeichnung des Stoffes kann gegenüber anderen Marktteilnehmern eine sensible 
Information sein, da Marktbeziehungen zwischen Herstellern und Abnehmern nachvollziehbar 
werden könnten. Diese Information ist nach Absatz 2 ausdrücklich als vertraulich anzusehen.

Grozījums Nr. 235
116. panta 1. punkta b) daļa

b) bīstamu vielu nosaukumi Direktīvas 
67/548/EEK izpratnē saskaņā ar IUPAC 
(Starptautiskās teorētiskās un praktiskās 
ķīmijas apvienības) nomenklatūru;

b) Bīstamu vielu nosaukumi Direktīvas 
67/548/EEK izpratnē saskaņā ar IUPAC 
(Starptautiskās teorētiskās un praktiskās 
ķīmijas apvienības) nomenklatūru; ja vien 
nav piemērojami atšķirīgi noteikumi no šās 
regulas Ia pielikuma vai Direktīvas 
1999/45/EK 15. panta;

Begründung

Konsistenz mit den Anforderungen zum Sicherheitsdatenblatt und bestehenden Regelungen zu 
Einstufung und Kennzeichnung

Grozījums Nr. 236
116. panta 1. punkta c) daļa

c) eventuāli EINECS (Eiropas tirdzniecībā 
esošo ķīmisko vielu sarakstā) iekļautais 
vielas apzīmējums;

c) eventuāli EINECS (Eiropas tirdzniecībā 
esošo ķīmisko vielu sarakstā) iekļautais 
vielas apzīmējums, ja ir runa par bīstamu 
vielu pēc direktīvas 67/548/EEK 
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nosacījumiem; ja vien nav piemērojami 
atšķirīgi noteikumi no šās regulas Ia 
pielikuma vai direktīvas 1999/45/EK 15. 
panta;

Grozījums Nr. 237
116. panta 1. punkta f) daļa

f) DNEL vērtības (Derived No-Effect Level 
- noteiktā neiedarbības līmeņa galējā 
vērtība, lejpus kuras vielai nav iedarbības) 
vai PNEC vērtības (Predicted No-Effect 
Concentration - iepriekšnoteiktā 
neiedarbības koncentrācija) saskaņā ar I 
pielikumu;

Svītrots

Begründung

Die Offenlegung von DNEL-Werten ist nach geltendem Recht nicht vorgesehen. Die Ableitung 
dieser Werte ist kostenaufwändig und sollte nicht ohne Abwägung (Art. 115) für den 
Wettbewerber zugänglich sein. 

Grozījums Nr. 238
116. panta 1. punkta i) daļa

i) drošības datu lapā iekļautā informācija, 
izņemot uzņēmuma nosaukumu un 
informētāju, kas saskaņā ar 2. punktu 
klasificēts kā konfidenciāls;

Svītrots

Begründung

Die Angaben im Sicherheitsdatenblatt enthalten häufig Informationen, die nur für den 
direkten Kunden bestimmt sind, z. B. detaillierte Verwendungsangaben. Diese 
Verwendungsangaben sind gemäß Art. 116 Absatz 2 zwingend als vertraulich zu behandeln.

Grozījums Nr. 239
116. panta 2. punkta -a) daļa(jauna)

-a) reģistrētāja vai cita ziņotāja vārds un 
adrese;
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Begründung

Hersteller, Importeure und nachgeschaltete Anwender würden in aller Regel eine Erklärung 
nach Artikel 115 Absatz 2 abgeben. Mit der vorgeschlagenen Regelung wird dieser Aufwand 
vermieden.

Grozījums Nr. 240
116. panta 2. punkta d) daļa

d) attiecības starp izgatavotāju vai 
importētāju un tā vēlāk piesaistītajiem 
lietotājiem.

d) attiecības starp izgatavotāju vai 
importētāju un tā vēlāk piesaistītajiem 
lietotājiem, un tādā veidā gan uz augšu, 
gan uz leju pa informācijas ķēdi un starp 
visiem ķēdes dalībniekiem.

Begründung

Der Vorschlag erscheint nicht eindeutig hinsichtlich der Geheimhaltungspflichten zwischen 
allen Akteuren in der Informationskette.

Grozījums Nr. 241
120. panta 1. punkts

Dalībvalstu atbildīgās iestādes informē plašu 
sabiedrību par riskiem, kas saistīti ar 
ķīmiskām vielām, ja atzīst to par vajadzīgu 
cilvēku veselības un vides aizsardzībai.

Saskaņā ar Aģentūras izstrādātajiemm 
norādījumiem dalībvalstu atbildīgās iestādes 
informē plašu sabiedrību par riskiem, kas 
saistīti ar ķīmiskām vielām, ja atzīst to par 
vajadzīgu cilvēku veselības un vides 
aizsardzībai

Begründung

Leitlinien sollten ausgearbeitet werden, damit die nationale Behörden der Mitgliedstaaten die 
Öffentlichkeit einheitlich informieren. 

Grozījums Nr. 242
134. panta 1. punkts

Direktīvas 76/769/EEK, 91/157/EEK,
93/67/EEK, 93/105/EK und 2000/21/EK un 
regulas (EEK) Nr. 793/93 un (EK) 
Nr. 1488/94 ir atceltas.

Direktīvas 76/769/EEK, 91/155EEK,
91/157/EEK, 93/67/EEK, 93/105/EK un 
2000/21/EK, 2002/95/EK un 2004/37/EK un 
regulas (EEK) Nr. 793/93 un (EK) 
Nr. 1488/94 ir atceltas.
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Begründung

Doppelregelungen sind zu vermeiden. Die genannten Richtlinien und Verordnungen sind 
aufgrund der Änderungen in den vorangegangenen Artikeln entbehrlich.

