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ĪSS PAMATOJUMS

Šis grozītais priekšlikums veido svarīgu posmu procesam, ko 80. gados sāka Starptautiskā 
Darba organizācija, un pēc tam pārņēma un paplašināja ANO Vides un attīstības konference. 

Ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas globāli harmonizētās sistēmas (GHS) mērķi ir 
saskaņot kritērijus vielu un maisījumu klasificēšanai atbilstoši fiziskajai, veselības un vides 
bīstamībai, kā arī saskaņot elementus informēšanai par šo bīstamību, tostarp prasības 
marķējumam un drošības datu lapām.

Atzinuma sagatavotāja šādu iniciatīvu var tikai apsveikt. Globāla pieeja noteikti veicina 
veselības un vides aizsardzību, kā arī starptautisko tirdzniecību ar vielām.

Komisijas priekšlikumā ir saskaņoti noteikumi par vielu un maisījumu klasificēšanu, 
marķēšanu un iepakojumu. Tas uzliek uzņēmumiem pienākumu pašiem klasificēt vielas un 
maisījumus un ziņot par to. Regulas priekšlikuma VI pielikumā ir izveidots saskaņots saraksts 
ar vielām, kas klasificētas Kopienas mērogā. Visbeidzot, ar šo priekšlikumu tiek izveidots 
klasifikācijas un marķējumu reģistrs, kurā tiks iekļauti visi paziņojumi un saskaņotā 
klasifikācija.

Ir vēlama atbilstība REACH gan attiecībā uz termiņiem, gan vielu daudzumiem un attiecībā 
uz pielikumiem, it īpaši VI pielikumu.

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu VI pielikuma 3. daļa ir saistoša. Šajā daļā jāiekļauj tikai 
klasifikācija, kurai saskaņā ar REACH un regulas projekta 38. pantu jāpaliek saskaņotai 
Kopienas līmenī, proti, attiecībā uz kancerogenitāti, mutagenitāti, toksiskumu reproduktīvajai 
veselībai un elpceļu sensibilizāciju, kā arī pienācīgi pamatotiem gadījumiem (38. panta 
2. punkts).
Ir ieteikts izveidot VI pielikuma 4. daļu ar klasifikāciju un marķējumu bīstamām vielām, uz 
kurām Kopienas saskaņošana ir noteikta jau Direktīvā 67/548/EEK tām bīstamības 
kategorijām, kas nav noteiktas 38. panta 1. punktā; minētā klasifikācija un marķējums tiek 
pārnesti, ņemot vērā I pielikumā noteiktos klasifikācijas un marķēšanas kritērijus.
Komisijas priekšlikums iekļaut šo klasifikāciju VI pielikuma 3. daļā, tāpat kā klasifikāciju, ko 
turpinās saskaņot, piemērojot regulas 38. pantu, saskaņā ar regulas 39. un 40. pantā noteikto 
procedūru, rada vairākus trūkumus:

– klasifikācija, kas izmantota Direktīvas 67/548/EEK I pielikumā, ir pārnesta uz GHS bez 
saskaņošanas;

– reālo kritēriju un GHS kritēriju precīzas atbilsmes trūkuma dēļ tiek prognozēts, ka būs 
iespējams neievērot VI pielikuma 3. daļas klasifikāciju;

– regulas 4. panta 6. punkta noteikumu pabeigt klasificēšanu, kas minēta VI pielikuma 3. daļā,
var piemērot tikai daļējai klasificēšanai, kas paredzēta 38. pantā;

