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ĪSS PAMATOJUMS

The intention underlying the Commission’s REACH proposal is to simplify, harmonise and 
centralise the different existing bodies of rules governing chemicals and specific substances. 
Calls are being made, rightly, for chemicals to be registered and assessed in keeping with a 
Europe-wide standard coherent approach, taking into account the principle of sustainable 
development and health and safety at work. The REACH proposal, therefore, is 
fundamentally to be welcomed. On the other hand, economic aims such as competitiveness, 
innovation capacity, or protecting jobs must not be neglected, least of all given the difficult 
economic situation currently facing Europe.

Unfortunately, the law on chemicals and substance-related health and environmental 
protection have already assumed such proportions and complexity that the resulting costly red 
tape imposed on industry, and small and medium-sized enterprises (SMEs) in particular, is 
virtually impossible to cope with. Unless the REACH information and assessment procedures 
can be slimmed down, the shortcomings as regards implementation, which already occur at 
the present time, will continue to worsen. Not only would this jeopardise the competitive and 
innovation potential of European industry – and hence put numerous jobs at risk – but it 
would also run counter to the ambitious goals and expectations implied in better health and 
environmental protection.

Your draftsman is seeking to help make the REACH requirements more practicable and 
comprehensible. The amendments proposed are grouped together in the following broad 
subject areas:

1. Exposure and use categories

One of the main problems in the REACH proposal is that manufacturers of substances, 
importers, and downstream users have no standard procedure for assessing the risks 
associated with a substance and passing on that information. The present draft calls for 
information on the composition of uses to be actively exchanged between the 
manufacturer/importer on the one hand and downstream users and, where applicable, their 
customers on the other. This is likely to prove difficult in practice, since it would often be 
necessary to disclose confidential information and trade secrets. 

One solution would be to employ use and exposure categories in order to simplify 
communication along the value added chain, make exposure assessment easier for substance 
users to handle, and highlight measures needed to minimise risks. However, the latitude 
afforded to substance users should not be restricted unnecessarily. In addition, specific 
scenarios should be classed in general categories so as to ensure that confidential information 
will not have to be passed on. That notwithstanding, when categorisation poses problems, 
firms should continue to be allowed to treat the exceptions concerned as special cases.

2. Prioritisation
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In the REACH proposal prioritisation is based solely on quantitative criteria. However, it is 
important for the environment and consumers that the first substances to be assessed for 
registration purposes should be those entailing the greatest potential risk. In other words, 
qualitative criteria, based on toxicologically/environmentally significant properties, use, 
exposure, and production volume, should likewise be taken into account. This core 
information must be provided to enable priorities to be determined according to the degree of 
risk.

If the requirements for industry and authorities were ranked on a balanced, comprehensible 
scale of priorities, health and environmental protection could be improved within reasonable 
time-frames in return for a calculable financial outlay.

3. Simplification / Avoiding duplicate regulation of industrial health and safety

The proposal for a regulation should be made more practicable and cost effective, and less 
time consuming. The registration procedure, among other things, should be simplified to that 
end. The scope of the regulation should also be geared more accurately to existing law so as 
to avoid duplicate regulation.

4. Enhanced innovation capacity and competitiveness

REACH must not shackle research and innovation or needlessly impede the competitiveness 
of the European chemical industry and its downstream users.

5. Stronger role for the Agency

The Agency alone – and not the national authorities in question – must be responsible for all 
matters related to assessment so as to make for uniformity and legal certainty in all parts of 
Europe.

6. Protection of trade secrets and proprietary rights

It is important to implement an efficient and workable system in such a way as to prevent the 
disclosure of information being at odds with the protection of trade secrets and proprietary 
rights. This is a vital consideration for SMEs in particular, since innovations are their 
lifeblood.
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GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komiteju kā atbildīgo komiteju tās ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
1. apsvērums

(1) Vielu – tīrā veidā, preparātos un 
izstrādājumos – brīva aprite ir būtisks 
iekšējā tirgus aspekts un sniedz nozīmīgu 
ieguldījumu patērētāju un darba ņēmēju 
veselībā, labklājībā un sociālajās un 
ekonomiskajās interesēs, kā arī ķīmiskās 
rūpniecības konkurētspējā.

(1) Vielu (tīrā veidā, preparātos un 
izstrādājumos), kuru cena ir atbilstoša,
brīva, droša un nebirokrātiska aprite ir 
būtisks iekšējā tirgus aspekts un sniedz 
nozīmīgu ieguldījumu patērētāju un darba 
ņēmēju veselībā, labklājībā un sociālajās un 
ekonomiskajās interesēs un augu un 
dzīvnieku valsts aizsardzībā, kā arī ķīmiskās 
rūpniecības konkurētspējā.

Pamatojums

We should be concerned with not only the free movement of substances but also compliance 
with safety standards and measures to ensure that public health and the ecological balance 
are not jeopardised.

We should specify that ecological balance is a major factor regarding competitivity.

The REACH Regulation should not unnecessarily impede either the safe handling of 
substances or the competitiveness of industry.

Grozījums Nr. 2
2. apsvērums

(2) Efektīvu iekšējā vielu tirgus 
funkcionēšanu Kopienā iespējams panākt 
tikai tādā gadījumā, ja prasības attiecībā uz 
vielām dalībvalstīs nav ievērojami 
atšķirīgas.

(2) Efektīvu iekšējā vielu tirgus 
funkcionēšanu Kopienā iespējams panākt 
tikai tādā gadījumā, ja prasības attiecībā uz 
vielu drošu pārvaldi ir precīzi un saprotami 
noteiktas un dalībvalstīs nav ievērojami 
atšķirīgas.

  
1.
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Pamatojums

The efficient organisation of this market in economic and social terms requires exacting 
safety standards for the management of substances and comprehensive provisions regarding 
their use so as to safeguard the public interest.

Grozījums Nr. 3
3. apsvērums

(3) Uz vielām attiecināmo tiesību aktu 
tuvināšanā jānodrošina augsts veselības un 
vides aizsardzības līmenis ar mērķi panākt 
ilgtspējīgu attīstību; šie tiesību akti 
jāpiemēro nediskriminējošā veidā neatkarīgi 
no tā, vai ķīmiskās vielas tirgo iekšējā tirgū 
vai starptautiski.

(3) Uz vielām attiecināmo tiesību aktu 
tuvināšanā jānodrošina augsts veselības un 
vides aizsardzības līmenis ar mērķi panākt 
ilgtspējīgu attīstību un novatorisko iespēju 
un konkurētspējas aizsardzību; šie tiesību 
akti jāpiemēro nediskriminējošā veidā 
saskaņā ar PTO noteikumiem un neatkarīgi 
no tā, vai ķīmiskās vielas tirgo iekšējā tirgū 
vai starptautiski.

Pamatojums

Safeguarding innovation capacity and competitiveness is also an important goal. It goes 
without saying that legislation must be compatible with WTO rules.

Grozījums Nr. 4
3.a apsvērums (jauns)

(3.a) Līdz 2020. gadam saskaņā ar 
2002. gada 4. septembrī Johannesburgā 
pasaules augstākā līmeņa sanāksmē par 
ilgtspējīgu attīstību pieņemto rīcības plānu 
jānodrošina, ka ķīmikālijas ražo un 
izmanto tā, lai nekaitētu cilvēka veselībai 
un videi.

Pamatojums

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

It’s important to recall the commitments made at the Johannesburg World Summit.

Grozījums Nr. 5
7. apsvērums

(7) Svarīgs jaunās sistēmas, ko iedibina ar šo (7) Svarīgs jaunās sistēmas, ko iedibina ar šo 
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regulu, uzdevums ir rosināt bīstamu vielu
aizvietošanu ar mazāk bīstamām vielām vai 
tehnoloģijām, ja ir pieejamas piemērotas 
alternatīvas. Šī regula neietekmē direktīvu 
par darba ņēmēju aizsardzību, īpaši Padomes 
1990. gada 28. jūnija Direktīvas 
90/394/EEK par darba ņēmēju aizsardzību 
pret risku, kas saistīts ar pakļautību 
kancerogēnu iedarbībai darbā (sestā 
atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 
16. panta 1. punkta nozīmē), piemērošanu, 
saskaņā ar kuru no darba devējiem tiek 
prasīts izslēgt bīstamas vielas, kur vien tas 
tehniski iespējams, vai aizstāt bīstamās 
vielas ar mazāk bīstamām vielām.

regulu, uzdevums ir veicināt bīstamu vielu
aizvietošanu ar mazāk bīstamām vielām vai 
tehnoloģijām, ja ir pieejamas piemērotas 
alternatīvas. Šī regula neietekmē direktīvu 
par darba ņēmēju aizsardzību, īpaši Padomes 
1990. gada 28. jūnija Direktīvas 
90/394/EEK par darba ņēmēju aizsardzību 
pret risku, kas saistīts ar pakļautību 
kancerogēnu iedarbībai darbā (sestā 
atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 
16. panta 1. punkta nozīmē), piemērošanu, 
saskaņā ar kuru no darba devējiem tiek 
prasīts izslēgt bīstamas vielas, kur vien tas 
tehniski iespējams, vai aizstāt bīstamās 
vielas ar mazāk bīstamām vielām. Šajā 
kontekstā dalībvalstis patur pilnas tiesības 
ieviest augstākus standartus valsts līmenī, 
ja to uzskata par piemērotu. 

Pamatojums

The main objective is to replace dangerous substances with other, less dangerous, ones where 
they are available. This is an important consequence of Article 137 of the EC Treaty (legal 
basis for legislation on worker protection) and it should be mentioned.

Grozījums Nr. 6
8.a apsvērums (jauns)

(8.a) Ražotājiem, importētājiem un 
pakārtotajiem lietotājiem, kas izmanto vielu 
tās pamatformā vai preparāta vai 
izstrādājuma sastāvā, ir jāražo, jāimportē 
vai jāizmanto šī viela (vai jālaiž tirgū) tā, 
lai saprātīgi paredzamos apstākļos 
nodrošinātu, ka netiek nodarīts ļaunums 
cilvēka veselībai vai videi.

Pamatojums

This amendment introduces the general principle of the duty of care. Since REACH does not 
cover all uses of chemicals, from the point of view of protecting human health and the 
environment it is important that a general duty of care be established as regards the 
production and the use of substances. Such a principle would merely codify the voluntary 
undertakings which the industry is promoting (e.g. the Responsible Care Programme).
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Grozījums Nr. 7
12. apsvērums

(12) Komisija piešķir ļoti lielu nozīmi 
licencēšanas noteikumiem, kas paredz tirgū 
laižamo un lietojamo vielu licencēšanu, lai 
to lietojuma rezultātā radušos 
apdraudējumus varētu atbilstoši kontrolēt
vai to lietojumu attaisnot sociāli 
ekonomisku apsvērumu dēļ.

(12) Licencēšanas noteikumi paredz, ka 
Komisija piešķir atļaujas attiecībā uz sevišķi 
bīstamu vielu laišanu tirgū un izmantošanu 
uz noteiktu laiku gadījumos, kad nav 
piemērotu alternatīvu, kad šādu vielu 
izmantošanu var pamatot ar sociāli 
ekonomiskiem apsvērumiem un kad to 
izmantošanas rezultātā radušos riskus 
pienācīgi kontrolē.

Pamatojums

It is important to stress that authorisation is only a temporary provision.

Grozījums Nr. 8
16. apsvērums

(16) Pieredze rāda, ka ir nevietā prasīt no 
dalībvalstīm visu ķīmisko vielu risku 
izvērtējumu.  Tādēļ šī atbildība, pirmkārt, 
jāuzliek uzņēmumiem, kas vielas ražo vai 
importē, taču tikai tādā gadījumā, ja ražoto 
vai eksportēto vielu daudzums pārsniedz 
konkrētu apjomu, lai uzņēmumi varētu 
uzņemties ar izvērtējumu saistīto slodzi.  Šie 
uzņēmumi veic nepieciešamos risku 
pārvaldības pasākumus atbilstoši savam 
novērtējumam attiecībā uz ražotajām vai 
eksportētajām vielām.

(16) Pieredze rāda, ka ir nevietā prasīt no 
dalībvalstīm visu ķīmisko vielu risku 
izvērtējumu.  Tādēļ šī atbildība, pirmkārt, 
jāuzliek uzņēmumiem, kas vielas ražo vai 
importē, taču tikai tādā gadījumā, ja ražoto 
vai eksportēto vielu daudzums pārsniedz 
konkrētu apjomu, lai uzņēmumi varētu 
uzņemties ar izvērtējumu saistīto slodzi.  Šie 
uzņēmumi veic nepieciešamos risku 
pārvaldības pasākumus atbilstoši savam 
novērtējumam attiecībā uz ražotajām vai 
eksportētajām vielām. Šiem uzņēmumiem 
jāpaziņo par savu vielu un preparātu drošu 
izmantošanu, pamatojoties uz riska 
izvērtēšanu, tiešajiem lietotājiem atbilstīgā 
veidā. Tas paredz pienākumu aprakstīt, 
dokumentēt un informēt pienācīgā, 
pārredzamā veidā par riskiem, kurus 
izraisa katras vielas ražošana, izmantošana 
un pārdošana. Ražotāji un turpmākie 
lietotāji izvēlēsies vielu ražošanai un 
izmantošanai, ņemot par pamatu drošākās 
pieejamās vielas. 

Pamatojums

Linked to the reintroduction of the duty of care in Article 1.
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Communication to the end user of necessary information and advice to enable them to use 
substances safely and manage their risk safely and effectively is essential. Linked to 
amendments to Recitals 41, 42 and 43.

Grozījums Nr.9
20. apsvērums

(20) Tā kā izstrādājumu ražotāji un 
importētāji atbild par saviem 
izstrādājumiem, vietā ir izvirzīt reģistrācijas 
prasību attiecībā uz vielām, kuru izdalīšanās 
process no izstrādājumiem ir paredzēts. 
Gadījumā, ja ir iespējama vielu izdalīšanās 
no izstrādājumiem pietiekami lielos 
daudzumos un tādā veidā, kas nelabvēlīgi 
ietekmē cilvēku veselību vai apkārtējo vidi, 
par to informē Aģentūru, un tai ir tiesības 
pieprasīt iesniegumu par reģistrāciju.

(20) Tā kā izstrādājumu ražotāji un 
importētāji atbild par saviem 
izstrādājumiem, vietā ir izvirzīt reģistrācijas 
prasību attiecībā uz vielām, kuru izdalīšanās 
process no izstrādājumiem ir paredzēts. 
Gadījumā, ja ir iespējama vielu izdalīšanās 
no izstrādājumiem pietiekami lielos 
daudzumos un tādā veidā, kas nelabvēlīgi 
ietekmē cilvēku veselību vai vidi, par to 
nekavējoties informē atbilstīgās varas 
iestādes un apspriežas ar tām, un informē 
Aģentūru, un tai ir tiesības pieprasīt 
iesniegumu par reģistrāciju.

Pamatojums

Regarding the release of substances it is necessary for not only the Agency but also the 
relevant authorities to be informed.

Grozījums Nr.10
20.a apsvērums (jauns)

(20.a) Šī regula attiecas uz visām vielām, 
izstrādājumiem un preparātiem, kurus 
ieved Eiropas Savienībā.
Šī regula nekādā ziņā neparedz atšķirīgu 
pieeju vielām, izstrādājumiem un 
preparātiem, kas ražoti Eiropas Savienībā, 
un vielām, izstrādājumiem un preparātiem, 
kas ražoti trešajās valstīs, bet ievesti 
Eiropas Savienībā.
Eiropas Komisija nosaka vadlīnijas, lai 
nodrošinātu šī noteikuma īstenošanu.