Grozījums Nr. 243
135. a panta (jauns) nosaukums

Izmaiņas direktīvā 1998/24/EK

Grozījums Nr. 244
135. a panta (jauns) 1. punkts

Direktīvas 98/24/EK 1. panta otrais punkts 
papildināts šādi: Direktīvas prasības nav 
spēkā, ja ir saistības saskaņā ar regulas 
(EK) Nr. xxx [REACH-VO] nosacījumiem.

Begründung

Klarstellung, dass REACH vorrangig Anwendung findet. Doppelregelungen sind zu 
vermeiden.

Grozījums Nr. 245
135. b panta (jauns) nosaukums

Izmaiņas direktīvā 2004/37/EK

Grozījums Nr. 246
135. b panta (jauns) 1. punkts

Direktīvas 2004/37/EK 1. pantu papildina 
5. punkts šādā redakcijā: Direktīvas 
prasības nav spēkā, ja ir  regulā (EK) Nr. 
xxx [REACH-VO] noteiktas saistības.

Begründung

Klarstellung, dass REACH vorrangig Anwendung findet. Doppelregelungen sind zu 
vermeiden.

Grozījums Nr. 247
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135. c panta (jauns) nosaukums

Izmaiņas direktīvā 89/106/EEK

Grozījums Nr. 248
135. c panta (jauns),1. punkts

Direktīvas 89/106/EEK 1. panta 1. punkts 
papildināts šādā redakcijā:Šās direktīvas 
būtiskās prasības par higiēnu, veselību un 
vides aizsardzību neattiecas uz celtniecības 
materiāliem, ja ir regulā (EK) Nr. xxx 
[REACH-VO] noteiktas saistības.

Begründung

Klarstellung, dass REACH vorrangig Anwendung findet. Doppelregelungen sind zu 
vermeiden.

Grozījums Nr. 249
135. d panta (jauns) nosaukums

Izmaiņas direktīvā 2000/53/EK

Grozījums Nr. 250
135. c panta (jauns) 1. punkts

Svītroti Direktīvas 2000/53/EK 4. panta 2. 
punkts un II pielikums.

Begründung

In Anhang XVI der REACH-VO werden einheitliche Verbotsregeln aufgestellt.  
Unterschiedliche Verbote in unterschiedlichen Regelungen sind zu vermeiden.

Grozījums Nr. 251
I b a pielikums (jauns)

LIETOJUMA KATEGORIJAS
Lietojuma iedalījums kategorijās, atšķirot 
rūpniecisko lietojumu, profesionālo 
lietojumu un plaša patēriņa lietojumu, kas 
norādāmi atbilstoši 9. panta 1. punkta a) 
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daļai:
- rūpnieciskais lietojums:

augsts darbinieku zināšanu, 
kvalifikācijas un prasmju līmenis
augsts uzraudzības un kontroles līmenis
augsts tehnisko pasākumu līmenis

- lietojums ražošanā:
dažādas /citas zināšanas/ darbinieku 
kvalifikācijas un prasmes
neliels vai atšķirīgs uzraudzības/ 
kontroles līmenis
zems tehnisko pasākumu līmenis

- plaša patēriņa lietojums:
nav speciālistu / neliela prasme tehniskos 
pasākumos
nav tehnisku pasākumu (izņemot 
atsevišķus izstrādājumus/ produktus)
nav personas aizsardzības pasākumu 
(visos gadījumos cimdi, atsevišķos 
gadījumos aizsargbrilles) jutīgi kolektīvi

Begründung

Bei diesem Konzept werden typische Belastungssituationen zusammengefasst, die gleiche 
Schutzmassnahmen erfordern. Dies sind die Hauptaufnahmewege des Menschen (oral, 
inhalativ oder dermal), die Eintragswege in die Umwelt (Luft, Wasser, Boden) und die Dauer 
der jeweiligen Exposition (einmalig oder kurzzeitig, gelegentlich, wiederholt oder langfristig). 
Innerhalb dieser Expositionskategorien werden definiert und dann gruppiert: grundsätzliche 
Anwendungsbereiche (industriell, gewerblich oder privater Verbrauch) und tolerable 
Expositionshöhen/-stufen.

Grozījums Nr. 252
I b b pielikums (jauns)

VIELU IEDALĪJUMA KRITĒRIJI 2. 
APSTRĀDES REĢISTRĀ SASKAŅĀ AR 

22. F PANTU
2) apstrādes reģistrā iekļauj:
- Vielas, kas atbilst PBT (satbilas, 

bioakumulatīvas un toksikas vielas) 
vielu kategorijai (saskaņā ar XII 
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pielikumu)
- Vielas, kam  pēc 22. panta a – c punktu 

prasībām sniegtajiem datiem par 
lietojumu un ekspozīciju piemīt augsts 
toksiskums un augsta ekspozīcija.

A) Augsta toksiskuma kritēriji
Par augstu toksiskumu liecina šādi dati:
- ļoti indīgs
- indīgs
- kodīgs
- sensibilizējošs
- CPR-3. kategorija 3
- toksiska iedarbība uz ūdens vidi mazāka 

par 1 mg/l
B) Augstas ekspozīcijas kritēriji
- atkārtota, ilgstoša cilvēka ekspozīcija
- atkārtota, ilgstoša vides ekspozīcija
Tas neattiecas uz vielām
- kas dabā viegli noārdās
- kas iesaistītas matricā
- ko izmanto preparātos ne vairāk kā 1% 

koncentrācijā
- ko izmanto izstrādājumos ne vairāk kā 

0,1 % koncentrācijā
- kuru lietojumu nosaka citas, no 

REACH izslēgtas, regulēšanas sfēras.