– tā kā nav paredzēts klasifikāciju pārskatīt vai atjaunināt, tā pakāpeniski novecos. Ja tā būs 
saistoša, tad nevarēs ņemt vērā jaunos datus, it īpaši tos, ko iegūs, piemērojot REACH regulu.
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Regulas VI pielikuma 4. daļa tomēr jāuzskata par nesaistošu atsauces rīku, ko plaši izmantos 
rūpniecības nozarē un kompetentajās iestādēs.
Tādējādi netiks zaudēts pēdējās desmitgadēs Komisijas, dalībvalstu un nozares pārstāvju 
veiktais darbs Direktīvas 67/548/EEK I pielikuma izveidē, kā arī varēs pilnībā piemērot GHS 
kritērijus.
Piegādātājiem, kas klasificēšanu un marķēšanu veiks atšķirīgi no tā, kā noteikts VI pielikuma 
4. daļā, vajadzēs, piemērojot 49. pantu, spēt pierādīt kompetentajām iestādēm, ka viņi ir 
pienācīgi piemērojuši kritērijus, kas noteikti I pielikuma 2.–5. daļā.
Nesaistošais VI pielikums, izņemot tā 3. daļu, sniegs arī citu priekšrocību, tas ir, palīdzēs 
izvairīties no pārpratumiem, pretrunām, neskaidrībām ... ar klasifikācijas un marķējuma 
reģistru, uz ko attiecas tās pašas V sadaļas 2. nodaļa, un nekavēs starptautisko tirdzniecību.

Attiecībā uz galaproduktam pievienoto informāciju situācijā, kad Komisija ir izvēlējusies 
iekļaut posmu, kas ir pēc ražošanas, galvenais uzsvars jāliek uz informācijas kvalitāti un 
atbilstību, nevis uz tās kvantitāti. 

Visbeidzot, runājot par vispasaules sistēmu, ir svarīgi, lai topošā regula neradītu Eiropas 
uzņēmumiem ierobežojumus, kuri nav noteikti arī citiem konkurentiem.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
21. APSVĒRUMS

(21) Lai gan jebkuras vielas vai maisījuma 
klasificēšanu var veikt, pamatojoties uz 
pieejamo informāciju, kvalitatīvu un 
salīdzināmu rezultātu un atbilstības citām 
starptautiskām vai Kopienas mēroga 
prasībām nodrošināšanas labad pieejamai 
informācijai, ko paredzēts izmantot šīs 
regulas mērķiem, jāatbilst attiecīgajām 
Regulas (EK) Nr. 1907/2006 prasībām, 
noteikumiem par transportēšanu vai 
starptautiskajiem informācijas validēšanas 
principiem vai procedūrām. Tas pats attiecas 
uz gadījumiem, kad piegādātājs izvēlas 
sagatavot jaunu informāciju.

(21) Vielas vai maisījuma klasificēšanu var 
veikt, pamatojoties uz pieejamo informāciju, 
kura jāizmanto šīs regulas mērķiem un 
kurai jāatbilst attiecīgajām Regulas (EK) 
Nr. 1907/2006 prasībām, noteikumiem par 
transportēšanu vai starptautiskajiem 
informācijas validēšanas principiem vai 
procedūrām, lai nodrošinātu kvalitatīvus un 
salīdzināmus rezultātus un atbilstību citām 
starptautiskām vai Kopienas mēroga 
prasībām. Tas pats attiecas uz gadījumiem, 
kad piegādātājs izvēlas sagatavot jaunu 
informāciju.
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Pamatojums

Skaidri jānosaka, ka, klasificējot vielu vai maisījumu, var ņemt vērā visu pieejamo atbilstīgo 
informāciju.

Grozījums Nr. 2
25. APSVĒRUMS

(25) Vienmēr ir vajadzīga jauna 
informācija par fiziskajiem 
apdraudējumiem, izņemot gadījumus, kad 
dati ir jau pieejami vai 2. daļā ir paredzēta 
atkāpe.

(25) Vienmēr ir vajadzīgas pārbaudes, lai 
noteiktu vielas vai maisījuma fizisko
apdraudējumu, izņemot gadījumus, kad 
atbilstīgi un ticami dati ir jau pieejami vai 
2. daļā ir paredzēta atkāpe.

Grozījums Nr. 3
9. PANTA 4. PUNKTA 2. DAĻA

Tomēr, ja minētā informācija nepieļauj 
savienošanas principu izmantošanu, 
piegādātājs novērtē informāciju, izmantojot 
citu metodi vai metodes, kas aprakstītas 
I pielikuma 3. un 4. daļas katrā iedaļā.