Pamatojums

The REACH system in the form proposed by the Commission offers European producers scant 
protection against unfair competition from non-European countries. Current EU rules set 
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parameters that are far stricter for European producers of chemical substances. Importers of 
articles into the European Union should be subject to the same rules that apply to European 
producers. This amendment calls for a balanced regulatory framework to be established for 
both European and non-European producers.

Grozījums Nr. 11
22. apsvērums

(22) Ķīmiskās drošības novērtējums nav 
jāveic attiecībā uz vielām preparātos 
noteiktās, ļoti mazās koncentrācijās, kas 
uzskatāmas par tādām, kas nerada bažas. 
Vielas preparātos tādās mazās koncentrācijās 
ir atbrīvojamas no licencēšanas. Šos 
noteikumus līdzīgā kārtā piemēro 
preparātiem, kas ir stabili vielu maisījumi, ja 
šādam preparātam netiek piešķirta specifiska 
forma, kas to pārveido izstrādājumā.

(22) Ķīmiskās drošības novērtējums nav 
jāveic attiecībā uz vielām preparātos 
noteiktās, ļoti mazās koncentrācijās, kas 
uzskatāmas par tādām, kas nerada bažas. 
Vielas preparātos tādās mazās koncentrācijās 
ir atbrīvojamas no licencēšanas. Tomēr 
ražotājiem jāiekļauj šīs vielas izejvielu 
sarakstā uz iepakojuma, brīdinot 
patērētājus par bīstamu vielu esamību. Šos 
noteikumus līdzīgā kārtā piemēro 
preparātiem, kas ir stabili vielu maisījumi, ja 
šādam preparātam netiek piešķirta specifiska 
forma, kas to pārveido izstrādājumā.

Pamatojums

It is essential for consumers to be fully informed of the composition of preparations available 
on the market so as to assume their own responsibilities regarding their use.

Grozījums Nr. 12
24. apsvērums

(24) Prasības attiecībā uz informācijas 
iegūšanu par vielām jāiedala atbilstoši 
vielas ražošanas vai importēšanas apjomam, 
jo tās norāda uz vielu iespējamo iedarbību 
uz cilvēkiem un vidi, un tās ir detalizēti 
jāapraksta.

(24) Prasības attiecībā uz informācijas 
iegūšanu par vielām jāiedala atbilstoši 
vielas ražošanas vai importēšanas apjomam, 
jo tās norāda uz vielu iespējamo iedarbību 
uz cilvēkiem un vidi, un tās ir detalizēti 
jāapraksta. Papildus kvantitatīvās 
reģistrācijas prasībām jāņem vērā arī 
kvalitatīvie kritēriji, tostarp, piemēram, 
vielas bīstamība, tās paredzētā izmantošana 
un tās faktiskā iedarbība uz cilvēkiem vai 
vidi. 
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Pamatojums

The Commission should be allowed to add qualitative criteria to the substance registration 
prioritisation categories.

Grozījums Nr. 13
41. apsvērums

(41) Daļa no atbildības par vielu radīto risku 
pārvaldību ir informācijas sniegšana par šīm 
vielām citiem profesionāļiem; arī šiem 
citiem ir saistoši ievērot šādu pienākumu.

(41) Daļa no atbildības par vielu radīto risku 
pārvaldību ir informācijas sniegšana par šīm 
vielām citiem profesionāļiem un 
neprofesionāļiem vispiemērotākajā veidā; 
tā ir nepieciešama arī šiem citiem
pienākumu izpildē, atbilstīgi pārvaldot 
riskus un izmantojot vielas un preparātus.

Pamatojums

An appropriate and consistent communication system based on risk will provide consumers 
with the necessary information and advice to enable them to manage their risk safely and 
effectively when using a substance or preparation containing chemicals. Linked to 
amendments to Recitals 16, 42 and 43.

Grozījums Nr. 14
41.a apsvērums (jauns)

(41.a) Riska komunikācija veido nozīmīgu 
procesa daļu, informējot un konsultējot 
cilvēkus par to, kā tikt galā ar 
iespējamajiem riskiem un kā droši un 
efektīvi izmantot vielu vai preparātu. Riska 
komunikācija prasa ražotāju sapratni par 
lietotāju informēšanas vajadzībām un 
attiecīgi šīs informācijas, konsultāciju un 
palīdzības nodrošināšanu, lai atbalstītu to, 
ka tiešais lietotājs var droši izmantot vielu 
vai preparātu. Būtu jāattīsta atbilstīga 
komunikācijas sistēma, ņemot vērā riska 
pakāpi, kas paredzētu papildu informācijas 
izmantošanu, piemēram, internetu un 
apmācības kampaņas, lai patērētāji varētu 
izmantot savas tiesības zināt par vielām un 
preparātiem, kurus viņi lieto. Tas turpmāk 
veicinās vielu un preparātu drošu 
izmantošanu un uzticību tiem. Šāda sistēma 
būs svarīga patērētāju organizācijām, 
izveidojot struktūru, kas uzrunātu ar 
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REACH saistītās patiesās patērētāju bažas, 
un rūpniecībai, ceļot patērētāju uzticību 
lietot vielas un preparātus, kuri satur 
ķimikālijas.

Pamatojums

Linked to the amendment to Recital 16. An appropriate and consistent communication system 
based on risk will provide consumers with the necessary information and advice to enable 
them to manage their risk safely and effectively when using a substance or preparation 
containing chemicals.

Grozījums Nr. 15
42. apsvērums

(42) Ņemot vērā, ka esošā drošības datu lapa 
jau tiek izmantota vielu un preparātu 
piegādes ķēdē kā saziņas līdzeklis, ir vietā 
turpināt tās pilnveidošanu un padarīt to par 
neatņemamu šīs regulas izveidotās sistēmas 
sastāvdaļu.

(42) Ņemot vērā, ka esošā drošības datu lapa 
jau tiek izmantota vielu un preparātu 
piegādes ķēdē kā saziņas līdzeklis, ir vietā 
turpināt tās pilnveidošanu un padarīt to par 
neatņemamu šīs regulas izveidotās sistēmas 
sastāvdaļu. Tomēr jāapsver arī citas saziņas 
metodes, lai sniegtu informāciju par 
riskiem un vielu un preparātu drošu 
izmantošanu.

Pamatojums

Linked to the amendments to Recitals 16, 41 and 43.

Grozījums Nr. 16
43. apsvērums

(43) Lai izveidotu atbildības ķēdi, pakārtotie 
lietotāji ir atbildīgi par to risku novērtēšanu, 
kas rodas, viņiem izmantojot vielas, ja šis 
lietojums nav ietverts drošības datu lapā, ko 
viņi saņem no saviem piegādātājiem, ja vien 
konkrētais pakārtotais lietotājs neveic vairāk 
aizsardzības pasākumu, nekā ieteicis viņa 
piegādātājs, vai arī ja no viņa piegādātāja 
netiek prasīts novērtēt šos apdraudējumus 
vai sniegt lietotājam informāciju par šiem 
apdraudējumiem; šo pašu iemeslu dēļ 
pakārtotie lietotāji pārvalda riskus, kas 
rodas viņu vielu izmantojuma rezultātā.

(43) Lai izveidotu atbildības ķēdi, pakārtotie 
lietotāji ir atbildīgi par to risku novērtēšanu, 
kas rodas, viņiem izmantojot vielas, ja šis 
lietojums nav ietverts drošības datu lapā, ko 
viņi saņem no saviem piegādātājiem, ja vien 
konkrētais pakārtotais lietotājs neveic vairāk 
aizsardzības pasākumu, nekā ieteicis viņa 
piegādātājs, vai arī ja no viņa piegādātāja 
netiek prasīts novērtēt šos apdraudējumus 
vai sniegt lietotājam informāciju par šiem 
apdraudējumiem; šo pašu iemeslu dēļ 
pakārtotiem lietotājiem jāpārvalda riski, kas 
rodas, viņiem izmantojot vielas, un 
jānodrošina informācija par to drošu 
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izmantošanu visas piegādes ķēdes garumā 
līdz tiešajam lietotājam — patērētājam.

Pamatojums

Linked to the amendment to Recitals 16, 41 and 42.

Grozījums Nr. 17
49. apsvērums

(49) Tāpat Aģentūrai ir tiesības prasīt no 
ražotājiem, importētājiem vai pakārtotajiem 
lietotājiem papildu informāciju par vielām, 
par kurām radušās aizdomas, ka tās rada 
risku veselībai vai apkārtējai videi, arī tādēļ, 
ka to klātbūtne iekšējā tirgū mērojama lielos 
apjomos, pamatojoties uz dalībvalstu 
atbildīgo iestāžu veikto novērtējumu.  
Dalībvalstīm šajā nolūkā jāveic plānošanas 
darbs un jānodrošina resursi, izveidojot 
darbībā esošus plānus. Ja apdraudējums, kas 
ir līdzvērtīgs to bažu līmenim, ko rada 
licencēšanai pakļautu vielu lietojums, izriet 
no izolētu starpproduktu lietojuma to 
atrašanās vietā, dalībvalstīm, ja tas ir 
pamatoti, ir atļauts pieprasīt papildu 
informāciju.

(49) Tāpat Aģentūrai ir tiesības prasīt no 
ražotājiem, importētājiem vai pakārtotajiem 
lietotājiem papildu informāciju par vielām, 
par kurām radušās aizdomas, ka tās rada 
risku veselībai vai apkārtējai videi, arī tādēļ, 
ka to klātbūtne iekšējā tirgū mērojama lielos 
apjomos, pamatojoties uz dalībvalstu 
atbildīgo iestāžu veikto novērtējumu.  
Dalībvalstīm šajā nolūkā jāveic plānošanas 
darbs un jānodrošina resursi, izveidojot 
darbībā esošus plānus, kuri izstrādāti, 
izmantojot prioritāro novērtējamo vielu 
sarakstu, ko noteikusi Aģentūra. Ja 
apdraudējums, kas ir līdzvērtīgs to bažu 
līmenim, ko rada licencēšanai pakļautu vielu 
lietojums, izriet no izolētu starpproduktu 
lietojuma to atrašanās vietā, dalībvalstīm, ja 
tas ir pamatoti, ir atļauts pieprasīt papildu 
informāciju.

Pamatojums

Clarification: the Agency is to determine the priority list of substances.

Grozījums Nr. 18
52. apsvērums

(52) Lai nodrošinātu pietiekami augstu 
cilvēku veselības un apkārtējās vides 
aizsardzības līmeni, vielas ar tādām 
īpašībām, kas ir pamats ļoti lielām bažām, 
apstrādā, ievērojot vislielāko piesardzību, 
kas prasa, lai uzņēmumi, kas šīs vielas 
izmanto, nodemonstrētu licences piešķīrējai 
iestādei to, ka riski tiek atbilstoši kontrolēti. 
Ja tā nav, lietojumu tomēr iespējams 

(52) Lai nodrošinātu pietiekami augstu 
cilvēku veselības un apkārtējās vides 
aizsardzības līmeni, vielas ar tādām 
īpašībām, kas ir pamats ļoti lielām bažām, 
apstrādā, ievērojot vislielāko piesardzību, 
kas prasa, lai uzņēmumi, kas šīs vielas 
izmanto, nodemonstrētu licences piešķīrējai 
iestādei to, ka riski tiek atbilstoši kontrolēti 
un ka nav pieejamas piemērotas 
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licencēt, ja uzņēmumi parāda, ka labums, 
kādu sabiedrība gūst no vielas izmantojuma, 
ir lielāks, nekā ar šo vielu lietojumu saistītie 
apdraudējumi, un ka nav piemērotu 
alternatīvu vielu vai tehnoloģiju. Pēc tam 
licences piešķīrēja iestāde pārbauda, vai šīs 
prasības ir ievērotas licencēšanas procedūrā, 
pamatojoties uz uzņēmumu iesniegumiem. 
Tā kā licencēšanai jānodrošina augsts 
aizsardzības līmenis visā iekšējā tirgū, ir 
vietā, ka licenci piešķirošā iestāde ir 
Komisija.

alternatīvas vielas vai tehnoloģijas, un ka 
labums, kādu sabiedrība gūst no vielas 
izmantojuma, ir lielāks, nekā ar šo vielu 
lietojumu saistītie apdraudējumi. Pēc tam 
licences piešķīrēja iestāde pārbauda, vai šīs 
prasības ir ievērotas licencēšanas procedūrā, 
pamatojoties uz uzņēmumu iesniegumiem. 
Tā kā licencēšanai jānodrošina augsts 
aizsardzības līmenis visā iekšējā tirgū, ir 
vietā, ka licenci piešķirošā iestāde ir 
Komisija.

Grozījums Nr. 19
55. apsvērums

(55) Aģentūra konsultē par to vielu 
prioritātes noteikšanu, kam jāiziet 
licencēšanas procedūra, lai nodrošinātu to, 
ka lēmumi atspoguļo kā sabiedrības 
vajadzības, tā arī zinātniskas zināšanas un 
attīstību.

(55) Aģentūrai, darbojoties savu pilnvaru 
robežās, jānosaka prioritārās vielas, kuras 
pakļautas licencēšanas procedūrai, lai 
nodrošinātu to, ka lēmumi atspoguļo kā 
sabiedrības vajadzības, tā arī zinātniskas 
zināšanas un attīstību.

Pamatojums

Clarification: the Agency should lay down the list of priorities.

Grozījums Nr. 20
69. apsvērums

(69) Aģentūrai ir centrālā loma tajā, lai 
nodrošinātu ķimikāliju likuma un lēmumu 
pieņemšanas procesu un to pamatā esošā 
zinātniskā pamatojuma uzticamību visu 
ieinteresēto pušu un sabiedrības skatījumā. 
Tādēļ Kopienas institūciju, dalībvalstu, 
sabiedrības kopumā un ieinteresēto pušu 
paļāvībai uz Aģentūru ir būtiska nozīme. Šī 
iemesla dēļ ir izšķiroši svarīgi nodrošināt tās 
neatkarību, augstu zinātnisko, tehnisko un 
reglamentējošo iespēju līmeni, darbības 
caurredzamību un efektivitāti.

(69) Aģentūrai ir centrālā loma tajā, lai 
nodrošinātu ķimikāliju likuma un lēmumu 
pieņemšanas procesu un to pamatā esošā 
zinātniskā pamatojuma uzticamību visu 
ieinteresēto pušu un sabiedrības skatījumā 
tā, lai plaša sabiedrība un visas 
ieinteresētās puses var paļauties uz 
izmantojamo ķīmisko vielu un preparātu 
drošību. Tai arī jānodrošina komunikācijas 
koordinēšana attiecībā uz REACH un tās 
īstenošanu un riskiem. Tādēļ Kopienas 
institūciju, dalībvalstu, sabiedrības kopumā 
un ieinteresēto pušu paļāvībai uz Aģentūru ir 
būtiska nozīme. Šī iemesla dēļ ir izšķiroši 
svarīgi nodrošināt tās neatkarību, augstu 
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zinātnisko, tehnisko un reglamentējošo 
iespēju līmeni, pieredzi komunikācijā, 
darbības caurredzamību un efektivitāti.

Pamatojums

Linked to amendments to Recitals 41a (new) and 70 and Article 73(2)(i) a (new).

Grozījums Nr. 21
70. apsvērums

(70) Aģentūras struktūrai jāatbilst tās 
veicamajiem uzdevumiem. Pieredze ar 
līdzīgām Kopienas aģentūrām šajā ziņā 
nodrošina zināmu orientāciju, taču struktūra 
jāpiemēro, lai ievērotu specifiskas šīs 
regulas vajadzības.