Abänderungen des Parlaments

Grozījums Nr. 253
II pielikums, papildu vielas / grupas

EINECS-Nr. Nosaukums/Grupa CAS-Nr.
Cēlgāzes
Pārtikas produktos parastas vielas, piemēram, 
citronskābe, cukurs, eļļas, taukskābes utt.
Tehniskās gāzes: ūdeņradis, metāns, skābeklis, 
biogāze
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EINECS-Nr. Nosaukums/Grupa CAS-Nr.
Plaši izplatītas neorganiskas vielas vai vielas, par 
kuru izraisītajiem riskiem ir pietiekami daudz 
zināšanu, piemēram, nātrija hlorīds, soda, potaša, 
kalcija oksīds, zelts, sudrabs, alumīnijs, magnēzijs, 
silikāti, stikli, frites

265-995-8 Celuloze 65996-61-4

Begründung

Die Liste der aufgeführten Edelgase ist nicht vollständig; gleiches gilt für die Gruppe der 
aufgeführten Lebensmittelinhaltsstoffe sowie der Auflistung der anorganischen Stoffe.  Im 
Falle der technischen Gase erscheint eine Registrierungspflicht nach heutigem Stand der 
Kenntnis unverhältnismäßig.  Zellstoffe: siehe Änderungsantrag zu Artikel 3 (14) a (neu).  Die 
Kommission wird aufgefordert, innerhalb eines Jahres die genannten Stoffgruppen zu 
ergänzen respektive weitere konkrete Einzelsubstanzen in den Anhang aufzunehmen.

Grozījums Nr. 254
III pielikuma 8. punkts

8) Minerāli, sveķi un dabā sastopamas 
vielas, kas nav bīstamas vielas saskaņā ar 
Direktīvas 67/548 noteikumiem, ja tās 
apstrādājot nav ķīmiski mainītas;

8) Minerāli, sveķi un dabā sastopamas 
vielas, kā arī dabiskajām vielām identiskas 
vielas, kas nav bīstamas vielas saskaņā ar 
Direktīvas 67/548 noteikumiem, ja tās 
apstrādājot nav ķīmiski mainītas;

Begründung

Natürliche und naturidentische Stoffe sind gleichzustellen, da sie voneinander chemisch und 
physikalisch nicht unterscheidbar sind. Es macht keinen Unterschied – insbesondere nicht für 
den Gesundheits- oder Umweltschutz, ob z.B. Natriumchlorid (Kochsalz) aus natürlichen 
Quellen kommt oder durch einen chemischen Prozess hergestellt wurde.

Grozījums Nr. 255
IV pielikuma norādījumi

IV līdz IX pielikumos sniegti dati, kas 
vajadzīgi reģistrācijai un novērtējumam 
saskaņā ar 9., 11., 12., 39, 40. un 44. pantu. 
Pamatdati par vismazāko daudzuma pakāpi
sniegti V pielikumā. Katru reizi, kad 
sasniegta augstāka daudzuma pakāpe, 
jādod papildu dati, kas parādāmi šai 
pakāpei atbilstošajā pielikumā. Atkarībā no 
daudzuma, pielietojuma un ekspozīcijas, 
par katru vielu sniedzami atšķirīgi dati. 
Tādēļ jāievēro pielikumu prasības kopumā 

IV – VI, IX pielikumos sniegti dati, kas 
vajadzīgi reģistrācijai un novērtējumam 
saskaņā ar 9., 12., 40. un 44. pantu. 
Pamatdati par visām vielām > 1 t/g doti V 
pielikumā. Norādot ekspozīcijas un 
izmantošanas kategorijas ar atkārtotu, 
attiecīgi, ilgstošu ekspozīciju cilvēkam un 
videi saskaņā ar Ixa pielikumu atbilstoši 
katrai kategorijai jāievēro papildus dati/ 
informācija pēc VI. Principā dati/ 
informācija nav vajadzīgi, ja attiecīgajās 



PE 357.851v01-00  100/110                                        PA\566105LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

un reizē ar vispārējiem reģistrācijas, 
novērtēšanas un piesardzības 
priekšrakstiem.

ekspozīcijas un pielietojuma kategorijās 
nav sasniegti vismazākie daudzumi vai 
saturs preparātos un izstrādājumos 
(piemēram, noteiktie robeždaudzumi vielas 
norādīšanai preparātu sastāvā).
Datus par vērtībām, kas zemākas par šiem 
galējiem kritērijiem, jāsniedz vienīgi 
atsevišķos, pamatotos gadījumos 
(piemēram, novērtējuma rezultātā).

Begründung

Die risiko-unabhängigen Informationsanforderungen nach Mengenschwellen gemäß Anhang 
IV in Verbindung mit den Anhängen V-VIII führen zu zahlreichen unnötigen Tierversuchen 
und teuren Datenfriedhöfen. Es muss unbedingt sichergestellt sein, dass nur Daten erhoben 
werden, die zur Risikobewertung wirklich notwendig sind.

Grozījums Nr. 256
IV pielikuma 1. solis

Reģistrētājs apkopo visus pieejamos 
pārbaužu datus par reģistrējamo vielu. Ja 
iespējams, līdzdalībniekiem jāiesniedz 
reģistrācijas dati saskaņā ar 10. vai 17. panta 
nosacījumiem. Tādējādi ir pieejami visu 
līdzdalībnieku veikto pārbaužu dati, 
likvidēts dubults darbs un samazinātas 
izmaksas. Reģistrētājam vajadzētu vākt arī 
citus pieejamos datus par vielu. Pie tiem 
pieder alternatīvie dati, kas sniedz ziņas par 
vielas radītajām briesmām un atsevišķos 
gadījumos var aizstāt izmēģinājumos ar 
dzīvniekiem iegūtus datus (piemēram, 
QSAR (struktūras – iedarbības kvantitatīvā 
attiecība) dati, no citām vielām ekstrapolēti 
dati, dati par in-vitro pārbaudēm, 
epidemioloģiskie dati). Bez tam jāiegūst 
informācija par ekspozīciju, pielietojumu 
un risku menedžmentu saskaņā ar 9. pantu 
un V pielikumu. Pēc šīs informācijas 
sakārtošanas reģistrētājs var novērtēt, vai 
jāiegūst vairāk informācijas.