Tomēr, ja minētā informācija nepieļauj 
savienošanas principu izmantošanu un ja ar 
ekspertu slēdzienu nevar pamatot to, ka 
jāpārkāpj savienošanas principi,
piegādātājs novērtē informāciju, izmantojot 
citu metodi vai metodes, kas aprakstītas I 
pielikuma 3. un 4. daļas katrā iedaļā.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt atbilstību ANO GHS formulējumam par ekspertu slēdzienu 
(Violetās grāmatas 1.3.2.4.8. punkts): „Maisījumu klasificēšana ietver atsauci uz ekspertu 
slēdzienu daudzās jomās ar mērķi nodrošināt, ka pieejamā informācija ir izmantojama pēc 
iespējas lielākam skaitam maisījumu, lai aizsargātu cilvēku veselību un vidi.”

Grozījums Nr. 4
11. PANTA 3. PUNKTS

3. Šā panta 1. un 2. punktā minētā
robežvērtība ir zemāka par

3. Šā panta 1. un 2. punktā minētajai
robežvērtībai jābūt viszemākajai no

a) vispārējām robežvērtībām, kas noteiktas 
I pielikuma 1. daļas 1.1. tabulā;

a) specifiskām robežkoncentrācijām, kas 
noteiktas regulas VI pielikuma 3. daļā vai

b) jebkurām specifiskajām
robežkoncentrācijām, kas minētas 

b) robežkoncentrācijām, kas minētas 
43. pantā minētajā klasifikācijas un 
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VI pielikuma 3. daļā vai 43. pantā minētajā 
klasifikācijas un marķējuma reģistrā;

marķējuma reģistrā, ja ir panākta 
vienošanās starp paziņojuma autoriem, vai
ba) vispārējām robežvērtībām, kas noteiktas 
I pielikuma 1. daļas 1.1. tabulā, ja a) un 
b) apakšpunktā minētās specifiskās 
robežkoncentrācijas nav dotas;

c) jebkurām koncentrācijām attiecīgajās 
I pielikuma 2. daļas sadaļās vai jebkurām 
vispārīgajām klasificēšanas 
robežkoncentrācijām I pielikuma 3. līdz 
5. daļas attiecīgajās sadaļās, ja 
b) apakšpunktā minētās specifiskās 
robežkoncentrācijas nav dotas.

c) jebkurām koncentrācijām attiecīgajās 
I pielikuma 2. daļas sadaļās vai jebkurām 
vispārīgajām klasificēšanas 
robežkoncentrācijām I pielikuma 3. līdz 
5. daļas attiecīgajās sadaļās, ja a), b), vai 
ba) apakšpunktā minētās specifiskās 
robežkoncentrācijas nav dotas.

Pamatojums

Grozītais teksts automātiski novestu pie viszemākajām robežvērtībām bez pamatošanas 
problēmām. Iepriekš bija pamatojums, lai noteiktu vielu specifiskas robežkoncentrācijas, kas 
pārsniedz vispārējās robežvērtības.

Grozījums Nr. 5
12. PANTA C) APAKŠPUNKTS

c) ja atbilstoša un uzticama informācija 
liecina par sinerģiskas vai antagoniskas 
ietekmes potenciālu parādīšanos starp tāda
maisījuma sastāvā esošām vielām, par kuru 
pieņēma novērtēšanas lēmumu, 
pamatojoties uz informāciju par maisījuma 
sastāvā esošajām vielām.

c) ja atbilstoša un uzticama informācija 
liecina par sinerģiskas vai antagoniskas 
ietekmes potenciālu parādīšanos starp 
maisījuma sastāvā esošām vielām.