(70) Aģentūras struktūrai jāatbilst tās 
veicamajiem uzdevumiem. Pieredze ar 
līdzīgām Kopienas aģentūrām šajā ziņā 
nodrošina zināmu orientāciju, taču struktūra 
jāpiemēro, lai ievērotu specifiskas šīs 
regulas vajadzības. Šajā gadījumā tas ietver 
riska komunikācijas izcilības centra izveidi 
Aģentūrā.

Pamatojums

Linked to amendments to Recitals 41 a (new) and 69 and Article 73(2)(i) a (new).

Grozījums Nr. 22
79. apsvērums

(79) Aģentūras ietvaros izveido Apelācijas 
padomi, lai garantētu likumīgas pārsūdzības 
tiesības tiem operatoriem, kuru darbību 
ietekmējuši Aģentūras pieņemtie lēmumi. 

(79) Aģentūras ietvaros izveido Apelācijas 
padomi, lai garantētu pārsūdzības tiesības 
visiem, kuru tiesiskas intereses ietekmē 
Aģentūras pieņemtie lēmumi.

Pamatojums

The term 'all those having a legal interest' is wider than 'operators'. 

Grozījums Nr. 23
89. apsvērums

(89) Resursi jānovirza uz vielām, kas rada 
vislielāko apdraudējumu.  Tādēļ viela ir 
pievienojama Direktīvas 67/548/EEK I 
pielikuma sarakstam tikai tad, ja tā atbilst 
klasifikācijas kritērijiem kā kancerogēna, 
mutagēna vai toksiska reprodukcijas 1., 2. 

(89) Lai dotu dalībvalstīm iespēju iesniegt 
priekšlikumus par vielu saskaņotu 
klasifikāciju Direktīvas 67/548/EEK I 
pielikumā vai Direktīvas 1999/45/EK I 
pielikumā, tām jāsagatavo dokumentācija 
saskaņā ar detalizētām prasībām. 
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vai 3. kategorijā vai kā viela, kas padara 
jutīgus elpošanas ceļus.  Jāizveido 
noteikums, lai atbildīgās iestādes varētu 
iesniegt Aģentūrai priekšlikumus.  
Aģentūra sniedz atzinumu par šo 
priekšlikumu, un iesaistītajām pusēm ir 
iespējas sniegt savus piebildumus. Komisija 
attiecīgi pieņem lēmumu.

Dokumentācijā jānosaka pamatojums 
rīcībai Kopienas līmenī. Aģentūra sniedz 
atzinumu par šo priekšlikumu, un 
iesaistītajām pusēm ir iespējas sniegt savus 
piebildumus. Komisija attiecīgi pieņem 
lēmumu.

Pamatojums

Restricting harmonised classification to CMR substances and to respiratory sensitisers is far 
too limited. There are many more highly relevant impacts on human health and the 
environment. Classification has proven to be very controversial, too controversial to be left to 
industry alone. Harmonised classification allows for solving conflicts without recourse to
courts, and therefore saves resources.

Grozījums Nr. 24
91.a apsvērums (jauns)

(91.a) Komisija apsvērs iespēju iesniegt 
priekšlikumu par Eiropas marķējuma 
izveidošanu, lai identificētu un veicinātu 
izstrādājumus, kuri visās ražošanas procesa 
stadijās ir izgatavoti saskaņā ar šīs regulas 
nosacījumiem.

Pamatojums

Self-explanatory.

Grozījums Nr. 25
93. apsvērums

(93) Lai sistēma, kas iedibināta ar šo regulu, 
darbotos efektīvi, starp dalībvalstīm, 
Aģentūru un Komisiju jābūt labai sadarbībai 
un koordinācijai saistībā ar tās piemērošanu. 

(93) Lai sistēma, kas iedibināta ar šo regulu, 
darbotos efektīvi, starp dalībvalstu varas 
iestādēm, Aģentūru un Komisiju jābūt labai 
sadarbībai un koordinācijai saistībā ar tās 
piemērošanu.

Pamatojums

Close cooperation between the Agency, the Commission and the Member State authorities is 
necessary for effective enforcement.
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Grozījums Nr. 26
100. apsvērums

(100) Lai šīs regulas noteikumi stātos spēkā 
reglamentētā veidā, ir vietā nolīdzināt pāreju 
uz jauno sistēmu; turklāt noteikumu 
pakāpeniska stāšanās spēkā ļauj visām 
iesaistītajām pusēm, iestādēm, 
uzņēmumiem, kā arī ieinteresētajām pusēm 
pareizajā laikā novirzīt resursus uz jauno 
pienākumu sagatavošanas darbu.

(100) Lai šīs regulas noteikumi stātos spēkā 
reglamentētā veidā, ir vietā nolīdzināt pāreju 
uz jauno sistēmu;  turklāt noteikumu 
pakāpeniska stāšanās spēkā ļauj visām 
iesaistītajām pusēm, iestādēm, 
uzņēmumiem, kā arī ieinteresētajām pusēm 
pareizajā laikā novirzīt resursus uz jauno 
pienākumu sagatavošanas darbu, tostarp 
rūpniecības nozarei un citām 
ieinteresētajām pusēm noslēdzot 
brīvprātīgus nolīgumus, kurus koordinē 
Komisija.

Grozījums Nr. 27
101.a apsvērums (jauns)

(101.a) Šī Regula darbojas, neietekmējot 
Direktīvu 98/24/EK1, kura ir galvenais 
tiesiskais instruments darba ņēmēju 
veselības un drošības aizsardzībai pret 
ķīmisko vielu apdraudējumu, pildot darba 
pienākumus.  Dalībvalstis un sociālie 
partneri ir aicināti nodrošināt sekmīgāku 
Direktīvas 98/24/EK piemērošanu un 
kontroli.
________________________

1OV L 131, 5.5.1998., 11. lpp.

Grozījums Nr. 28
1. panta 2. punkts

2. Šīs regulas mērķis ir nodrošināt šādu vielu 
brīvu apriti iekšējā tirgū. 

2. Šīs regulas mērķis ir nodrošināt šādu vielu 
brīvu apriti iekšējā tirgū, ievērojot 
pienākumu rūpēties.

Pamatojums

Linked to the reintroduction of the duty of care in Article 1.
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Grozījums Nr. 29
1.a pants (jauns)

1.a pants
Pienākums rūpēties

1. Ikviens ražotājs, importētājs vai 
pakārtotais lietotājs, kas veic vai plāno 
veikt darbības ar vielu, preparātu vai 
izstrādājumu, kura sastāvā ir šāda viela vai 
preparāts, ieskaitot ražošanu, importēšanu 
un lietošanu, un kas zina vai pamatoti 
varētu iepriekš paredzēt, ka šīs darbības 
varētu atstāt kaitīgu ietekmi uz cilvēka 
veselību vai vidi, veic visus pasākumus, 
kuru veikšanu no viņā varētu pamatoti 
prasīt, lai novērstu vai ierobežotu šādas 
sekas, vai pasargātu no tām.
2. Ikviens ražotājs, importētājs vai 
pakārtotais lietotājs, kas vielu, preparātu 
vai izstrādājumu, kas satur šādu vielu vai 
preparātu, piegādā ražotājam, 
importētājam vai pakārtotajam lietotājam 
saprātīgu prasību robežās nodrošina 
atbilstīgu komunikāciju un informācijas 
apmaiņu, tostarp attiecīgos gadījumos 
tehnisko palīdzību, kas nepieciešama, lai 
novērstu vai ierobežotu kaitīgu ietekmi uz 
cilvēka veselību vai vidi, vai pasargātu no 
tās.

Pamatojums

A general principle of duty of care defining the responsibility of industry is needed for the 
safe handling and use of all chemicals. It is intended to be applicable to all substances 
(irrespective of production volume), implying that industry is expected not just to meet the 
specific obligations under REACH but also to fulfil the basic social, economic and 
environmental responsibilities of entrepreneurship.

Grozījums Nr. 30
1.b pants (jauns)

1.b pants
Uzskaite
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1. Visi ražotāji, importētāji vai pakārtotie 
lietotāji izmanto informāciju, kura tiem ir 
pieejama vai kurai tiem vajadzētu būt, lai 
ievērotu 1.a pantu. Tādēļ informācijas 
apmaiņa un komunikācija, kā minēts 
1.a panta 2. apakšpunktā, jebkurā 
gadījumā ietver:
a) datus, kas pamatoti vajadzīgi, lai 
ievērotu šīs regulas prasības;
b) pasākumu aprakstu, kuri ir obligāti 
nepieciešami, lai novērstu vai ierobežotu 
kaitīgu ietekmi uz cilvēka veselību vai vidi, 
ņemot vērā pamatoti paredzamas darbības 
ar vielām, preparātiem vai izstrādājumiem, 
kuru sastāvā ir šāda viela vai preparāts.
2. Visi ražotāji, importētāji un pakārtotie 
lietotāji regulāri reģistrē informāciju, kas 
minēta 1. punktā, tostarp vielu, preparātu 
un izstrādājumu, kuru sastāvā ir šādas 
vielas vai preparāti, komercnosaukumus, 
vielu ķīmiskos nosaukumus, preparātu 
sastāvu, attiecīgos gadījumos ķīmiskās 
drošības atskaites un visu pārējo 
informāciju, kas nepieciešama, lai ievērotu 
šīs regulas prasības.
3. Visi ražotāji, importētāji un pakārtotie 
lietotāji pēc tās dalībvalsts kompetento 
iestāžu lūguma, kurā tie atrodas, dod šīm 
iestādēm pieeju dokumentiem, kuri minēti 
šī panta 2. punktā.

Pamatojums

Proper record-keeping at company level is a basic requirement for enforcement purposes and 
verification of compliance with the REACH Regulation. This provision doesn't involve any 
additional cost for industry.

Grozījums Nr. 31
3. panta 29.a punkts (jauns)

29a. Mazie un vidējie uzņēmumi ir tādi 
uzņēmumi, kā noteikts 2003. gada 6. maija 
Ieteikumā 2003/361/EK.
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Pamatojums

In the interests of a correct application of the rules, a definition of Small- and Medium-Sized 
Enterprises needs to be included since they are particularly vulnerable participants in the 
procedure. This amendment is linked to the other amendments to the Articles under Title I: 
General Issues. 

Grozījums Nr. 32
5. panta 4. punkts

4. Reģistrācijas iesniegumam pievieno 
Aģentūras noteikto samaksu.

4. Reģistrācijas iesniegumam pievieno 
Aģentūras noteikto samaksu.

Samaksai jābūt atbilstīgai attiecīgo 
reģistrācijas dokumentu veidam.

Pamatojums

To make matters easier for SMEs, the registration fee set by the agency should be 
commensurate with the information supplied for the purpose of registering the substance. 
This amendment is linked to the other amendments tabled to the articles set out in Title II: 
Registration of substances.

Grozījums Nr.33
5. panta 4.a punkts (jauns)

4.a Pirms iesniegšanas reģistrācijai 
Aģentūrā iesniedzamo informāciju 
pārbauda neatkarīga iestāde un pārbaudes 
ziņojumu iesniedz Aģentūrai kopā ar 
reģistrācijas pieteikumu. Šāda pārbaude 
nodrošina to, ka reģistrācija ir pilnīga un 
kvalitatīva. Pārbaudi veic no reģistrētāja 
neatkarīga iestāde, taču izmaksas uzņemas 
reģistrētājs. Aģentūra nosaka vadlīnijas 
šādām kvalitātes pārbaudēm.

Pamatojums

There is currently no mandatory evaluation of the quality and content of the registration 
dossiers, as the Agency will only check for completeness (Article 18(2)). Given that a recent 
evaluation by competent authorities in Member States found that only 31% of safety data 
sheets were fully accurate, we consider it vital that an independent audit be required prior to 
submission of the documents, in order to ensure the accuracy of registration dossiers.
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Grozījums Nr. 34
6. panta 1. punkta a) apakšpunkts

a) Viela šajos izstrādājumos veido tādu 
daudzumu, kas kopā ir vairāk par 1 tonnu 
un vienu ražotāju vai importētāju vienā gadā, 
katru izstrādājuma veidu izskatot atsevišķi,

a) Vielas daudzums pārsniedz 1 tonnu uz 
ražotāju vai importētāju gadā;

Pamatojums

In the version set out in the Commission proposal, Article 6 offers the EU processing industry 
scant protection against unfair competition from outside the EU. Since an equivalent, 
imported product is required to meet less stringent conditions, it will be cheaper; moreover, it 
may be manufactured using a broader range of raw materials.

The amendment establishes a fair trading environment for undertakings inside and outside the 
EU and guarantees the highest possible degree of human health and environmental 
protection.

Grozījums Nr. 35
6.a panta 1. punkts

1. Fiziska vai juridiska persona, kas 
reģistrēta ārpus Kopienas un ražo vielu, ko 
importē Kopienā tīrā veidā, preparātos vai 
izstrādājumos, var savstarpējas vienošanās 
rezultātā iecelt fizisku vai juridisku personu, 
kas reģistrēta Kopienā, par savu vienīgo
pārstāvi importētāju saistību veikšanai 
saskaņā ar šīs sadaļas noteikumiem. 

1. Fiziska vai juridiska persona, kas 
reģistrēta ārpus Kopienas un ražo vielu, ko 
importē Kopienā tīrā veidā, preparātos vai 
izstrādājumos, var savstarpējas vienošanās 
rezultātā iecelt fizisku vai juridisku personu, 
kas reģistrēta Kopienā, par savu pārstāvi 
importētāju saistību veikšanai saskaņā ar šīs 
sadaļas noteikumiem. 

Pamatojums

Clarification.

Grozījums Nr. 36
7. panta 1. punkts

1. 5. un 19. pants neattiecas uz piecu gadu 
periodu attiecībā uz vielu, ko ražo Kopienā 
vai importē uz produktu un procesu 
orientētas pētījumu un izstrādes nolūkā 
saistībā ar virkni uzskaitītu klientu un ja šo 

1. Šīs regulas 5. un 19. pants neattiecas uz 
vielu, ko ražo Kopienā vai importē uz 
produktu un procesu orientētas pētījumu un 
izstrādes nolūkā saistībā ar virkni uzskaitītu 
klientu un ja šo vielu ražo vai importē 
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vielu ražo vai importē daudzumā, kas uz 
produktu un procesu orientētas izpētes un 
izstrādes nolūkā ir ierobežots. 

daudzumā, kas uz produktu un procesu 
orientētas izpētes un izstrādes nolūkā ir 
ierobežots.

Pamatojums

Substances not intended for use in product- and process-orientated research and development 
should not be subject to any time limit.

Grozījums Nr. 37
7. panta 2. punkta 2. daļa

1. punktā noteiktais periods sākas 
paziņojuma saņemšanas brīdī Aģentūrā.

svītrots

Pamatojums

The deletion is necessary because the reference to the five-year period has been removed 
from paragraph 1.

Grozījums Nr. 38
7. panta 7. punkts

7. Aģentūra var izlemt pagarināt piecu 
gadu atbrīvojuma periodu vēl par, 
augstākais, pieciem gadiem vai, gadījumā, 
ja vielas lieto tikai un vienīgi cilvēku 
lietojumam paredzēto un veterināro zāļu 
izstrādē, vēl par, augstākais, 10 gadiem pēc 
pieprasījuma, ja ražotājs vai importētājs var 
pierādīt, ka šādu pagarinājumu attaisno 
izpētes un izstrādes programma.

svītrots

Pamatojums

The deletion is necessary because the reference to the five-year period has been removed 
from paragraph 1.