Reģistrētājs apkopo visu par reģistrējamo 
vielu pieejamo informāciju, kas attiecas uz 
viņa risku novērtējumu. Ja iespējams, 
līdzdalībniekiem jāiesniedz reģistrācijas dati 
saskaņā ar 10. vai 17. panta nosacījumiem. 
Tādējādi ir pieejami visu līdzdalībnieku 
veikto pārbaužu dati, likvidēts dubults darbs 
un samazinātas izmaksas. Tādēļ pirms riska 
novērtēšanai vajadzīgo normatīvo datu 
apkopošanas jāizzina vai jānoskaidro 
attiecīgo informācijo no norādītās 
piepietojuma/ pielietojuma kategorijas 
viedokļa, ar to saistītās ekspozīcijas, 
attiecīgi, ekspozīciju kategorijas un 
aktuālais, kā arī ieteicamais risku 
menedžments. Reģistrētājam jāvāc arī visus 
citus datus par vielu, kas saistīti ar 
norādītajiem pielietojumiem un 
ekspozīcijām, vai vismaz atbilst 
pielietojuma un ekspozīcijas kategorijām, 
ievērojot aktuālo un ieteikto riska 
menedžmentu. Pie tiem pieder alternatīvie 
dati, kas sniedz ziņas par vielas radītajām 
briesmām un atsevišķos gadījumos var 
aizstāt izmēģinājumos ar dzīvniekiem 
iegūtus datus (piemēram, QSAR (struktūras 
– iedarbības kvantitatīvā attiecība) dati, no 
citām vielām ekstrapolēti dati, dati par in-
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vitro pārbaudēm, epidemioloģiskie dati). Pēc 
šīs informācijas sakārtošanas reģistrētājam 
jānovērtē, vai jāiegūst vairāk informācijas.

Grozījums Nr. 257
IV pielikuma 2. solis

Reģistrētājs uzzina, kādi dati vajadzīgi 
reģistrācijai. Vispirms jānoskaidro, kurš 
pielikums vai kuri pielikumi piemērojami 
atkarībā no vielas daudzuma. Šajos 
pielikumos skaidri norādīts, kādi standarta 
dati sniedzami. Tomēr tie jāaplūko kopā ar 
IX pielikumu, kur pamatotos gadījumos 
pieļautas novirzes no standarta pārbaužu 
programmas. Lai noskaidrotu, kāda 
informācija par vielu vajadzīga, vispirms
jāapkopo dati par ekspozīciju, lietojumu un 
risku menedžmentu. 

Reģistrētājs uzzina, kādi dati vajadzīgi 
reģistrācijai. V pielikumā skaidri norādīts, 
kādi standarta dati sniedzami. IXa pielikumā
norādīts, kādi papildu dati/ informācija 
attiecīgajām kategorijām pieprasīti VI 
pielikumā. Principā dati/ informācija nav 
vajadzīgi, ja attiecīgajās ekspozīcijas un 
lietojuma kategorijās nav sasniegti 
vismazākie daudzumi vai saturs preparātos 
un izstrādājumos (salīdzinājumam 13. 
pants un, piemēram, noteiktie 
robeždaudzumi vielas norādīšanai 
preparātu sastāvā). To, kāda informācija par 
vielu vajadzīga, nosaka dati par ekspozīciju, 
attiecīgi, ekspozīcijas kategorijas, norādītais 
lietojums, attiecīgi, lietojuma kategorijas un 
aktuālais vai ieteiktais risku menedžments.

Grozījums Nr. 258
IV pielikuma 4. solis

Dažos gadījumos jauni dati nav jāiegūst. Ja 
tomēr informācija nav pilnīga, tad trūkstošie 
dati jāiegūst atkarībā no daudzuma pakāpes
(V un VI pielikumi) vai jāierosina pārbaužu 
stratēģija (VII un VIII pielikumi). Jauni 
izmēģinājumi ar mugurkaulniekiem veicami 
vai ierosināmi tikai kā galējais līdzeklis, kad 
visi citi datu avoti izsmelti. Atsevišķos 
gadījumos pēc V līdz IX pielikumu 
prasībām dažas pārbaudes var būt 
veicamas pirms standarta pārbaužu 
programmā noteiktā laika vai papildus 
standarta programmai.