Grozījums Nr. 6
37. PANTA 2. PUNKTS

2. Tvertnes veida iepakojums, kas satur 
bīstamas vielas vai maisījumus, kurus 
pārdod vai dara pieejamus plašai sabiedrībai, 
nedrīkst būt tādas formas vai ar tādu 
grafisko noformējumu, kas varētu izraisīt 
bērnu aktīvu ziņkārību vai maldināt 
patērētājus, vai ar tādu noformējumu vai 
apzīmējumu, kādu izmanto pārtikai vai 

2. Tvertnes veida iepakojums, kas satur 
bīstamas vielas vai maisījumus, kurus 
pārdod vai dara pieejamus plašai sabiedrībai, 
nedrīkst būt tādas formas vai ar tādu 
grafisko noformējumu, kas varētu izraisīt 
bērnu aktīvu ziņkārību vai maldināt 
patērētājus, vai ar tādu noformējumu vai 
apzīmējumu, kādu izmanto pārtikai vai 
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dzīvnieku barībai, vai medicīnas, vai 
kosmētiskajiem izstrādājumiem.

dzīvnieku barībai, vai medicīnas, vai 
kosmētiskajiem izstrādājumiem.

Ja šādas tvertnes atbilst II pielikuma 
3.1.1. sadaļas prasībām, tām jābūt ar 
bērniem nepieejamu aizdari saskaņā ar 
II pielikuma 3.1.2., 3.1.3. un 3.1.4.2. sadaļu.

Ja šādas tvertnes atbilst II pielikuma 
3.1.1. sadaļas prasībām, tām jābūt ar 
bērniem nepieejamu aizdari saskaņā ar 
II pielikuma 3.1.2., 3.1.3. un 3.1.4.2. sadaļu, 
ja vien uz maisījumu neattiecas īpaši 
noteikumi citās ES direktīvās vai regulās, it 
īpaši Regulā (EK) Nr. 648/2004 vai Regulā 
(EK) Nr. 907/2006.

Ja šādas tvertnes atbilst II pielikuma 
3.2.1. sadaļas prasībām, tām jābūt ar 
sataustāmu brīdinājuma ierīci saskaņā ar 
II pielikuma 3.2.2. sadaļu.

Ja šādas tvertnes atbilst II pielikuma 
3.2.1. sadaļas prasībām, tām jābūt ar 
sataustāmu brīdinājuma ierīci saskaņā ar II 
pielikuma 3.2.2. sadaļu, ja vien uz 
maisījumu neattiecas īpaši noteikumi par 
iepakojumu citās ES direktīvās vai regulās, 
it īpaši Regulā (EK) Nr. 648/2004 vai 
Regulā (EK) Nr. 907/2006.

Pamatojums

Ar šādu grozījumu tiek novērsta noteikumu pārklāšanās ar citu ES direktīvu vai regulu 
noteikumiem.

Grozījums Nr. 7
40. PANTA VIRSRAKSTS

Atzinumu un lēmumu saturs jautājumā par 
saskaņotu klasificēšanu un marķēšanu 
VI pielikumā, informācijas pieejamība

Atzinumu un lēmumu saturs jautājumā par 
saskaņotu klasificēšanu un marķēšanu 
VI pielikuma 3. daļā; informācijas 
pieejamība

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu VI pielikuma 3. daļa ir saistoša. Ir ieteikts izveidot VI 
pielikuma 4. daļu par tādu bīstamu vielu klasificēšanu un marķēšanu, par kurām Kopienas 
saskaņošana jau ir veikta Direktīvā 67/548/EEK bīstamības kategorijās, kas nav noteiktas 
38. panta 1. punktā; Regulas VI pielikuma 4. daļa tiks uzskatīta par nesaistošu atsauces 
instrumentu, ko plaši izmantos kompetentajās iestādēs un privātajā sektorā.

Grozījums Nr. 8
40.A PANTS (jauns)

40.a pants
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Bīstamu vielu klasificēšana un marķēšana 
saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK 

bīstamības kategorijās, kas nav noteiktas 
38. panta 1. punktā

Klasificēšanu un marķēšanu, kas minēta 
VI pielikuma 4. daļā, var veikt piegādātāji.
Ja piegādātājs izvēlas neizmantot šo 
klasifikāciju vai marķēšanu, tam viela 
atkārtoti jānovērtē, izmantojot I pielikuma 
2. līdz 5. daļā minētos kritērijus.