Grozījums Nr. 39
7. panta 8. punkta 2. daļa

Pieņemot lēmumus, kā paredzēts 4. un 7. 
punktā, Aģentūra ņem vērā visus 
piebildumus, ko sniegušas šādas atbildīgās 

Pieņemot lēmumus, kā paredzēts 4. punktā, 
Aģentūra ņem vērā visas piezīmes, ko 
sniegušas šādas atbildīgās iestādes no katras 
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iestādes. dalībvalsts, kurā notiek ražošana, imports 
vai uz produktu vai procesu orientēta izpēte 
vai izstrāde.

Pamatojums

Clarification.

Grozījums Nr. 40
9. panta -1. punkts (jauns)

Ja reģistrētājs iesniedz informāciju 
reģistrācijas nolūkā saskaņā ar a) un b) 
daļām, viņš var pieprasīt, lai 
uzņēmējdarbības un tirdzniecības 
noslēpumu aizsardzībai viņa dokumentus 
apzīmē kā īpaši konfidenciālus. Aģentūrā 
reģistrētājs pamato visus iesniegumus, kas 
saistīti ar šo lietu.

Pamatojums

Application of the existing legislation (Regulation (EEC) No 793/93 and 
Directive 92/32/EEC) requiring industry to preserve confidentiality.

Grozījums Nr. 41
9. panta a) punkta vi) apakšpunkts

vi) informācijas kopsavilkumi, kas izriet 
no V – IX pielikuma piemērošanas,

vi) informācijas kopsavilkumi, kas izriet 
no V pielikuma piemērošanas, informācija 
par akūtu toksiskumu un bionoārdīšanās 
spējām VI pielikuma nolūkos, un citas 
atbilstīgas un pieejamas informācijas 
kopsavilkumi, ko reģistrētājs uzskata par 
nepieciešamiem, lai izvērtētu risku; 
papildinformāciju un testus, it īpaši 
gadījumos, kad nepieciešami eksperimenti 
ar dzīvniekiem, nodrošina tikai vajadzības 
gadījumā, ņemot vērā reālo iedarbību;

Pamatojums

The information specified in Annex V and information on acute toxicity and biodegradability 
for the purposes of Annex VI should initially be considered sufficient for risk assessment. 
Other data should not be compiled unless these are necessary, in the light of use and 
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exposure, to establish the degree of risk and, where applicable, determine what additional 
measures might be needed in order to minimise the risks. This would make for substantial cost 
savings. The Commission should draw up the necessary guideline, for example in the REACH 
implementation projects, as to how test requirements could be linked to exposure (e.g. 
exposure categories).

Grozījums Nr. 42
9. panta a) punkta x) apakšpunkts

x) deklarācija attiecībā uz to, vai viņš 
piekrīt, ka viņa kopsavilkumus un izvērstos 
pētījumu informācijas kopsavilkumus, kas 
izriet no V – VIII pielikuma piemērošanas, 
attiecībā uz testiem, kuros nav iesaistīti 
mugurkaulnieki, var par samaksu koplietot 
nākamie reģistrētāji,

svītrots 

Pamatojums

The purpose of deleting point (x) of Article 9(a) is to do away with the option enjoyed by the 
holders of the rights to study findings of granting or not granting access to test data 
concerning invertebrate animals. The deletion of this provision is fundamental to the 
introduction of the principle of compulsory access to all data, against fair and proportional 
payment (although no agreement has yet been concluded on precisely what payment a person 
seeking access to data must make to the rightsholder). This issue is of paramount importance 
for SMUs in particular, since it will substantially reduce the costs they incur in connection 
with REACH measures. This amendment is linked to the other amendments tabled to the 
articles in Title II: Registration of substances.

Grozījums Nr. 43
9. panta a) punkta xa) apakšpunkts (jauns)

xa) rakstisks paskaidrojums, ka 
reģistrētājam ir pieeja visiem sākotnējo 
pētījumu ziņojumiem, no kuriem iegūti 
kopsavilkumi vai bāzes kopsavilkumi; pēc 
Aģentūras pieprasījuma reģistrētājam 
jāsniedz pierādījumi, ka viņš ir šo pētījumu 
īpašnieks vai, ka viņam ir tiesiska pieeja 
tiem; 

Pamatojums

The amendment serves to protect property rights where test data are concerned. 
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Grozījums Nr. 44
10. panta 1. punkta 1. daļa

Ja paredzēts, ka vielu Kopienā ražos divi vai 
vairāki ražotāji un/vai importēs divi vai 
vairāki importētāji, viņi var reģistrēšanas 
nolūkā izveidot konsorciju. Reģistrācijas 
daļas iesniedz viens ražotājs vai 
importētājs, kurš darbojas ar pārējo 
ražotāju un/vai importētāju piekrišanu viņu 
vārdā saskaņā ar otro, trešo un ceturto 
apakšpunktu.

Ja paredzēts, ka vielu Kopienā ražos divi vai 
vairāki ražotāji un/vai importēs divi vai 
vairāki importētāji, viņi var reģistrēšanas 
nolūkā izveidot konsorciju. 

Datu apmaiņa ir obligāta attiecībā uz 
datiem gan par testiem ar 
mugurkaulniekiem, gan par visiem testiem 
reģistrācijas vajadzībām.
Jāveicina arī valsts konsorciju un jauktu 
privātu un valsts konsorciju veidošana, lai 
nodrošinātu MVU un MVU asociāciju 
piekļūšanu.

Pamatojums

This amendment stems from the need to simplify the registration process, above all so as to 
reduce and rationalise the costs borne by SMEs, and seeks to ensure access to consortia by 
SMEs and SME associations, not least with a view to preventing any abuse of dominant 
positions. It is linked to the other amendments tabled to the articles in Title II: Registration of 
substances.

Grozījums Nr. 45
10. panta 2. punkts

2. Katrs reģistrētājs, kurš ir konsorcija 
dalībnieks, maksā tikai vienu trešo daļu no 
maksājuma par reģistrēšanu.

2. Katrs reģistrētājs, kurš ir konsorcija 
dalībnieks, maksā vienādu daļu no 
maksājuma par reģistrēšanu.

Pamatojums

Limiting the reduction of fees only to one-third reduces the incentive for the formation of 
consortia to two-party consortia. Only a consortium consisting of two members will benefit 
from the formation. Sharing the fees equally, though, makes it attractive for bigger consortia, 
too.
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Linked to amendments to Articles 17(2), 25(5) and 25(6).

Grozījums Nr. 46
11. panta 1. punkts

1. 9. panta a) punktā minētajā tehniskajā 
dokumentācijā saskaņā ar šī noteikuma vi), 
vii) un viii) apakšpunktu, kā minimums, 
jāietver šāda informācija:

svītrots

a) V pielikumā norādītā informācija 
par vielām, ko ražo vai importē 1 tonnas vai 
lielākā apjomā vienā gadā viens ražotājs 
vai importētājs,

b) V un VI pielikumā norādītā 
informācija par vielām, ko ražo vai importē 
10 tonnu vai lielākā apjomā vienā gadā 
viens ražotājs vai importētājs,

c) V un VI pielikumā norādītā 
informācija un testēšanas priekšlikumi 
attiecībā uz VII pielikumā norādīto 
informācijas sniegšanu par vielām, ko ražo 
vai importē 100 tonnu vai lielākā apjomā 
vienā gadā viens ražotājs vai importētājs,

d) V un VI pielikumā norādītā 
informācija un testēšanas priekšlikumi 
attiecībā uz VII un VIII pielikumā norādīto 
informācijas sniegšanu par vielām, ko ražo 
vai importē 100 tonnu vai lielākā apjomā 
vienā gadā viens ražotājs vai importētājs.

Pamatojums

Quantity-based information requirements are superfluous because the requirements have to 
be related to exposure.

Grozījums Nr. 47
11. panta 2. punkts

2. Kolīdz jau reģistrētas vielas apjoms 
sasniedz nākamo tonnāžas slieksni, 
Aģentūrai jāiesniedz attiecīga papildu 

svītrots
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informācija, kas tiek prasīta saskaņā ar 1. 
punktu, kā arī jebkādi citu reģistrācijas 
elementu atjauninājumi saistībā ar šo 
papildu informāciju.

Pamatojums

Quantity-based information requirements are superfluous because the requirements have to 
be related to exposure.

Grozījums Nr. 48
12. panta 4. punkta 1. daļa

4. Ja viela ir jau reģistrēta, jaunajam 
reģistrētājam ir tiesības atsaukties uz 
pētījumiem un testu pārskatiem, turpmāk 
tekstā saukti “pētījumi”, attiecībā uz šo pašu 
vielu, kas iesniegti agrāk, ar nosacījumu, ka 
viņš var pierādīt, ka viela, ko viņš šobrīd 
reģistrē, ir tā pati viela, kas reģistrēta 
iepriekš, ieskaitot tīrības pakāpi un 
piemaisījumu raksturu, un ka viņš var 
iesniegt piekļuves atļaujas vēstuli no 
iepriekšējā reģistrētāja (-iem), kurā atļauts
izmantot šos pētījumus.

4. Ja viela ir jau reģistrēta, jaunajam 
reģistrētājam ir tiesības atsaukties uz 
pētījumiem un testu pārskatiem, turpmāk 
tekstā saukti “pētījumi”, attiecībā uz šo pašu 
vielu, kas iesniegti agrāk, ar nosacījumu, ka 
viņš var pierādīt, ka viela, ko viņš šobrīd 
reģistrē, ir tā pati viela, kas reģistrēta 
iepriekš, ieskaitot tīrības pakāpi un 
piemaisījumu raksturu, un ka viņš iesniedz
piekļuves atļaujas vēstuli no iepriekšējā 
reģistrētāja (-iem).

Pamatojums

Access must be guaranteed to data on tests not carried out on animals, as is already provided 
for in connection with tests carried out on animals. This amendment is linked to the other 
amendments tabled to the articles in Title II: Registration of substances. 

Grozījums Nr. 49
13. panta 1. punkta 1. daļa

1. Neierobežojot Direktīvas 98/24/EK 4. 
pantu, ķīmiskās drošības novērtēšanu veic 
un ķīmiskās drošības pārskatu noformē 
attiecībā uz visām reģistrējamajām vielām 
saskaņā ar šo nodaļu, ja reģistrētājs šādu 
vielu ražo vai importē 10 tonnu vai lielākā 
apjomā vienā gadā.

1. Neierobežojot Direktīvas 98/24/EK 
4. pantu, ķīmiskās drošības novērtēšanu veic 
un ķīmiskās drošības pārskatu noformē 
attiecībā uz visām reģistrējamajām vielām 
saskaņā ar šo nodaļu, ja reģistrētājs šādu 
vielu ražo vai importē 1 tonnu vai lielākā 
apjomā vienā gadā.

Pamatojums

The obligation to make a CSA and to include a CSR in the registration dossier should apply 
also to low-volume substances (1-10 tonnes per year per manufacturer/importer). If not, two-
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thirds of the 30 000 substances covered by REACH will be registered without a chemical 
safety assessment. As a consequence, information will not be at hand for establishing risk 
reduction measures that may be needed to control risks from these substances. This is 
particularly important for substances classified as dangerous or as PBT or vPvB, since their 
safety data sheets will be complemented by relevant information about ways of controlling 
human and environmental exposure for all identified uses.

Furthermore, the economic consequences of requiring a CSR for low-volume substances, too, 
can be estimated as being rather moderate, and would only be a small fraction of the costs 
applying to a high-volume substance (see F. Ackerman: 'The true costs of REACH').

Thus, the CSA/CPR obligation for the range of 1-10 tonnes per annum is certainly a cost-
effective measure with regard to the potential great gain in health benefits for consumers and 
workers exposed to dangerous substances.

Finally, it will avoid contradiction and increase the synergies between REACH and the 
worker protection legislation, since Directive 98/24/EC applies to all chemical agents present 
in the workplace, regardless of the volume used.

Grozījums Nr. 50
13. panta 5. punkta a) apakšpunkts

a) pārtikas saskares materiālos Padomes 
Direktīvas 89/109/EEK darbības sfēras 
ietvaros,

svītrots

Pamatojums

The chemical safety report forms part of the registration dossier and is therefore not required 
for substances that are outside the regulation's scope. Substances already covered by suitably 
integrated specific provisions should remain outside the scope of REACH. This amendment is 
linked to the other amendments tabled to the articles in Title II: Registration of substances.

Grozījums Nr. 51
15. panta 2. punkta ievaddaļa

2. Ražotnē izolēta starpprodukta reģistrācijā 
iekļauj visu šeit minēto informāciju 
Aģentūras norādītajā formātā saskaņā ar 
108. pantu tādā apmērā, lai ražotājs to 
varētu iesniegt bez papildu testēšanas:

2. Ražotnē izolēta starpprodukta reģistrācijā 
iekļauj visu šeit minēto informāciju 
Aģentūras norādītajā formātā saskaņā ar 
108. pantu:
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Pamatojums

REACH provides for only minimal information on intermediates. However, intermediates are 
often very reactive, and they may possess various dangerous properties. Intermediates are of 
particular concern for workers' health. It is not enough just to submit the information that is 
already available. Information should be sufficient to classify the intermediate to allow more 
reliable occupational health monitoring, adequate collective and individual protection 
measures and identification of candidate substances for substitution.

Grozījums Nr. 52
15. panta 2.a punkts (jauns)

2a. Ražotnē izolēta starpprodukta, kura 
apjoms pārsniedz 100 tonnas gadā, 
reģistrācijā papildus 2. punktā minētajai 
informācijai iekļauj V pielikumā minēto 
informāciju. 
Šīs informācijas sagatavošanai piemēro 
12. pantu.

Pamatojums

REACH provides for only minimal information on intermediates. However, intermediates are 
often very reactive, and they may possess various dangerous properties. Intermediates are of 
particular concern for worker's health. It is not enough just to submit the information that is 
already available. On-site isolated intermediates in quantities of more than 100 tonnes should 
fulfil the same requirements as normal substances between 1 and 10 tonnes.

Grozījums Nr.53
16. panta 4. punkta e) apakšpunkts

e) transporta operācijas atbilst 
Direktīvas 94/55/EK prasībām,

e) transporta operācijas atbilst 
Direktīvas 94/55/EK prasībām, kā arī 
attiecīgiem noteikumiem par bīstamu preču
pārvadāšanu ar gaisa un jūras transportu, 
pildot Roterdamas Konvencijas noteikumus 
par bīstamu ķīmisku produktu 
transportēšanu;

Pamatojums

Directive 94/55/EC only covers carriage by rail and road. The European Union is fully 
engaged in the implementation of the Rotterdam Convention.
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Grozījums Nr. 54
17. panta 2. punkts

2. Katrs reģistrētājs, kurš ir konsorcija 
dalībnieks, maksā tikai vienu trešo daļu no 
maksājuma.

2. Katrs reģistrētājs, kurš ir konsorcija
dalībnieks, maksā vienādu daļu no 
maksājuma par reģistrēšanu.

Pamatojums

Limiting the reduction of fees only to one-third reduces the incentive for the formation of 
consortia to two-party consortia. Only a consortium consisting of two members will benefit 
from the formation. Sharing the fees equally, though, makes it attractive for bigger consortia, 
too.

Linked to amendments to Articles 10(2), 25(5) and 25(6).