Dažos gadījumos jauni dati nav jāiegūst. Ja 
tomēr informācija nav pilnīga, trūkstošie dati 
jāiegūst (V, VI un IXa pielikumi). Jauni 
izmēģinājumi ar mugurkaulniekiem veicami 
vai ierosināmi tikai kā galējais līdzeklis, kad 
visi citi datu avoti izsmelti. Pirms veikt 
izmēģinājumus ar dzīvniekiem, 
reģistrētājam jāpārbauda, vai vajadzīgos 
datus nav iespējams iegūt no citiem 
avotiem, apstiprinātām alternatīvām 
metodēm izmēģinājumiem ar dzīvniekiem, 
no QSAR (struktūras – iedarbības 
kvantitatīvā attiecība), citu vielu datu 
ekstrapolācijas, pieredzes, 
epidemioloģiskiem datiem u.t.t. Bez tam 
viņam, ievērojot norādīto pielietojumu, 
jāpārbauda, vai kāds pasākums, kas 
samazina ekspozīciju, ļauj atteikties no 
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kādu datu iegūšanas, īpaši no 
izmēģinājumiem ar dzīvniekiem. Vispirms 
viņam no attiecīgās ekspozīcijas kategorijas 
viedokļa jānovērtē riska menedžmenta 
pasākumi un jāpārbauda, vai ir iespējams 
veikt tālākus riska menedžmenta 
pasākumus. Pirms uzsākt kādu pārbaudi, 
reģistrētājam jāapkopo visa pieejamā 
informācija, kas ļauj atteikties no šīm 
pārbaudēm. Jauni izmēģinājumi ar 
mugurkaulniekiem veicami vai ierosināmi 
tikai kā galējais līdzeklis, kad visi citi datu 
avoti izsmelti. Ja pēc pielikumā IXa 
noteiktās eksponēšanas kategorijas kādi 
dati ir sniedzami obligāti, tad turpmāk no 
šiem datiem var atteikties, ja to ieguve ir 
tehniski neiespējama vai no zinātniskā 
viedokļa nevajadzīga. Šādos gadījumos 
reģistrētājam jāpievieno reģistrācijai ticams 
pamatojums.

Begründung

Die Informations- und Prüfanforderungen sind deshalb an der tatsächlichen 
Expositionssituation und nicht nach Mengenschwellen auszurichten. Deshalb ist zunächst ein 
Mindestdatensatz nach Anhang V erforderlich. Darüber hinausgehende Prüfungen aus 
Anhang VI sind im Sinne des Gesundheits- und Verbraucherschutzes sowie des Tierschutzes 
nur erforderlich, wenn sie für die Beurteilung einer sicheren Anwendung auf Basis der 
tatsächlich vorhandenen Exposition nach Anhang IXa auch wirklich notwendig sind.

Grozījums Nr. 259
V pielikuma pamatdati

Šā pielikuma 1. ailē norādīti pamatdati, kas 
sniedzami par visām vielām, kuru 
izgatavotais vai ievestais daudzums ir 1 
tonna vai vairāk, papildus V pielikuma 
datiem saskaņā ar 11. panta 1. punkta burtu 
a). 2. ailē uzskaitīti priekšnoteikumi, kad šos 
datus var izlaist, aizstāt ar citiem datiem vai 
paziņot citā procedūras stadijā, vai arī kā 
citādi novirzīties no 1. ailes nosacījumiem. 
Ja ir izpildīti priekšnoteikumi novirzēm no 
pamatdatiem, tad ziņotājam tas skaidri 
jānorāda un jāpamato attiecīgajos 
reģistrācijas dosjē posteņos.

Šā pielikuma 1. ailē norādīti pamatdati, kas 
sniedzami par visām vielām, kuru 
izgatavotais vai ievestais daudzums ir 1 
tonna vai vairāk, papildus V pielikuma 
datiem saskaņā ar 9. panta 1. punkta burtu 
a), ciparu vi). 2 ailē uzskaitīti 
priekšnoteikumu piemēri, kad šos datus var 
izlaist, aizstāt ar citiem datiem vai paziņot 
citā procedūras stadijā, vai arī kā citādi 
novirzīties no 1. ailes nosacījumiem. Ja ir 
izpildīti priekšnoteikumi novirzēm no 
pamatdatiem, tad ziņotājam tas skaidri 
jānorāda un jāpamato attiecīgajos 
reģistrācijas dosjē posteņos. Ja konkrētus 
datus sniegt ir tehniski neiespējami vai 
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kādu citu iemeslu dēļ nevajadzīgi no 
zinātnes viedokļa, tad tas ir jāpamato.

Ziņotājs var papildus novirzīties no datiem, 
kas sniedzami saskaņā ar šā pielikuma 1 aili 
pēc vispārējiem IX pielikuma nosacījumiem. 
Arī šādā gadījumā viņam tas skaidri 
jānorāda un jāpamato atbilstošajos 
reģistrācijas dosjē posteņos, un pie tam
jāpaskaidro, uz kādiem 2. ailes vai IX, vai 
X1 pielikumu nosacījumiem viņš atsaucas.

Ziņotājs var papildus novirzīties no datiem, 
kas sniedzami saskaņā ar šā pielikuma 1 aili 
pēc vispārējiem IX pielikuma nosacījumiem. 
Arī šādā gadījumā viņam tas skaidri 
jānorāda un jāpamato atbilstošajos 
reģistrācijas dosjē posteņos.

Pirms veikt jaunas pārbaudes, jānovērtē šajā 
pielikumā uzskaitītās īpašības, pamatojoties 
uz visiem pieejamajiem in vitro datiem, in
vivo datiem, vēsturiskajiem datiem, 
apstiprinātajiem (Q)SAR (struktūras –
iedarbības kvantitatīvā attiecība) datiem un 
strukturāli radniecīgu vielu (analoģijas 
koncepcija) datiem.

Pirms veikt jaunas pārbaudes, jānovērtē šajā 
pielikumā uzskaitītās īpašības, pamatojoties 
uz visiem pieejamajiem in vitro datiem, in
vivo datiem, vēsturiskajiem datiem, 
apstiprinātajiem (Q)SAR (struktūras –
iedarbības kvantitatīvā attiecība) datiem un 
strukturāli radniecīgu vielu (analoģijas 
koncepcija) datiem. Bez tam spēkā ir 
pamatnostādnēs norādītie priekšnoteikumi 
un IV – IX pielikumu prasību izpildes 
kritēriji 

1 Piezīme: X pielikumā minētie 
priekšnoteikumi, kad var atteikties no 
zināmām pārbaudēm, ir spēkā arī tad, ja tie 
nav atkārtoti 2. ailē.