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu VI pielikuma 3. daļa ir saistoša. Ir ieteikts izveidot VI 
pielikuma 4. daļu par tādu bīstamu vielu klasificēšanu un marķēšanu, par kurām Kopienas 
saskaņošana jau ir veikta Direktīvā 67/548/EEK bīstamības kategorijās, kas nav noteiktas 
38. panta 1. punktā; Regulas VI pielikuma 4. daļa tiks uzskatīta par nesaistošu atsauces 
instrumentu, ko plaši izmantos kompetentajās iestādēs un privātajā sektorā.

Grozījums Nr. 9
41. PANTA 1. PUNKTA PIRMĀ DAĻA

1. Visi ražotāji vai importētāji, vai ražotāju 
vai importētāju grupa (turpmāk tekstā 
„paziņotāji”), kas laiž tirgū vielu, kura 
jāreģistrē saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1907/2006, vai vielu, kura 
pati klasificēta kā bīstama vai maisījumu, 
kas pārsniedz Direktīvā 1999/45/EK vai –
vajadzības gadījumā – šajā regulā minētās 
robežkoncentrācijas, kā rezultātā maisījumu 
klasificē kā bīstamu, paziņo aģentūrai šādu 
informāciju, lai to varētu iekļaut 43. pantā 
minētajā reģistrā:

1. Visi ražotāji vai importētāji, vai ražotāju 
vai importētāju grupa (turpmāk tekstā 
„paziņotāji”), kas laiž tirgū vielu, kura ir 
klasificēta kā bīstama un kura jāreģistrē 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, vai 
vielu, kuras daudzums pārsniedz vienu 
tonnu un kura pati klasificēta kā bīstama,
vai maisījumu, kas pārsniedz Direktīvā 
1999/45/EK vai – vajadzības gadījumā –
šajā regulā minētās robežkoncentrācijas, kā 
rezultātā maisījumu klasificē kā bīstamu, 
paziņo aģentūrai šādu informāciju, lai to 
varētu iekļaut 43. pantā minētajā reģistrā:

Pamatojums

Pienākums sniegt aģentūrai informāciju, lai to iekļautu klasifikācijas reģistrā, sākot ar 
2010. gada 1. decembri, nav jāattiecina uz visām vielām, kam reģistrē laišanu tirgū, bet tikai 
uz tām, kas klasificētas kā bīstamas, tostarp REACH regulā. Divos pēdējos gadījumos 
(vielām, kuras pašas klasificētas kā bīstamas, vai maisījumiem) jānosaka slieksnis 1 tonna 
gadā. Sliekšņa nenoteikšana radītu juridisku nenoteiktību un negatīvi ietekmētu pētniecību un 
izstrādi.
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Grozījums Nr. 10
45. PANTS

1. Dalībvalstis pilnvaro organizāciju vai 
organizācijas, kas atbild par tādas 
informācijas saņemšanu no piegādātājiem, 
kas saistīta ar veselību, tostarp par ķīmisko 
sastāvu maisījumiem, kas laisti tirgū un 
klasificēti kā bīstami, pamatojoties uz to 
ietekmi uz veselību vai fiziskajām īpašībām.

1. Dalībvalstis pilnvaro organizāciju vai 
organizācijas, kas atbild par to, lai no 
piegādātājiem saņemtu informāciju par 
maisījumiem, kas laisti tirgū un klasificēti 
kā bīstami, pamatojoties uz to ietekmi uz 
veselību vai fiziskajām īpašībām.

1.a Informāciju, kas minēta šā panta 
1. punktā, iesniedz formātā, kas noteikts 
VIIa1 pielikumā, un tā ir atbilstīga 
medicīniskajām vajadzībām, lai izstrādātu 
profilakses un ārstnieciskus pasākumus, it 
īpaši steidzamos ārkārtas gadījumos.