Grozījums Nr. 55
20.a pants (jauns)

20.a pants
1.  Par vielām, kuras ražo vai ieved 
daudzumā no 10 līdz 1000 tonnām, 
reģistrētājiem piecu gadu laikā pēc šīs 
Regulas stāšanās spēkā jāiesniedz šāda 
informācija:
− fizikāli ķīmiskās īpašības atbilstoši V 

pielikumam,
− spēja bioloģiski noārdīties,
− akūts toksiskums attiecībā uz ūdeni 

(vienai sugai),
− akūts toksiskums – uzņemšanas veids 

(iekšķīgi, caur ādu, inhalāciju veidā), 
− ādas kairinājums, 
− acu kairinājums, 
− ādas jutīgums, 
− mutagenitāte (Ames tests), 
− iedalīšana kategorijās un marķēšana,
− vispārēja informācija par vielu 

iedarbību un to izmantošanu atbilstīgi 
vienkāršām kategorijām;

Aģentūra šajā nolūkā savā tīmekļa vietnē 



AD\574976LV.doc 31/82 PE 357.617v03-00

LV

lietotāju rīcībā nodod programmatūru.
2. Piecu gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā reģistrētājiem jānosaka to vielu 
secība, kuras ražo vai ieved daudzumā no 1 
līdz 100 tonnām, turklāt jāņem vērā 
ražošanas un importa daudzums, vielu 
iedarbība un tām piemītošās īpašības. 
Aģentūra izstrādā vadlīnijas un nodod tās, 
kā arī programmatūru lietotāju rīcībā vielu 
secības noteikšanai.
Reģistrētāja sniedz ziņas par rezultātiem, 
kas iegūti secības noteikšanas gaitā, kā arī 
visu pieejamo informāciju, ko reģistrētājs 
šajā sakarā uzskata par nozīmīgu. Turklāt 
Aģentūra savā tīmekļa vietnē lietotāju 
rīcībā nodod programmatūru.
3. Reģistrētāji, kas neiesniedz 1. un 
2. punktā minēto informāciju, nav tiesīgi 
izmantot 21. pantu.
Aģentūrai saskaņā ar 26. panta 2. punkta 
b) daļu mēneša laikā ir jāaktualizē 
publiskais saraksts un jāpaziņo pārējo vielu 
reģistrācijas tuvākie termiņi.

Pamatojums

The insertion of the new Article 20a would mean that, in addition to the substance register 
compiled in accordance with Article 26, core information, to be used for prioritisation for 
registration purposes, would be produced five years after the regulation had entered into 
force. The necessary guidelines and software tools should be devised by the Commission and 
made available for use by the Agency.

Grozījums Nr. 56
21. panta 1. punkta ievaddaļa

1. 19. pants neattiecas uz šādām vielām 3
gadu periodā pēc šīs regulas stāšanās spēkā:

1. Šīs regulas 19. pants neattiecas uz šādām 
vielām 5 gadu periodā pēc tās stāšanās 
spēkā:

Pamatojums

Changes the order of registration of substances, taking into account production or import 
volume on the one hand and risk on the other.
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Grozījums Nr. 57
21. panta 2. punkts

2. 19. pants 6 gadu periodā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā neattiecas uz pakāpeniski 
ieviešamām vielām, kas ražotas Kopienā vai 
importētas apjomā, kas sasniedz 100 tonnu 
vai vairāk vienā gadā uz vienu ražotāju vai 
vienu importētāju, vismaz vienu reizi pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā.

2. Šīs regulas 19. pants 7 gadu periodā pēc 
tās stāšanās spēkā neattiecas uz pakāpeniski 
ieviešamām vielām, kas ražotas Kopienā vai 
importētas apjomā, kas sasniedz 100 tonnu 
vai vairāk vienā gadā uz vienu ražotāju vai 
vienu importētāju, vismaz vienu reizi pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā. Tāpat 19. pants 
neattiecas uz pakāpeniski ieviešamām 
vielām, kurām noteikta vieta klasifikācijā 
saskaņā ar 20. pantu.

Pamatojums

Changes the order of registration of substances, taking into account production or import 
volume on the one hand and risk on the other.

Grozījums Nr. 58
21. panta 2.a punkts (jauns)

2a. Deviņus gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā 19. pants neattiecas uz ieviešamām 
vielām, ja pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
attiecīgais ražotājs vai importētājs Kopienā 
tās ražo vai ieved vismaz reizi gadā ne 
mazāk kā 10 tonnu apjomā.

Pamatojums

Changes the order of registration of substances, taking into account production or import 
volume on the one hand and risk on the other.

Grozījums Nr. 59
22. panta 1. punkts

1. Paziņojumu, kas iesniegts saskaņā ar 
Direktīvu 67/548/EEK, uzskata par 
reģistrāciju šīs sadaļas izpratnē, un Aģentūra 
piešķir reģistrācijas numuru viena gada laikā 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

1. Paziņojumu, kas iesniegts saskaņā ar 
Direktīvu 67/548/EEK, vai pabeigtu esošās 
vielas novērtējumu saskaņā ar Regulu 
(EEK) Nr. 793/93 uzskata par reģistrāciju 
šīs sadaļas izpratnē, un Aģentūra piešķir 
reģistrācijas numuru viena gada laikā pēc šīs 
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regulas stāšanās spēkā.

Pamatojums

Some existing substances have now been completely assessed under the relevant EU 
programme. The assessment requirements in the programme for existing substances are very 
largely in line with the requirements applying to registration of new substances. 
Consequently, existing substances completely assessed as such should be deemed to have 
been registered in the same way as new substances notified under Directive 67/548/EEC.

Grozījums Nr. 60
23. panta 1.a punkts (jauns)

1a. Aģentūrai jāiesaistās vadlīniju 
sagatavošanā par datu apmaiņu saskaņā ar 
priekšlikumu “Viena viela, viena 
reģistrācija”.

Grozījums Nr. 61
23. panta 1. punkts

1. Lai izvairītos no nevajadzīgas dzīvnieku 
testēšanas, mugurkaulnieku testēšana šīs 
regulas nolūkā jāuzņemas tikai kā pēdējais 
risinājums. Tāpat nepieciešams veikt 
pasākumus, lai ierobežotu nevajadzīgu citu 
testu dublēšanu.

1. Lai izvairītos no nevajadzīgas dzīvnieku 
testēšanas, mugurkaulnieku testēšana šīs 
regulas nolūkā jāuzņemas tikai kā pēdējais 
risinājums. Tāpat nepieciešams veikt 
pasākumus, lai aizliegtu testēšanu ar 
dzīvniekiem gadījumos, kad pastāv citas 
izpētes metodes, un ierobežotu nevajadzīgu 
citu testu dublēšanu.

Pamatojums

The wording of the proposal to the effect that the use of animals should wherever possible be 
prohibited is extremely vague making compliance dependent on the goodwill of the producer 
or, worse still, on market dictates. The treatment of animals, however, cannot be conditioned 
by the harsh and implacable rules of a fluctuating market.

Grozījums Nr. 62
23. panta 2. punkts

2. Informācijas koplietošana un kopīga 
iesniegšana saskaņā ar šo regulu attiecas uz 
tehniskajiem datiem un jo īpaši uz 
informāciju par vielu raksturīgajām 

2. Informācijas koplietošana un kopīga 
iesniegšana saskaņā ar šo regulu attiecas uz 
tehniskajiem datiem un jo īpaši uz 
informāciju par vielu raksturīgajām 
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īpašībām. Reģistrētājiem jāatturas no 
informācijas apmaiņas attiecībā uz savu 
uzvedību tirgū, jo īpaši attiecībā uz 
ražošanas jaudu, ražošanas vai pārdošanas 
apjomu, importa apjomu vai tirgus daļu.

īpašībām. Reģistrētājiem jāatturas no 
informācijas apmaiņas attiecībā uz savu 
uzvedību tirgū, jo īpaši attiecībā uz 
ražošanas jaudu, ražošanas vai pārdošanas 
apjomu, importa apjomu vai tirgus daļu. 
Komisija izdod vadlīnijas par konkurences 
likumu ievērošanu datu apmaiņas 
gadījumos.

Grozījums Nr. 63
23. panta 3. punkts

3. Visus kopsavilkumus vai izvērstu 
pētījumu kopsavilkumus, kas iesniegti 
reģistrācijas sistēmas ietvaros vismaz 10 
gadus iepriekš, Aģentūra var padarīt 
pieejamus visiem citiem reģistrētājiem vai 
potenciālajiem reģistrētājiem.

3. Datu apmaiņu veic finansiālu 
apsvērumu dēļ. Izņēmuma gadījumos
kopsavilkumus vai izvērstu pētījumu 
kopsavilkumus, tostarp par 
mugurkaulnieku testiem, kas iesniegti 
reģistrācijas sistēmas ietvaros vismaz 15 
gadus iepriekš, Aģentūra var padarīt 
pieejamus visiem citiem reģistrētājiem vai 
potenciālajiem reģistrētājiem saskaņā ar 
25. pantu par vielām, kuras nav 
pakāpeniski ieviešamas, un 28. pantu par 
pakāpeniski ieviešamām ķīmiskām vielām.

Pamatojums

For reasons to do with proprietary rights, a financial consideration must always be paid 
when data have to be shared under legislative provisions.

Grozījums Nr. 64
23. panta 4. punkts

Attiecībā uz testiem, kuros nav iesaistīti 
mugurkaulnieki, šī sadaļa attiecas uz 
potenciālajiem reģistrētājiem tikai tādā 
gadījumā, ja iepriekšējie reģistrētāji ir 
iesnieguši apstiprinošu deklarāciju 9. panta 
a) punkta x) apakšpunkta izpratnē.

svītrots

Pamatojums

The deletion of paragraph 4 is closely related to and consequent upon the deletion of Article 
9(a)(x). The aim is to include the principle of compulsory sharing of all test data (including 
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on non-vertebrates) in the objectives and general rules. This point is extremely important, 
especially for SMEs which will thus be able to significantly reduce the costs of measures 
required by REACH. 

Grozījums Nr. 65
24. panta 5. punkta 1. daļa

5. Ja šī pati viela ir iepriekš reģistrēta mazāk 
kā pirms 10 gadiem, Aģentūra bez 
kavēšanās potenciālajam reģistrētājam dara 
zināmus iepriekšējā reģistrētāja (-u) vārdu 
/nosaukumu/ un adresi un viņu iesniegtos 
attiecīgos pētījumu kopsavilkumus vai 
izvērsto pētījumu kopsavilkumus atbilstoši 
konkrētajam gadījumam, kas saistīti ar 
mugurkaulnieku testēšanu. 

5. Ja šī pati viela ir iepriekš reģistrēta mazāk 
kā pirms 15 gadiem, Aģentūra vispirms
informē iepriekšējo reģistrētāju, lai 
noskaidrotu, vai viņš vēlas, ka viņu piemin. 
Ja viņš piekrīt, ka viņu piemin, Aģentūra 
bez kavēšanās potenciālajam reģistrētājam 
dara zināmus iepriekšējā reģistrētāja (-u) 
vārdu /nosaukumu/ un adresi un viņu
iesniegtos attiecīgos pētījumu 
kopsavilkumus vai izvērsto pētījumu 
kopsavilkumus atbilstoši konkrētajam 
gadījumam un kas saistīti ar iepriekš 
veiktajiem eksperimentiem. 

Pamatojums

The previous registrant is entitled to have his name treated confidentially. There are no 
grounds for laying down a time limit. Financial compensation should always be paid for the 
joint use of data which is prescribed by law.

The amendment is closely related to and consequent upon the amendment to Article 9(a)(x). 
Its purpose is to remove the optional nature of submission of test data on non-vertebrates by 
removing this provision. Compulsory access to data is of vital importance to SMEs. 

Grozījums Nr. 66
24. panta 5. punkta 3. daļa

Aģentūra informē potenciālo reģistrētāju 
par iepriekšējo reģistrētāju iesniegtajiem 
attiecīgajiem pētījumu kopsavilkumiem vai 
izvērsto pētījumu kopsavilkumiem atbilstoši 
konkrētajam gadījumam, kas nav saistīti ar 
mugurkaulnieku testēšanu, par kuriem 
iepriekšējie reģistrētāji ir devuši 
apstiprinošu deklarāciju 9. panta a) punkta 
x) apakšpunkta izpratnē.

svītrots 

Pamatojums

The amendment is closely related to and consequent upon the amendment to Article 9(a)(x). 
Its purpose is to remove the optional nature of submission of test data on non-vertebrates by 
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removing this provision. Compulsory access to data is of vital importance to SMEs. 

Grozījums Nr. 67
25. panta 1. punkts

1. Gadījumā, ja vielas iepriekš reģistrētas 
pirms mazāk kā 10 gadiem, kā minēts 24. 
panta 5. punktā, potenciālais reģistrētājs lūdz 
iepriekšējam reģistrētājam (-iem) 
informāciju, kas saistīta ar mugurkaulnieku
testiem, kādi viņam nepieciešami 
reģistrācijas nolūkā.  Viņš var lūgt 
reģistrētājiem jebkādu informāciju par 
testiem, kuros nav iesaistīti mugurkaulnieki, 
attiecībā uz kuriem iepriekšējie reģistrētāji 
ir iesnieguši apstiprinošu deklarāciju 9. 
panta a) punkta x) apakšpunkta izpratnē.

1. Gadījumā, ja vielas iepriekš reģistrētas 
pirms mazāk kā 15 gadiem, kā minēts 
24. panta 5. punktā, potenciālais reģistrētājs 
lūdz iepriekšējam reģistrētājam (-iem) 
informāciju, kas saistīta ar iepriekš veiktiem 
testiem, kādi viņam nepieciešami 
reģistrācijas nolūkā.  Viņš var lūgt 
reģistrētājiem arī jebkādu informāciju par 
testiem, kuros nav iesaistīti mugurkaulnieki.

Pamatojums

This amendment is closely related to and consequent upon the amendments to Article 9(a)(x) 
and 24(5). Its aim is to remove the optional aspect of the submission of test data on non-
vertebrates by removing this provision. Compulsory access to data is of vital importance to 
SMEs. 

Studies involving vertebrate animals are hugely expensive. Proprietary rights in respect of 
test data should therefore be extended to 15 years, in line with other rules laid down 
elsewhere, for instance in Directive 98/8/EC on biocidal products.

Grozījums Nr. 68
25. panta 3. punkta 1. daļa

3. Ja vienošanās par pētījumu koplietošanu ir 
panākta, iepriekšējais reģistrētājs (-i) 
potenciālajam reģistrētājam nodod piekļuves 
atļaujas vēstuli attiecībā uz konkrētajiem 
pētījumiem divu nedēļu laikā pēc 
maksājuma saņemšanas.

3. Ja vienošanās par pētījumu koplietošanu, 
kā minēts 1. punkta pirmajā un otrajā 
teikumā, ir panākta, iepriekšējais reģistrētājs 
(-i) potenciālajam reģistrētājam nodod 
piekļuves atļaujas vēstuli attiecībā uz 
konkrētajiem pētījumiem divu nedēļu laikā 
pēc maksājuma saņemšanas.

Pamatojums

This amendment is closely related to and consequent upon the amendments to Articles 9(a)(x), 
24(5) and 25(1). Its aim is to remove the optional aspect of the submission of test data on 
non-vertebrates by removing this provision. Compulsory access to data is of vital importance 
to SMEs. 
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Grozījums Nr. 69
25. panta 4. punkts

4. Ja šādu vienošanos neizdodas panākt, 
potenciālais reģistrētājs var informēt par to 
Aģentūru un iepriekšējo reģistrētāju (-us) 
vismaz 1 mēnesi pēc tam, kad no Aģentūras 
saņemts iepriekšējā reģistrētāja (-u) vārds 
/nosaukums/ un adrese.

4. Ja šādu vienošanos neizdodas panākt, 
potenciālais reģistrētājs nodrošina
iepriekšējo reģistrētāju (-us) ar atbilstošu 
informāciju un var iesniegt Aģentūrai 
lūgumu vismaz 1 mēnesi pēc tam, kad no 
Aģentūras saņemts iepriekšējā reģistrētāja (-
u) vārds /nosaukums/ un adrese, lai noteiktu 
maksājuma summu, kas jāsaņem 
iepriekšējam reģistrētājam saskaņā ar 
turpmāk minēto 6. punktu.