Begründung

Neben den Begründungen zu den Änderungsanträgen zum Anhang IV bewirken die
vorgeschlagenen Änderungen, dass bei gleichem Sicherheitsstandart nur die wirklich 
notwendigen Tierversuche gemacht werden.

Grozījums Nr. 260
V pielikuma 5.6. un 5.14. punkts

Nav

Begründung

Beide Punkte entfallen inklusive ihres deskriptiven Teils, da die Prüfung der 
Oberflächenspannung für die Bewertung und Risikominderungsmaßnahmen generell ohne 
Bedeutung ist.  Eine generelle Prüfung der granolometrie erscheint unverhältnismäßig.

Grozījums Nr. 261
V pielikuma 6.4. a punkts (jauns)
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6.4.a) Akūts toksiskums: orāla uzņemšana  
vai atsevišķos gadījumos dermāla vai 
inhalatīva uzņemšana atkarībā no riska.

Grozījums Nr. 262
V pielikuma 7.1.1. un 7.1. a (jauns) punkts

7.1.1. Īslaicīgi toksisks dafnijām 7.1.1. Īslaicīgi toksisks dafnijām vai zivīm

7.1. a) Jauna viegla bioloģiskā 
noārdīšanās, pārbaudes nav vajadzīgas, ja 
viela ir neorganiska.

Begründung

Unternehmen sollte es freistehen, auch vorliegende Kurzzeittoxizitätstests für Fische statt der 
Daphnientoxizität einzureichen.

Grozījums Nr. 263
VI pielikuma papildu pamatdati

PAPILDU PAMATDATI PAR VIELĀM,
KURU IZGATAVOTAIS VAI IEVESTAIS 
DAUDZUMS PĀRSNIEDZ 10 TONNAS

PAPILDU DATI PAR VIELĀM,
KURU IZGATAVOTAIS VAI IEVESTAIS 

DAUDZUMS PĀRSNIEDZ 1 TONNU

Šā pielikuma 1. ailē norādīti pamatdati, kas 
sniedzami par visām vielām, kuru 
izgatavotais vai ievestais daudzums ir 10
tonnas vai vairāk, papildus V pielikuma 
datiem saskaņā ar 11. panta 1. punkta burtu 
b). 2. ailē uzskaitīti priekšnoteikumi, kad šos 
datus var izlaist, aizstāt ar citiem datiem vai 
paziņot citā procedūras stadijā, vai arī kā 
citādi novirzīties no 1. ailes nosacījumiem. 
Ja ir izpildīti priekšnoteikumi novirzēm no
pamatdatiem, tad reģistrētājam tas skaidri 
jānorāda un jāpamato attiecīgajos 
reģistrācijas dosjē posteņos.

Šā pielikuma 1. ailē norādīti pamatdati, kas 
sniedzami par visām vielām, kuru 
izgatavotais vai ievestais daudzums ir 1 
tonna vai vairāk, papildus V pielikuma 
datiem saskaņā ar 9. panta 1. punkta burtu 
a), ciparu vi), ņemot vērā IV un IX 
pielikumu, ja tas vajadzīgs ekspozīcijas un 
pielietojuma kategorijai pēc IXa pielikuma 
prasībām. 2. ailē uzskaitīti priekšnoteikumu 
piemēri, kad šos datus var izlaist, aizstāt ar 
citiem datiem vai paziņot citā procedūras 
stadijā, vai arī kā citādi novirzīties no 1. 
ailes nosacījumiem. Ja radušās novirzes no 
IXa pielikumā pieprasītajiem papildus 
datiem, tad reģistrētājam tas skaidri jānorāda 
un jāpamato attiecīgajos reģistrācijas dosjē 
posteņos. Ja konkrētus datus sniegt ir 
tehniski neiespējami vai kādu citu iemeslu 
dēļ nevajadzīgi no zinātnes viedokļa, tad tas 
ir jāpamato.

Reģistrētājs var papildus novirzīties no 
datiem, kas sniedzami saskaņā ar šā 

Reģistrētājs var papildus novirzīties no 
datiem, kas sniedzami saskaņā ar šā 
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pielikuma 1 aili pēc vispārējiem IX 
pielikuma nosacījumiem. Arī šādā gadījumā 
viņam tas skaidri jānorāda un jāpamato 
atbilstošajos reģistrācijas dosjē posteņos, un 
pie tam jāpaskaidro, uz kādiem 2. ailes vai 
IX, vai X8 pielikumu nosacījumiem viņš
atsaucas.

pielikuma 1 aili pēc vispārējiem IX 
pielikuma nosacījumiem. Arī šādā gadījumā 
viņam tas skaidri jānorāda un jāpamato 
atbilstošajos reģistrācijas dosjē posteņos, un 
pie tam jāpaskaidro, uz kādiem 2. ailes vai 
IX, vai X8 pielikumu nosacījumiem viņš
atsaucas.

Pirms veikt jaunas pārbaudes, jānovērtē šajā 
pielikumā uzskaitītās īpašības, pamatojoties 
uz visiem pieejamajiem in vitro datiem, in
vivo datiem, vēsturiskajiem datiem, 
apstiprinātajiem (Q) SAR (struktūras –
iedarbības kvantitatīvā attiecība) datiem un 
strukturāli radniecīgu vielu (analoģijas 
koncepcija) datiem. Ja par noteiktām 
pozīcijām datus nesniedz kādu citu, nevis šā 
pielikuma 2. ailē vai IX pielikumā minēto 
iemeslu dēļ, tad tas tāpat skaidri jānorāda un 
jāpamato.