2. Pilnvarotās iestādes nodrošina visas 
vajadzīgās garantijas, lai saglabātu saņemtās 
informācijas konfidencialitāti. Šādu 
informāciju drīkst izmantot tikai, lai 
nodrošinātu atbilstību medicīnas 
darbinieku prasībām, formulējot 
profilakses un ārstniecības pasākumus, 
īpaši ārkārtas gadījumā. Informāciju
neizmanto citiem mērķiem.

2. Pilnvarotās iestādes nodrošina visas 
vajadzīgās garantijas, lai saglabātu saņemtās 
informācijas konfidencialitāti. Šādu 
informāciju drīkst izmantot tikai, lai 
apmierinātu medicīniskās vajadzības, kas 
nosauktas 2. punktā, un to neizmanto 
citiem mērķiem.

3. Pilnvaroto iestāžu rīcībā ir visa 
informācija, kas jāsaņem no piegādātājiem, 
kuri ir atbildīgi tirdzniecību, lai veiktu 
uzdevumus, par kuriem tās ir atbildīgas.

3. Pilnvaroto iestāžu rīcībā ir visa 
informācija, kas jāsaņem no piegādātājiem, 
kuri ir atbildīgi tirdzniecību, lai veiktu 
uzdevumus, par kuriem tās ir atbildīgas.

3.a Katru gadu Eiropas negadījumu 
datubāzei, kas izveidota ar programmu 
EHLASS (Eiropas statistika par nelaimes 
gadījumiem mājās un atpūtā), dalībvalstis 
iesniedz datus par nelaimes gadījumu 
skaitu un maisījumiem, kuru dēļ nelaimes 
gadījums noticis un par kuriem pilnvarotās 
iestādes ir saņēmušas medicīniskās 
informācijas pieprasījumu par lietošanu un 
ārstniecības pasākumiem.
1 VIIa pielikuma pamatu veido EACCPT norādes 
par informāciju.
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Pamatojums

Chaque Etat ayant des arrangements différents concernant les demandes d’informations et 
formats prescrits, une procédure communautaire favorisera transparence et aspects pratiques 
de la mise en œuvre.
L’Association européenne des Centres Antipoison et de Toxicovigilance a publié des 
prescriptions en matière d’informations qui formeraient la base d'une nouvelle annexe 7 bis.
La base de données sur les accidents établie par la DG SANCO offrirait un véhicule pour le 
compte-rendu des données recueillies par les organismes désignés concernant les mélanges et 
les accidents dans lesquels ils interviennent.

Grozījums Nr. 11
52. PANTA 1. PUNKTS

1. Ja dalībvalstij ir ticams pamats uzskatīt, 
ka viela vai maisījums, lai gan atbilst šīs 
regulas prasībām, rada risku cilvēku 
veselībai vai videi ar klasifikāciju, 
marķējumu vai iepakojumu saistītu iemeslu 
dēļ, tā var veikt atbilstīgus pagaidu 
pasākumus. Dalībvalsts par to nekavējoties 
informē Komisiju, aģentūru un citas 
dalībvalstis, paskaidrojot šāda lēmuma 
iemeslu.

1. Ja strīdus gadījumā ar piegādātāju 
dalībvalstij ir ticams pamats uzskatīt, ka 
viela vai maisījums atbilst vai neatbilst šīs 
regulas prasībām, rada risku cilvēku 
veselībai vai videi ar klasifikāciju, 
marķējumu vai iepakojumu saistītu iemeslu 
dēļ, tā var veikt atbilstīgus pagaidu 
pasākumus. Dalībvalsts par to nekavējoties 
informē Komisiju, aģentūru un citas 
dalībvalstis, paskaidrojot šāda lēmuma 
iemeslu.

Pamatojums

Saistībā ar regulas prasību interpretāciju jāparedz iespējamība, ka var rasties domstarpības 
starp piegādātāju un dalībvalsti, un ir nepieciešama procedūra, lai domstarpību gadījumā 
nodrošinātu saskaņotu klasifikāciju.