Pamatojums

In order to speed up and streamline the process of access to data, it is preferable for the 
agency to intervene and thus to ensure a degree of confidentiality of data.

Grozījums Nr. 70
25. panta 5. punkts

5. Iepriekšējā reģistrētāja (-u) rīcībā ir 1 
mēnesis pēc 4. punktā minētās informācijas 
saņemšanas, lai informētu potenciālo 
reģistrētāju un Aģentūru par savām 
izmaksām saistībā ar konkrēto pētījumu.  
Pēc potenciālā reģistrētāja pieprasījuma 
Aģentūra pieņem lēmumu par attiecīgo 
pētījumu kopsavilkumu vai izvērstu 
pētījumu kopsavilkumu atkarībā no konkrētā 
gadījuma, vai to rezultātu darīšanu pieejamu 
potenciālajam reģistrētājam, saņemot 
apliecinājumu, ka viņš iepriekšējam 
reģistrētājam (-iem) samaksājis 50% no 
pēdējā uzrādītajām izmaksām.

5. Iepriekšējā reģistrētāja (-u) rīcībā ir 1 
mēnesis pēc 4. punktā minētās informācijas 
saņemšanas, lai informētu potenciālo 
reģistrētāju un Aģentūru par savām
izmaksām saistībā ar konkrēto pētījumu.  
Pēc potenciālā reģistrētāja pieprasījuma 
Aģentūra pieņem lēmumu par attiecīgo 
pētījumu kopsavilkumu vai izvērstu 
pētījumu kopsavilkumu atkarībā no konkrētā 
gadījuma, vai to rezultātu darīšanu pieejamu 
potenciālajam reģistrētājam, saņemot 
apliecinājumu, ka viņš iepriekšējam 
reģistrētājam (-iem) samaksājis vienādu 
daļu no pēdējā uzrādītajām izmaksām.

Pamatojums

Linked to the amendment to Article 10(2). The new registrant should not pay 50% of the 
testing cost to (the) previous registrant(s), as currently proposed for non-phase-in substances. 
The rules for cost-sharing for non-phase-in substances should be the same as for phase-in 
substances (see Article 28(3)). There is no reason for these two types of substance to have 
different cost-sharing systems.

Linked to the amendments to Articles 10(2), 17(2) and 25(6).
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Grozījums Nr. 71
25. panta 6. punkts

6. Ja iepriekšējais reģistrētājs (-i) nedara 
zināmas savas izmaksas potenciālajam 
reģistrētājam un Aģentūrai 5. punktā 
noteiktajā galīgajā termiņā, Aģentūra pēc 
pieprasījuma pieņem lēmumu par attiecīgo 
vai viņa pieprasīto pētījumu kopsavilkumu 
vai izvērstu pētījumu kopsavilkumu atkarībā 
no konkrētā gadījuma, vai to rezultātu 
darīšanu pieejamu potenciālajam 
reģistrētājam.  Iepriekšējais reģistrētājs (-i) 
var izvirzīt prasību pret potenciālo 
reģistrētāju 50% apmērā no savām 
izmaksām, ko piemēro valsts tiesas. 

6. Ja iepriekšējais reģistrētājs (-i) nedara 
zināmas savas izmaksas potenciālajam 
reģistrētājam un Aģentūrai 5. punktā 
noteiktajā galīgajā termiņā, Aģentūra pēc 
pieprasījuma pieņem lēmumu par attiecīgo 
vai viņa pieprasīto pētījumu kopsavilkumu 
vai izvērstu pētījumu kopsavilkumu atkarībā 
no konkrētā gadījuma, vai to rezultātu 
darīšanu pieejamu potenciālajam 
reģistrētājam.  Iepriekšējais reģistrētājs (-i) 
var izvirzīt prasību pret potenciālo 
reģistrētāju attiecībā uz to izmaksu vienādu
sadalījumu, ko piemēro valstu tiesas. 

Pamatojums

Linked to the amendments to Articles 10(2), 17(2) and 25(5).

Grozījums Nr. 72
26. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) viņa vārds /nosaukums/ un adrese un 
kontaktpersonas vārds,

b) viņa vārds /nosaukums/ un adrese un 
kontaktpersonas vai pārstāvja vārds;
ražotāji vai importētāji var prasīt, lai 
komercnosaukumus uzskata par 
konfidenciāliem saskaņā ar 116. pantu,

Pamatojums

Protects business and trade secrets more effectively. The name of a substance and the trade 
name of its manufacturer could affect competition when mentioned together.

Grozījums Nr. 73
26. panta 1. punkta c) apakšpunkts

c) paredzamais galīgais 
reģistrācijas/tonnāžas diapazona termiņš,

c) paredzamais tonnāžas diapazons;

Pamatojums

Consequence of the amendments to Article 11. Registration is no longer to be based on 
tonnage bands: instead, the Agency is to publish lists of substances dealt with.
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Grozījums Nr. 74
26. panta 1. punkta e) apakšpunkts

e) paziņojums par to, vai d) apakšpunktā 
minētie pētījumi sevī ietver testus ar 
mugurkaulniekiem, vai ne, un, ja nē, vai 
viņš apsver apstiprinošas deklarācijas 
iesniegšanu 9. panta a) punkta x) 
apakšpunkta izpratnē saistībā ar savu 
reģistrāciju.

e) intereses izrādīšana par piedalīšanos 
konsorcijā.

Pamatojums

Would make consortia easier to set up, since the appropriate expressions of interest would be 
given at the outset.

Grozījums Nr. 75
26. panta 2. punkta ievaddaļa

2. 1. punktā minēto informāciju iesniedz, 
vēlākais, 18 mēnešus pirms:  

2. Šī panta 1. punktā minēto informāciju 
iesniedz, vēlākais, 18 mēnešus pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā:  

Pamatojums

Under the amendments to Article 26 standard pre-registration and hence a standard register 
of substances would be introduced after 18 months, thus affording greater certainty as 
regards planning for manufacturers, processors, users, and authorities.

Grozījums Nr. 76
26. panta 2. punkta a) apakšpunkts

a) 21. panta 1. punktā noteiktā galīgā 
termiņa attiecībā uz pakāpeniski 
ieviešamām vielām, ko ražo vai importē 1 
000 tonnu vai lielākā apjomā vienā gadā,

a) mēneša laikā pēc pirmsreģistrācijas 
posma beigām Aģentūra publicē vielu 
sarakstu, kas minēts 26. pantā, norādot to 
nosaukumus un CAS numurus, kā arī to, 
vai vienam vai vairākiem ražotājiem vai 
importētājiem tās vajadzēs reģistrēt piecu 
gadu laikā;

Pamatojums

Under the amendments to Article 26 standard pre-registration and hence a standard register 
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of substances would be introduced after 18 months, thus affording greater certainty as 
regards planning for manufacturers, processors, users, and authorities.

Grozījums Nr. 77
26. panta 2. punkta b) apakšpunkts

b) 21. panta 2. punktā noteiktā galīgā 
termiņa attiecībā uz pakāpeniski 
ieviešamām vielām, ko ražo vai importē 1 
tonnas vai lielākā apjomā vienā gadā.

b) izņēmuma gadījumos ražotāji vai 
importētāji var informēt Aģentūru par 
pamatotiem papildinājumiem vai 
labojumiem sešu mēnešu laikā pēc 
pakāpeniski ieviešamo vielu saraksta 
publicēšanas saskaņā ar 2.a punktu. Šādā 
gadījumā Aģentūra mēneša laikā atkārtoti 
publicē pakāpeniski ieviešamo vielu 
sarakstu galīgajā variantā.

Pamatojums

Under the amendments to Article 26 standard pre-registration and hence a standard register 
of substances would be introduced after 18 months, thus affording greater certainty as 
regards planning for manufacturers, processors, users, and authorities.

Grozījums Nr. 78
27. panta 2.a punkts (jauns)

2a. Ražotājs vai importētājs var būt fiziska 
vai juridiska persona ar mītni Kopienas 
teritorijā, lai varētu darboties SIEF.

Grozījums Nr. 79
28. panta 1. punkta 1. apakšpunkts

1. Pirms tiek veikta mugurkaulnieku 
testēšana, lai ievērotu prasības attiecībā uz 
informāciju reģistrācijas nolūkā, SIEF
dalībnieks ievāc ziņas, vai nav pieejams 
attiecīgs pētījums, iepazīstoties ar 26. pantā 
minēto datubāzi un sazinoties ar pārējiem 
sava SIEF dalībniekiem. Ja SIEF ietvaros 
attiecīgais pētījums ir pieejams, šī SIEF
dalībnieks, kuram būtu jāveic 
mugurkaulnieku tests, pieprasa šo pētījumu 
divu mēnešu laikā pēc 26. panta 2. punktā 

1. Pirms tiek veikta mugurkaulnieku 
testēšana, lai ievērotu prasības attiecībā uz 
informāciju reģistrācijas nolūkā, SIEF
dalībnieks ievāc ziņas, vai nav pieejams 
attiecīgs pētījums, iepazīstoties ar 26. pantā 
minēto datubāzi un sazinoties ar pārējiem 
sava SIEF dalībniekiem. Ja SIEF ietvaros 
attiecīgais pētījums ir pieejams, šī SIEF
dalībnieks, kuram būtu jāveic 
mugurkaulnieku tests, pieprasa šo pētījumu 
pirmo divu mēnešu laikā pēc 21. pantā 
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noteiktā galīgā termiņa. noteiktā reģistrācijas perioda. 

Pamatojums

The amendment is aimed at bringing the time limits into line with actual needs. It is linked to 
the other amendments to the articles contained in Title III: Data sharing and avoidance of 
unnecessary testing.

Grozījums Nr. 80
28. panta 1. punkta 2. apakšpunkts

Divu nedēļu laikā pēc pieprasījuma pētījuma 
īpašnieks iesniedz savu izmaksu 
apliecinājumu dalībniekam (-iem), kas 
pētījumu pieprasījuši.  Dalībnieks (-i) un 
īpašnieks veic visas saprātīgās darbības, lai 
panāktu vienošanos par to, kā dalīt izmaksu.  
Ja viņi nevar šādu vienošanos panākt, 
izmaksa dalāma vienādās daļās. Īpašnieks 
iesniedz pētījumu divu nedēļu laikā pēc 
maksājuma saņemšanas.

Trīs mēnešu laikā pēc pieprasījuma 
pētījuma īpašnieks iesniedz savu izmaksu 
apliecinājumu dalībniekam (-iem), kas 
pētījumu pieprasījis.  Dalībnieks (-i) un 
īpašnieks veic visas saprātīgās darbības, lai 
panāktu vienošanos par to, kā dalīt izmaksu.  
Ja viņi nevar šādu vienošanos panākt, 
Aģentūra nosaka, kā dalāmas izmaksas.
Īpašnieks iesniedz pētījumu divu nedēļu 
laikā pēc maksājuma saņemšanas.

Pamatojums

The amendment seeks to bring the time frame into line with actual needs. It is linked to the 
other amendments to the articles contained in Title III: Data sharing and avoidance of 
unnecessary testing.

Grozījums Nr. 81
28. panta 3. punkts

3. Ja pētījuma īpašnieks, kas minēts 2. 
punktā, atsakās iesniegt citam dalībniekam (-
iem) vai nu izmaksu apliecinājumu par šo 
pētījumu, vai arī pašu pētījumu, šis 
dalībnieks (-i) turpina savu darbu tā, it kā 
šī SIEF ietvaros tāds pētījumus nebūtu bijis 
pieejams, ja vien reģistrāciju, kurā ir 
pētījuma kopsavilkums vai izvērsta 
pētījuma kopsavilkums atkarībā no 
gadījuma, nav jau iesniedzis kāds cits 
reģistrētājs.   Šādos gadījumos Aģentūra 
pieņem lēmumu šādu pētījuma 
kopsavilkumu vai izvērsta pētījuma 
kopsavilkumu atkarībā no konkrētā 
gadījuma padarīt pieejamu pārējiem 

3. Ja pētījuma īpašnieks, kas minēts 
2. punktā, atsakās iesniegt citam 
dalībniekam (-iem) vai nu izmaksu 
apliecinājumu par šo pētījumu, vai arī pašu 
pētījumu, Aģentūra iejaucas, lai 
nodrošinātu datu apmaiņu un to, ka 
maksājums ir godīgs un proporcionāls. 
Aģentūra atbild par datu sniegšanu par 
proporcionāli atbilstošu samaksu. 
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dalībniekiem.  Šis cits reģistrētājs var 
izvirzīt prasību pret šiem dalībniekiem 
attiecībā uz vienlīdzīgu izmaksu 
sadalījumu, ko piemēro valstu tiesas.  

Pamatojums

The amendment seeks to ensure that data can be shared and, in particular, that excessively 
high costs are not imposed on SMEs. It is linked to the other amendments to the articles
contained in Title III: Data sharing and avoidance of unnecessary testing.

Grozījums Nr. 82
29. panta 1. punkts

1. Ja viela vai preparāts atbilst kritērijiem, 
lai to klasificētu kā bīstamu saskaņā ar 
Direktīvu 67/548/EEK vai 1999/45/EK, 
persona, kas atbild par vielas vai preparāta 
laišanu tirgū, vai šī persona ir ražotājs, 
importētājs, pakārtotais lietotājs vai 
izplatītājs, iesniedz saņēmējam, kas ir vielas 
vai preparāta pakārtotais lietotājs vai 
izplatītājs, drošības datu lapu, kas sastādīta 
saskaņā ar Ia pielikumu.

1. Ja viela vai preparāts atbilst kritērijiem, 
lai to klasificētu kā bīstamu saskaņā ar 
Direktīvu 67/548/EEK vai 1999/45/EK vai 
atbilst 54. panta a)-e) apakšpunktā 
noteiktajiem kritērijiem, vai to var 
identificēt saskaņā ar 54. panta 
f) apakšpunktu, persona, kas atbild par 
vielas vai preparāta laišanu tirgū, vai šī 
persona ir ražotājs, importētājs, pakārtotais 
lietotājs vai izplatītājs, iesniedz saņēmējam, 
kas ir vielas vai preparāta pakārtotais
lietotājs vai izplatītājs, drošības datu lapu, 
kas sastādīta saskaņā ar Ia pielikumu.

Pamatojums

With the help of Safety Data Sheets information about a substance shall be passed on in the 
supply chain according to the requirements of REACH. The scope of substances that require 
a safety data sheet needs to be expanded to include substances of very high concern that are 
mentioned in Article 54 on authorisation.

Grozījums Nr. 83
29. panta 3. punkts

3. Ja preparāts neatbilst kritērijiem, lai to 
klasificētu par bīstamu saskaņā ar Direktīvas 
1999/45/EK 5., 6. un 7. pantu, taču satur 
vismaz vienas vielas, kas rada veselības vai 
vides apdraudējumu, vai vismaz vienas 
vielas, attiecībā uz kuru noteikti Kopienas 
darba vietu pakļautības iedarbībai limiti, 
atsevišķu koncentrāciju, kas = 1 % pēc 

3. Ja preparāts neatbilst kritērijiem, lai to 
klasificētu kā bīstamu saskaņā ar Direktīvas 
1999/45/EK 5., 6. un 7. pantu, taču satur 
vismaz vienas vielas, kas rada veselības vai 
vides apdraudējumu, vai vismaz vienas 
vielas, attiecībā uz kuru noteikti Kopienas 
darba vietu pakļautības iedarbībai limiti, 
atsevišķu koncentrāciju, kas = 1 % pēc 
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masas, negāzveida preparātos un = 0,2 % 
pēc tilpuma gāzveida preparātos, tad 
persona, kura atbild par šī preparāta laišanu 
tirgū, vai tā būtu ražotājs, importētājs, 
pakārtotais lietotājs vai izplatītājs, pēc
pakārtota lietotāja pieprasījuma iesniedz 
drošības datu lapu saskaņā ar Ia.4 pielikumu.

masas, negāzveida preparātos un = 0,2 % 
pēc tilpuma gāzveida preparātos, tad 
persona, kura atbild par šī preparāta laišanu 
tirgū, vai tā būtu ražotājs, importētājs, 
pakārtotais lietotājs vai izplatītājs, iesniedz 
pakārtotajam lietotājam drošības datu lapu 
saskaņā ar Ia. pielikuma 4. punktu.