Pirms veikt jaunas pārbaudes, jānovērtē šajā 
pielikumā uzskaitītās īpašības, pamatojoties 
uz visiem pieejamajiem in vitro datiem, in
vivo datiem, vēsturiskajiem datiem, 
apstiprinātajiem (Q) SAR (struktūras –
iedarbības kvantitatīvā attiecība) datiem un 
strukturāli radniecīgu vielu (analoģijas 
koncepcija) datiem. Ja par noteiktām 
pozīcijām datus nesniedz kādu citu, nevis šā 
pielikuma 2. ailē vai IX pielikumā minēto 
iemeslu dēļ, tad tas tāpat skaidri jānorāda un 
jāpamato. Bez tam spēkā ir pamatnostādnēs 
norādītie priekšnoteikumi un kritēriji IV –
IX pielikumu prasību izpildei.

Grozījums Nr. 264
VI pielikuma pārbaudes prasības

Jaunajā VI pielikumā iekļautas šādas 
pārbaudes:
- visas pārbaudes, kas svītrotas, mainot V 
pielikumu
- visas sākotnējā VI pielikumā iekļautās 
pārbaudes, ko neiekļāva (jaunajā) V 
pielikumā
- visas VII un VIII pielikumā iekļautās 
pārbaudes.

Begründung

Siehe vorhergehenden Begründungen. 

Grozījums Nr. 265
VII pielikums

Šis pielikums ir svītrots.
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Begründung

Die Prüfanforderungen wurden in Anhang VI überführt.

Grozījums Nr. 266
VIII pielikums

Šis pielikums ir svītrots.

Begründung

Die Prüfanforderungen wurden in Anhang VI überführt.

Abänderungen des Parlaments

Grozījums Nr. 267
IX a pielikums (jauns)LIETOŠANAS / EKSPOZĪCIJAS KATEGORIJU MATRICA1 AR 

INFORMĀCIJAS PRASĪBĀM

Pielikumā IXa norādīta informācija, ko pieprasa sniegt par visām vielām, kuru izgatavotais 
vai ievestais daudzums ir 1 tonna vai vairāk, papildus V pielikumā paziņotajiem datiem 
saskaņā ar 9. panta 1. punkta, a) daļas, vi)apakšdaļu un ņemot vērā IV un IX pielikumu, ja 
tas vajadzīgs iedalīšanai attiecīgā kategorijā pēc šāda rastra.

A) Ekspozīcija cilvēkam 
Rūpnieciski Profesionāli Privāti

inhalatīvi 
īslaicīgi

V pielikums 
(akūta inhalatīva saindēšanās vai
secinājums no akūtas orālas 
saindēšanās, ņemot vērā kodīgu/ 
kairinošu iedarbību, 
sensibilizāciju)

V pielikums 
(akūta inhalatīva saindēšanās vai
secinājums no akūtas orālas 
saindēšanās, ņemot vērā kodīgu/ 
kairinošu iedarbību, 
sensibilizāciju)

V pielikums 
(akūta inhalatīva saindēšanās vai
secinājums no akūtas orālas 
saindēšanās, ņemot vērā kodīgu/ 
kairinošu iedarbību, sensibilizāciju)

Inhalatīvi 
ilgstoši /
atkārtoti

V pielikums 
+ Noskaidrot DNEL ilgstoši 
inhalatīvi cilvēkam (piemēram, 
subakūta, subhroniska vai 
hroniska saindēšanās (inh./or.), 
reproduktīvai sistēmai toksisks 
noteikt mutagenitāti (VI 
pielikums))

V pielikums 
+ Noskaidrot DNEL ilgstoši 
inhalatīvi cilvēkam (piemēram, 
subakūta, subhroniska vai 
hroniska saindēšanās (inh./or.), 
reproduktīvai sistēmai toksisks 
noteikt mutagenitāti (VI 
pielikums))

V pielikums 
+ Noskaidrot DNEL ilgstoši 
inhalatīvi cilvēkam (piemēram, 
subakūta, subhroniska vai hroniska 
saindēšanās (inh./or.), 
reproduktīvai sistēmai toksisks 
noteikt mutagenitāti (VI pielikums))

orāli 
vienreizēji / 
īslaicīgi

- V pielikums V pielikums

orāli 
ilgstoši /
atkārftoti

- - V pielikums 
+ Noskaidrot DNEL ilgstoši orāli 
cilvēkam (piemēram, subakūta, 
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subhroniska vai hroniska 
saindēšanās (VI pielikums), 
reproduktīvai sistēmai toksisks 
noteikt mutagenitāti (VI pielikums))

dermāli  
īslaicīgi 

V pielikums 
(akūta dermāla saindēšanās vai
secinājums no akūtas orālas 
saindēšanās, ņemot vērā kodīgu/ 
kairinošu iedarbību, 
sensibilizāciju)

V pielikums 
(akūta dermāla saindēšanās vai
secinājums no akūtas orālas 
saindēšanās, ņemot vērā kodīgu/ 
kairinošu iedarbību, 
sensibilizāciju)

V pielikums 
(akūta dermāla saindēšanās vai
secinājums no akūtas orālas 
saindēšanās, ņemot vērā kodīgu/ 
kairinošu iedarbību, sensibilizāciju)

dermāli 
atkārtoti / 
ilgstoši

V pielikums
+ 
Noteikt DNEL ilgstoši dermāli 
(piemēram, subakūta, 
subhroniska vai hroniska 
saindēšanās (inh./or.), noskaidrot 
mutagenitāti, reproduktīvajai 
sistēmai toksisks (VI pielikums); 
tikai tad, ja nav kodīgas / 
kairinošas iedarbības, 
sensibilizācijas saskaņā ar V 
pielikumu.

V pielikums
+ 
Noteikt DNEL ilgstoši dermāli 
(piemēram, subakūta, 
subhroniska vai hroniska 
saindēšanās (inh./or.), noskaidrot 
mutagenitāti, reproduktīvajai 
sistēmai toksisks (VI pielikums); 
tikai tad, ja nav kodīgas / 
kairinošas iedarbības, 
sensibilizācijas saskaņā ar V 
pielikumu.

V pielikums
+ 
Noteikt DNEL ilgstoši dermāli 
(piemēram, subakūta, subhroniska 
vai hroniska saindēšanās (inh./or.), 
noskaidrot mutagenitāti, 
reproduktīvajai sistēmai toksisks 
(VI pielikums); tikai tad, ja nav 
kodīgas / kairinošas iedarbības, 
sensibilizācijas saskaņā ar V 
pielikumu.

Piezīme: Kategoriju „inhalatvīvi īslaicīgi”, „inhalatīvi ilgstoši / atkārtoti”, „orāli vienreizēji 
/ īslaicīgi”, „dermāli īslaicīgi", „dermāli atkārtoti / ilgstoši” kritēriji vēl ir definējami 
dažādām lietošanas kategorijām. Tam jānotiek REACH ieviešanas projektu (RIP) ietvaros.

1 Dažas kombinācijas ir izslēgtas, piemēram, ilgstoša ekspozīcija orālā veidā rūpniecības 
sektorā. Tādēļ tādas kategorijas nav izveidotas. Īpašos gadījumos var būt vajadzīga 
matricas paplašināšana par vienu vai vairākām kategorijām. 

B) Matrica Kategorijas ekspozīcijai vidē (ar praktiskiem piemēriem)
Rūpnieciski Profesionāli Privāti

Ūdens,
vienreizēji

V pielikums V
Noskaidrot PNEC akūts (akūta 
dafniju / zivju saindēšana)

V pielikums Anhang V
Noskaidrot PNEC akūts (akūta 
dafniju / zivju saindēšana)

-

Ūdens  
ilgstoši
lokāli

V pielikums V
+ Noskaidrot PNEC ilgstošs 
(ilgstoša zivju / dafniju 
saindēšana (VI pielikums) vai 
Secinājums no akūtas ūdens 
vides saindēšanas (V 
pielikums,)faktors 1.000)

V pielikums V
+ Noskaidrot PNEC ilgstošs 
(ilgstoša zivju / dafniju saindēšana 
(VI pielikums) vai 
Secinājums no akūtas ūdens vides 
saindēšanas (V pielikums,)faktors 
1.000)

-

Ūdens 
ilgstoši
difūzi

- - V pielikums V
+ Noskaidrot PNEC ilgstošs 
(ilgstoša zivju / dafniju 
saindēšana (VI pielikums) vai 
Secinājums no akūtas ūdens 
vides saindēšanas (V 
pielikums,)faktors 1.000 )

Augsne 
vienreizēji 

- V pielikums V
Noskaidrot PNEC akūts (akūta 
dafniju / zivju saindēšana)

V pielikums V
Noskaidrot PNEC akūts (akūta 
dafniju / zivju saindēšana.)
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Augsne 
ilgstoši 
lokāli

- V pielikums 
+ Noskaidrot PNEC ilgstoši 
(piemēram, ilgstoša zivju / dafniju 
saindēšana/ augsnes stāvokļa 
pārbaudes vai secinājums no 
akūtas ūdens vides saindēšanas 
(VI pielikums) ja iespējams)  

-

Augsne 
ilgstoši 
difūzi

V pielikums 
+ Noskaidrot PNEC ilgstoši 
(piemēram, ilgstoša zivju / 
dafniju saindēšana/ augsnes 
stāvokļa pārbaudes vai 
secinājums no akūtas ūdens 
vides saindēšanas (VI pielikums) 
ja iespējams)

- V pielikums 
+ Noskaidrot PNEC ilgstoši 
(piemēram, ilgstoša zivju / 
dafniju saindēšana/ augsnes 
stāvokļa pārbaudes vai 
secinājums no akūtas ūdens 
vides saindēšanas (VI pielikums) 
ja iespējams)

Atmosfēra 
vienreizēji

V pielikums 
(akūta inhalācijas saindēšanās 
vai
secinājums no akūtas orālas 
saindēšanās, ņemot vērā kodīgu/ 
kairinošu iedarbību, 
sensibilizāciju)

V pielikums 
(akūta inhalācijas saindēšanās vai
secinājums no akūtas orālas 
saindēšanās, ņemot vērā kodīgu/ 
kairinošu iedarbību, 
sensibilizāciju)

V pielikums 
(akūta inhalācijas saindēšanās 
vai
secinājums no akūtas orālas 
saindēšanās, ņemot vērā kodīgu/ 
kairinošu iedarbību, 
sensibilizāciju)

Atmosfēra 
ilgstoši 
lokāli

V pielikums 
+ Noskaidrot DNEL ilgstoši 
inhalatīvi cilvēkam (piemēram, 
subakūta, subhroniska vai 
hroniska saindēšanās (inh./or.), 
reproduktīvai sistēmai toksisks 
mutagēns (VI pielikums))

V pielikums 
+ Noskaidrot DNEL ilgstoši 
inhalatīvi cilvēkam (piemēram, 
subakūta, subhroniska vai 
hroniska saindēšanās (inh./or.), 
reproduktīvai sistēmai toksisks 
mutagēns (VI pielikums))

-

Atmosfēra 
ilgstoši 
difūzi

- - V pielikums 
+ Noskaidrot DNEL ilgstoši 
inhalatīvi cilvēkam (piemēram, 
subakūta, subhroniska vai 
hroniska saindēšanās (inh./or.), 
reproduktīvai sistēmai toksisks 
mutagēns (VI pielikums))