Pamatojums

In order for health protection at the work place to function properly, it is also important for 
information to be provided to employees – and subsequently to workers – on preparations 
which contain dangerous substances but are not classifiable as dangerous themselves. In 
many cases the safety data sheet is the only source of information that a preparation contains 
substances posing the hazards referred to. Provision should therefore be made for safety data 
sheets on such preparations to be supplied as a matter of course, and not only when requested 
by the downstream user. 

Grozījums Nr. 84
29. panta 5. punkts

5. Drošības datu lapa jāsniedz, ja 
pakārtotais lietotājs to pieprasa, to 
dalībvalstu oficiālajās valodās, kurās viela 
vai preparāts ir laists tirgū.

5. Drošības datu lapu iesniedz to dalībvalstu 
oficiālajās valodās, kurās viela vai preparāts 
ir laists tirgū.

Pamatojums

In order to guarantee uniform and efficient supply of information to downstream users, the 
safety data sheet should be supplied in the official language(s) as a matter of course, not only 
when the downstream user requests it. 

Grozījums Nr. 85
29. panta 8. punkts

8. Drošības datu lapu sniedz papīra versijā 
vai elektroniski, vēlākais, pirmajā vielas 
piegādes laikā pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā. Piegādātāji to atjaunina bez 
kavēšanās šādos gadījumos:

8. Drošības datu lapu iesniedz papīra versijā 
vai elektroniski, vēlākais, vielas pirmās 
piegādes laikā pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā, izņemot gadījumus, kad drošības 
datu lapa jau ir bijusi sagatavota saskaņā 
ar šiem nosacījumiem pirms šīs regulas 
stāšanās spēkā. Piegādātāji to atjaunina bez 
kavēšanās šādos gadījumos: 
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Pamatojums

It would be an unnecessary expense if safety data sheets had to be sent out again, in spite of 
the fact that the customers already had them, just because the Regulation had entered into 
force. 

Grozījums Nr. 86
30. panta 1. punkta a) apakšpunkts

a) 8. panta 1. punktā minētais reģistrācijas 
numurs (-i), ja ir,

svītrots

Pamatojums

Point (a) should be deleted because the registration numbers of unclassified substances 
should not have to appear on safety data sheets when there is apparently no such requirement 
applying to classified substances. The information involved may, moreover, be sensitive trade 
data, for example the exact formula of a preparation.

Grozījums Nr. 87
30. panta 2. punkta 1. daļa

Informāciju dara zināmu rakstveidā, 
vēlākais, pirmajā vielas piegādes laikā pēc 
šīs regulas stāšanās spēkā. Piegādātāji šo 
informāciju atjaunina un bez kavēšanās dara 
to zināmu lejup pa piegādes ķēdi šādos 
gadījumos:

Informāciju dara zināmu rakstveidā vai 
elektroniski, vēlākais, pirmajā vielas 
piegādes laikā pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā. Piegādātāji šo informāciju atjaunina 
un bez kavēšanās dara to zināmu lejup pa 
piegādes ķēdi šādos gadījumos:

Grozījums Nr. 88
30.a pants (jauns)

30.a pants
Pienākums paziņot piegādes ķēdes 
dalībniekiem informāciju par izstrādājumu 
sastāvā esošajām vielām un preparātiem
Informāciju visas piegādes ķēdē iesaistītās 
puses paziņo nākamajam pakārtotajam 
lietotājam vai izplatītājam, ja izstrādājums 
satur vielu, kas tīrā veidā vai preparāta 
sastāvā atbilst kritērijiem, kas minēti 
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54. panta a)-e) apakšpunktos vai ko 
identificē saskaņā ar 54. panta 
f) apakšpunktu. 

Pamatojums

Actors in the supply chain need to be alerted to the fact that a substance of very high concern 
has been incorporated into the article they have acquired. This will enable actors to make 
informed environmental choices. Sufficient product information is essential in all parts of the 
supply chain as experience shows that substances may be released when articles are used or 
processed and when they become waste. Examples include azo-dyes in textiles, flame 
retardants and phthalates in plastics and mercury in batteries. REACH must be amended so 
that information is passed on also for articles.

Grozījums Nr. 89
31.a pants (jauns)

31.a pants
Pienākums paziņot informāciju par vielām 
izstrādājumos
Pakārtotie lietotāji, kas izstrādājuma 
sastāvā iekļauj vielu vai preparātu, kuram 
izveidota drošības datu lapa, un kas pēc 
tam izmanto vai turpmāk apstrādā šo 
izstrādājumu, nodod drošības datu lapu 
jebkuram šī izstrādājuma vai tā 
atvasinājuma saņēmējam. Sabiedrība nav 
saņēmējs.

Pamatojums

Producers of articles, retailers and the public should be able to find out whether specific 
substances are present in the final article and look for safer alternatives if necessary. A time 
limit of fifteen days is set by reference to the standard response time in Regulation 1049/2001, 
which provides for access to documents of the Community institutions.

Grozījums Nr. 90
32. panta virsraksts

Darba ņēmēju piekļuve drošības datu lapas 
informācijai

Darba ņēmēju piekļuve informācijai par 
vielām un preparātiem

Pamatojums
The relevant obligations of employers regarding safety data sheets are much more precisely 
and more comprehensively set out in Directive 98/24/EC on the protection of the health and 
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safety of workers from the risks related to chemical agents at work. It therefore needs to be 
expressly pointed out here again that the scope of these obligations is not restricted. The 
amendment to the title makes clear that the information to be supplied consists not only of 
safety data sheets but also of information pursuant to Article 30. 

Grozījums Nr. 91
32. pants

Darba ņēmējiem un viņu pārstāvjiem viņu 
darba devējs piešķir piekļuvi informācijai, 
ko sniedz saskaņā ar 29. un 30. pantu 
attiecībā uz vielām, kuras viņi lieto vai kuru 
iedarbībai viņi var būt pakļauti sava darba 
gaitā.

Neskarot Direktīvas 98/24/EK noteikumus, 
darba ņēmējiem un viņu pārstāvjiem viņu 
darba devējs piešķir piekļuvi informācijai, 
ko sniedz saskaņā ar 29. un 30. pantu 
attiecībā uz vielām, kuras viņi lieto, vai kuru 
iedarbībai viņi var būt pakļauti sava darba 
gaitā. Šo informāciju nodrošina kā 
pašsaprotamu. Darba ņēmēju pārstāvjiem 
ir tiesības saņemt pienācīgu izglītību no 
darba devēja par REACH ietekmi uz darba 
ņēmējiem un par viņu tiesībām saskaņā ar 
tiesību aktiem. 

Pamatojums

Workers should be entitled to information without having to request it. In order to fulfil their 
role, workers representatives need to be fully aware of the provisions of this legislation. And 
the employer must grant paid time off in order to ensure this information.

Grozījums Nr. 92
32. panta 1.a punkts (jauns)

Patērētāju tiesības piekļūt datu lapas 
informācijai
Bīstamas vielas, preparāta vai produkta, 
kuru sastāvā ir bīstamas vielas, pārdevējs 
ļauj klientam, patērētāju organizācijām vai 
citām ieinteresētajām pusēm piekļūt 
informācijai par šīm vielām, preparātiem 
un produktiem, kā minēts 29. un 30. pantā.

Pamatojums

Article 32 lays down rules on workers access to safety data. Article 32a provides an 
equivalent access for consumers and others.
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Grozījums Nr. 93
34. panta 2. punkts

2. Visiem pakārtotajiem lietotājiem ir 
tiesības rakstveidā darīt zināmu lietojumu 
ražotājam, importētājam vai pakārtotajam 
lietotājam, kurš viņam piegādā vielu ar 
mērķi to padarīt par noteiktu lietojumu. To 
darot, viņš sniedz pietiekamu informāciju, 
lai ļautu savam piegādātājam attiecībā uz 
savu lietojumu sagatavot kaitīgas iedarbības 
ierobežošanas scenāriju piegādātāja 
ķīmiskās drošības novērtējumā.

2. Visiem pakārtotajiem lietotājiem ir 
tiesības rakstveidā vai elektroniski darīt 
zināmu lietojumu ražotājam, importētājam 
vai pakārtotajam lietotājam, vai preču 
izplatītājam vai kādai citai piegādes ķēdē 
iesaistītajai pusei, kas viņam piegādā vielu, 
lai tas būtu precizēts lietojums. To darot, 
viņš sniedz pietiekamu informāciju, lai ļautu 
savam piegādātājam attiecībā uz savu 
lietojumu sagatavot kaitīgas iedarbības 
ierobežošanas scenāriju piegādātāja 
ķīmiskās drošības novērtējumā. Šis punkts 
neattiecas uz lietojumu, kuru piegādātājs 
neatbalsta.

Pamatojums

A supplier should not be obliged to support all the uses specified by a downstream user and 
draw up exposure scenarios for uses that he considers unacceptable. Paragraph 2 must not 
be inconsistent with heading 16 of the safety data sheet (also incorporated in the GHS safety 
data sheet).

Grozījums Nr. 94
35. panta 2. punkta f) apakšpunkts

f) mugurkaulnieku papildu testēšanas 
priekšlikums, ja pakārtotais lietotājs to 
uzskata par nepieciešamu, lai pabeigtu savu 
ķīmiskās drošības novērtējumu.

f) mugurkaulnieku papildu testēšanas 
priekšlikums, ja pakārtotais lietotājs to 
uzskata par nepieciešamu, lai pabeigtu savu 
ķīmiskās drošības novērtējumu. Gadījumos, 
kad šādi dati nav pieejami, rīkojas saskaņā 
ar 25. pantu.

Pamatojums

The amendment is closely related to and consequent upon the amendments to Articles 9(a)(x), 
24(5), 25(1) and 26(1). Its aim is to remove the optional aspects of the submission of test data 
on non-vertebrates by removing this provision. Compulsory access to data is of vital 
importance to SMEs.

Grozījums Nr. 95
38. panta 1. punkts
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1. 39. – 43. panta nolūkā atbildīgā iestāde ir 
tās dalībvalsts atbildīgā iestāde, kurā notiek 
ražošana vai ir reģistrēts importētājs.

1. Šīs regulas 39.–51. panta nolūkā atbildīgā 
iestāde ir Aģentūra.

(“Atbildīgā iestāde” jāaizstāj ar 
“Aģentūru” visā VI sadaļā; pieņemot 
grozījumu, 38. panta 2. punkts, 42. panta 
1. un 4. punkts, 43. panta 1. punkts 43.a bis 
panta 3., 4., 5. un 6. punkts, 45. panta 
2. punkts, kā arī 49. panta 5., 6. un 7. punkts 
zaudē spēku.)

Pamatojums

The Agency must be responsible for all matters related to assessment and have sole power to 
decide on each individual point, so as to make for uniformity and legal certainty.

Grozījums Nr. 96
38. panta 2.a punkts (jauns)

Lai pieņemtu patstāvīgus lēmumus un 
atzinumus, Aģentūra var iesaistīt tās 
dalībvalsts atbildīgo iestādi, kurā notiek 
ražošana vai ir dibināts importētājs, un 
pieprasīt tehnisku palīdzību. Tas notiek 
saskaņā ar vienotiem principiem, ko 
nosaka Aģentūra.
Visa komunikācija starp Aģentūru un 
reģistrētāju notiek reģistrētāja izvēlētajā 
valodā. 

Pamatojums

Internal market harmonisation presupposes that all decisions and opinions are adopted 
centrally: by the Agency. In the process, however, the Agency must be able to benefit from the 
expertise of Member States' competent authorities and request technical support from them in 
order to prepare its decisions and opinions. Easier communication and information exchange 
between the Agency and registrants will benefit SMEs in particular, and so communication 
with the Agency must be possible in the language of the country in which the registrant is 
headquartered, while multinationals operating in all Member States must be able to choose a 
language.

Grozījums Nr. 97
40. panta 1. punkta ievaddaļa

1. Atbildīgā iestāde var pārbaudīt jebkuru 
reģistrāciju, lai pārliecinātos par vienu vai 

1. Katra atbildīgā iestāde gadā pārbauda 
vismaz 5% no savām reģistrācijām, kuras 
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abiem no šeit minētā: Aģentūra izvēlas pēc nejaušības principa, 
lai pārliecinātos par vienu vai abiem no šeit 
minētā:

Pamatojums

Steps should be taken to discourage the submission of poor quality registration dossiers so as 
to safeguard the quality of information supplied by manufacturers or importers.

Grozījums Nr. 98
40. panta 3. punkts

3. Reģistrētājs iesniedz Aģentūrai 
nepieciešamo informāciju.

3. Reģistrētājs iesniedz Aģentūrai 
nepieciešamo informāciju pamatotā, 
Aģentūras noteiktā termiņā.

Pamatojums

A registrant might have passed the completeness check as stipulated in Article 18, but the 
information requirements might nevertheless not be fulfilled. Non-compliance with the 
information requirements should have clear consequences. Registrants should have no more 
than one chance within a maximum of six months to correct flawed registrations. This could 
ensure good quality and avoid never-ending disputes between the authorities and registrants. 
The wording is in line with the provisions for the completeness check in Article 18.

Grozījums Nr. 99
41. panta 2. punkts

2. Kolīdz tehniskās dokumentācijas pārbaude 
ir pabeigta, atbildīgā iestāde izmanto šajā 
novērtēšanā iegūto informāciju 43.a bis 
panta 1. punkta, 56. panta 3. punkta un 
66. panta 2. punkta nolūkā un nodod 
iegūto informāciju Komisijas, Aģentūras 
un pārējo dalībvalstu rīcībā.  Atbildīgā 
iestāde informē Komisiju, Aģentūru, 
reģistrētāju un pārējo dalībvalstu atbildīgās 
iestādes par saviem secinājumiem attiecībā 
uz to, vai un kā lietot iegūto informāciju.

2. Ja tehniskās dokumentācijas pārbaude ir 
pabeigta vai ķīmiskās drošības novērtējums 
ir neatbilstošs, lai kontrolētu riskus,
Aģentūra informē Komisiju, reģistrētāju un 
dalībvalstu atbildīgās iestādes par saviem 
secinājumiem attiecībā uz to, vai un kā lietot 
iegūto informāciju saskaņā ar 56. panta 
3. punktu un 66. panta 2. punktu.

Pamatojums

The Agency must be responsible for all matters related to assessment and have sole power to 
decide on each individual point, so as to make for uniformity and legal certainty. Information 
obtained from evaluations could possibly be used for registration procedures or ‘restrictions 
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processes’.

Grozījums Nr. 100
42. panta 3. punkta b) apakšpunkts

b) 9 gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā attiecībā uz visām reģistrācijām, kas 
saņemtas 21. panta 2. punktā minētā galīgajā 
termiņā un satur testēšanas priekšlikumus, 
lai izpildītu tikai VII pielikumā paredzētās 
prasības attiecībā uz informāciju,

b) 9 gadu laikā pēc testēšanas priekšlikuma 
iesniegšanas attiecībā uz visām 
reģistrācijām, kas saņemtas 21. panta 
2. punktā minētā galīgajā termiņā,

Pamatojums

The Agency must be responsible for all matters related to assessment and have sole power to 
decide on each individual point, so as to make for uniformity and legal certainty. 

Grozījums Nr. 101
42. panta 3. punkta c) apakšpunkts

c) pēc a) un b) apakšpunktā noteiktā termiņa 
attiecībā uz jebkuru reģistrāciju, kas satur 
testēšanas priekšlikumus un saņemta 
21. panta 3. punktā paredzētajā termiņā.

c) pēc a) un b) apakšpunktā noteiktā termiņa 
attiecībā uz jebkuru reģistrāciju, kas saņemta 
21. panta 3. punktā paredzētajā termiņā.

Pamatojums

The Agency must be responsible for all matters related to assessment and have sole power to 
decide on each individual point, so as to make for uniformity and legal certainty. 

Grozījums Nr. 102
43.a panta 1.a punkts (jauns)

Aģentūra izmanto šos kritērijus, lai 
izveidotu to vielu sarakstu, kas jānovērtē 
pirmām kārtām. Aģentūra pieņem šo 
sarakstu, pamatojoties uz dalībvalsts 
komitejas viedokli.  Vielas iekļauj sarakstā, 
ja kādai dalībvalstij ir pamats domāt, ka 
viela apdraud veselību vai apkārtējo vidi it 
īpaši šādu iemeslu dēļ.
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Pamatojums

The task of drawing up the list of prioritised substances for evaluation is transferred to the 
Agency, which is thus given a greater say in the decision-making concerning substance 
evaluation.

Grozījums Nr. 103
43.a bis panta 2. punkts

2. 1. punktā minētais slīdošais plāns aptver 
trīs gadu periodu, ik gadu tiek atjaunināts, 
un tajā precizētas vielas, kuras dalībvalsts 
plāno novērtēt katru gadu. Dalībvalsts 
iesniedz slīdošo plānu Aģentūrai un 
pārējām dalībvalstīm līdz katra gada 28. 
februārim.  Aģentūra var izdarīt savus 
piebildumus, un dalībvalstis var nosūtīt 
Aģentūrai savus piebildumus vai izteikt 
savu interesi par vielas novērtēšanu līdz 
katra gada 31. maijam.

2. Katru gadu ne vēlāk kā 28. februārī 
Aģentūra iesniedz slīdošo plānu 
apstiprināšanai dalībvalsts komitejā. Plāns 
ir spēkā trīs gadus; to atjauno katru gadu 
un tajā norāda vielas, kuras Aģentūra 
plāno novērtēt katru gadu. Aģentūra 
informē reģistrētāju (-us) par to un publicē 
slīdošo plānu tās tīmekļa vietnē.

Pamatojums

Consequence of previous amendments, given that responsibility lies with the Agency and not 
with the authorities of Member States.

Grozījums Nr. 104
44. panta 1. punkts

1. Ja atbildīgā iestāde uzskata, ka aizdomu 
noskaidrošanas nolūkā ir nepieciešama 
papildu informācija atbilstoši minētajam 
43.a bis panta 1. punktā, ieskaitot, ja 
piemēroti, informāciju, kas nav prasīta V –
VIII pielikumā, tā sagatavo lēmuma 
projektu, kurā nosaka iemeslus un prasa no 
reģistrētāja (-iem) iesniegt papildu 
informāciju.  Lēmumu pieņem saskaņā ar 
48. un 49. pantā noteikto procedūru.

1. Ja Aģentūra uzskata, ka papildus 
pamatinformācijai, kas minēta 9. panta 
1. punktā un reģistrētāja testēšanas 
priekšlikumam nepieciešama papildu 
informācija, tā sagatavo lēmuma projektu, 
kurā nosaka iemeslus, tostarp specifisku 
pamatojumu attiecībā uz riskiem, un prasa 
no reģistrētāja (-iem) iesniegt papildu 
informāciju. Lēmumu pieņem saskaņā ar 
48. un 49. pantā noteikto procedūru.

Pamatojums

The Agency must be responsible for all matters related to assessment and have sole power to 
decide on each individual point, so as to make for uniformity and legal certainty. Calls for 
further information must be determined according to the risk involved.
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Grozījums Nr. 105
44. panta 4. punkts

4. Kad atbildīgā iestāde pabeidz savu 
novērtēšanas darbu saskaņā ar 1., 2. un 3. 
punktu, tā attiecīgi par to informē Aģentūru 
12 mēnešu laikā pēc vielas novērtēšanas 
uzsākšanas.  Ja galīgais termiņš ir pārsniegts, 
novērtēšanu uzskata par pabeigtu.

4. Kad Aģentūra pabeidz savu novērtēšanas 
darbu saskaņā ar 1., 2. un 3. punktu, tā 
attiecīgi par to informē reģistrētāju (-s) 12 
mēnešu laikā pēc vielas novērtēšanas 
uzsākšanas.  Ja galīgais termiņš ir pārsniegts, 
novērtēšanu uzskata par pabeigtu.

Pamatojums

This amendment aims at consistency with the others intended to concentrate the process in the 
hands of the Agency. This amendment should be taken in conjunction with the other 
amendments tabled to the articles of Title VI, Substance Evaluation.

Grozījums Nr. 106
46. panta 2. punkts

2. Kolīdz vielas novērtēšana ir pabeigta, 
atbildīgā iestāde izmanto šajā novērtēšanā 
iegūto informāciju 56. panta 3. punkta un 
66. panta 2. punkta nolūkā un nodod 
iegūto informāciju Komisijas, Aģentūras 
un pārējo dalībvalstu rīcībā. Atbildīgā 
iestāde informē Komisiju, Aģentūru,
reģistrētāju un pārējo dalībvalstu atbildīgās 
iestādes par saviem secinājumiem attiecībā 
uz to, vai un kā lietot iegūto informāciju.

2. Aģentūra informē Komisiju, reģistrētāju 
un pārējo dalībvalstu atbildīgās iestādes par 
saviem secinājumiem attiecībā uz to, vai un 
kā lietot iegūto informāciju saskaņā ar 
56. panta 3. punktu un 66. panta 2. punktu.

Pamatojums

Information obtained from evaluations could possibly be used for registration procedures or 
‘restrictions processes’

This amendment follows from the decision that the entire management of the evaluation 
process should be in the hands of the Agency. It should be taken in conjunction with the other 
amendments tabled to the articles of Title VI, Substance Evaluation.

.

Grozījums Nr. 107
47. panta 1. daļa

Uz ražotnē izolētiem starpproduktiem Uz ražotnē izolētiem starpproduktiem 
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neattiecas ne tehniskā dokumentācija, ne 
vielas novērtēšana. Tomēr gadījumos, kad 
iespējams demonstrēt ražotnē izolēta 
starpprodukta lietojuma radītu risku, kas ir 
līdzvērtīgs bažu līmenim, kādu rada to vielu 
lietojums, kuras jāiekļauj XIII pielikumā 
saskaņā ar 54. pantu, tās dalībvalsts 
atbildīgā iestāde, kuras teritorijā ražotne 
atrodas, var:

neattiecas ne tehniskā dokumentācija, ne 
vielas novērtēšana. Tomēr gadījumos, kad 
atbildīgā dalībvalsts valdības iestāde 
iesniedz pierādījums tam, ka parādījies 
neatbilstoši kontrolēts risks, kuru rada 
ražotnes teritorijā izolētu starpproduktu 
lietojums, tās dalībvalsts atbildīgā iestāde, 
kuras teritorijā ražotne atrodas, var:

Pamatojums

The draft Regulation drawn up by the Commission requires evidence from a Member State 
before it can seek further information on the safety of intermediates. This amendment reduces 
this obligation.

Grozījums Nr. 108
47. panta 1. punkta b) daļa

b) pārbaudīt jebkuru iesniegto informāciju 
un nepieciešamības gadījumā veikt jebkādus 
atbilstošus riska samazināšanas pasākumus, 
lai vērstos pret noteiktajiem riskiem saistībā 
ar konkrēto ražotni.

b) pārbaudīt jebkuru iesniegto informāciju 
un nepieciešamības gadījumā veikt jebkādus 
atbilstošus riska samazināšanas pasākumus, 
jo īpaši, ja pieejamas drošākas alternatīvas.

Pamatojums

Intermediates that meet the criteria of very high concern may pose a serious risk to workers, 
and occupational exposure to them should be minimised. Therefore the availability of 
alternatives to intermediates that meet the criteria of very high concern should be considered 
with a view to the substitution of such intermediates by safer alternatives. This would also 
contribute to better implementation of existing legislation on workers’ safety.

Grozījums Nr. 109
47. panta 2. daļa

Pirmajā punktā paredzēto procedūru var 
veikt tikai atbildīgā iestāde, kas minēta šajā 
punktā.

Svītrots

Pamatojums

Intermediates that meet the criteria of very high concern may pose a serious risk to workers, 
and occupational exposure to them should be minimised. Therefore the availability of 
alternatives to intermediates that meet the criteria of very high concern should be considered 
with a view to the substitution of such intermediates by safer alternatives. This would also 
contribute to better implementation of existing legislation on workers’ safety.
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Grozījums Nr. 110
48. panta 1. punkts

1. Atbildīgā iestāde nodod jebkādu lēmuma 
projektu, kas sagatavots saskaņā ar 39., 40. 
vai 44. pantu, attiecīgajam reģistrētājam (-
iem) vai pakārtotajam lietotājam (-iem), 
informējot viņus par viņu tiesībām iesniegt 
savus piebildumus 30 dienu laikā pēc 
lēmuma projekta saņemšanas. Atbildīgā 
iestāde ņem vērā visus saņemtos 
piebildumus un var attiecīgi grozīt lēmuma 
projektu.

1. Aģentūra nodod jebkādu lēmuma 
projektu, kas sagatavots saskaņā ar 40., 43.a
bis vai 44. pantu, attiecīgajam reģistrētājam 
(-iem) vai pakārtotajam lietotājam (-iem), 
informējot viņus par viņu tiesībām iesniegt 
savus piebildumus 30 dienu laikā pēc 
lēmuma projekta saņemšanas. Aģentūra
ņem vērā visus saņemtos piebildumus un var 
attiecīgi grozīt lēmuma projektu.

Pamatojums

To simplify matters and concentrate the process, the Agency should deal with evaluation tasks 
and have sole decision-taking power on all aspects of evaluation. On the basis of the 
amendment to Article 43a, only in cases where the manufacturer has definitively ceased 
operating should it be considered warranted for a registration to become invalid. There are a 
number of instances where manufacture has stopped only temporarily, e.g. because of 
economic problems or difficulties in establishing facilities, and a registration should not 
become invalid. That should be made clear in the text. This amendment should be taken in 
conjunction with the other amendments to articles in Title VI: Substances Evaluation.

Grozījums Nr. 111
49. panta 1. punkts

1. Dalībvalsts atbildīgā iestāde informē 
Aģentūru par sava lēmuma projektu 
saskaņā ar 39., 40. vai 44. pantu līdz ar 
jebkādiem reģistrētāja vai pakārtotā 
lietotāja piebildumiem un norāda, kā šie 
piebildumi ņemti vērā. Aģentūra izplata šo
lēmuma projektu kopā ar piebildumiem 
pārējo dalībvalstu atbildīgajām iestādēm.

1. Aģentūra izplata tās lēmuma projektu 
kopā ar piebildumiem saskaņā ar 39., 40., 
41., 43., 43.a bis un 44. pantu pārējo 
dalībvalstu atbildīgajām iestādēm.

Pamatojums

Consequence of previous amendments, given that responsibility lies with the Agency and not 
with the authorities of Member States.
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Grozījums Nr. 112
49. panta 2. punkts

2. 30 dienu laikā pēc izplatīšanas pārējo 
dalībvalstu atbildīgās iestādes var ierosināt 
Aģentūrai grozījumus lēmuma projektā, 
nosūtot kopiju atbildīgajai iestādei.  Minētā 
perioda laikā Aģentūra var ierosināt 
grozījumus lēmuma projektā, nosūtot 
kopiju atbildīgajai iestādei.

2. 30 dienu laikā pēc izplatīšanas pārējo 
dalībvalstu atbildīgās iestādes var ierosināt 
Aģentūrai grozījumus lēmuma projektā.

Pamatojums

Consequence of previous amendments, given that responsibility lies with the Agency and not 
with the authorities of Member States.

Grozījums Nr. 113
49. panta 4. punkts

4. Ja Aģentūra saņem priekšlikumu par 
grozījumu, tā var mainīt lēmuma projektu.  
Aģentūra pārsūta lēmuma projektu līdz ar 
visiem ierosinātajiem grozījumiem 
dalībvalsts komitejai 15 dienu laikā pēc tam, 
kad beidzies 2. punktā minētais 30 dienu 
periods.  To pašu Aģentūra dara tajā 
gadījumā, ja pati izvirzījusi priekšlikumu 
par grozījumu saskaņā ar 2. punktu.

4. Ja Aģentūra saņem priekšlikumu par 
grozījumu, tā var mainīt lēmuma projektu.  
Aģentūra apsver priekšlikumu un pieņem
lēmumu 15 dienu laikā pēc tam, kad beidzies 
2. punktā minētais 30 dienu periods.

Pamatojums

Consequence of previous amendments, given that responsibility lies with the Agency and not 
with the authorities of Member States.

Grozījums Nr. 114
49. panta 8. punkts

8. Saskaņā ar 87., 88. un 89. pantu iespējams 
pārsūdzēt Aģentūras lēmumus, kas pieņemti 
saskaņā ar 3. un 6. punktu.

8. Saskaņā ar 87., 88. un 89. pantu iespējams 
pārsūdzēt Aģentūras lēmumus.
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Pamatojums

Consequence of previous amendments, given that responsibility lies with the Agency and not 
with the authorities of Member States.

Grozījums Nr. 115
50. panta 1. punkts

1. Ja reģistrētājs vai pakārtotais lietotājs veic 
testu citu vārdā, viņi visi vienlīdzīgi dala šī 
pētījuma izmaksas.

1. Ja reģistrētājs vai pakārtotais lietotājs veic 
testu citu vārdā, viņi visi dala šī pētījuma 
izmaksas. Izmaksu dalīšanas kritērijus 
nosaka Aģentūra, ievērojot pārredzamību 
un proporcionalitāti.

Pamatojums

If proportionate costs are to be determined, the Agency must establish fair criteria. This 
amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled to the articles of 
Title VI, Substance Evaluation.

Grozījums Nr. 116
51. pants

Līdz katra gada 28. februārim visas 
dalībvalstis iesniedz Aģentūrai ziņojumu 
par iepriekšējā kalendārajā gadā gūtajām 
sekmēm to pienākumu veikšanā, kādi uzlikti 
šo valstu atbildīgajām iestādēm attiecībā uz 
testēšanas priekšlikumu pārbaudi.  Aģentūra 
bez kavēšanās publicē šo informāciju savā 
tīmekļa vietnē.

Līdz katra gada 28. februārim Aģentūra
iesniedz ziņojumu par iepriekšējā 
kalendārajā gadā gūtajām sekmēm to 
pienākumu veikšanā, kādi uzlikti katras
dalībvalsts atbildīgajām iestādēm attiecībā 
uz testēšanas priekšlikumu pārbaudi. 
Aģentūra bez kavēšanās publicē šo 
informāciju savā tīmekļa vietnē.

Pamatojums

Necessary clarification, since responsibility lies with the Agency and not with the authorities 
of Member States.

Grozījums Nr. 117
52. pants

Šīs sadaļas mērķis ir nodrošināt labu iekšējā 
tirgus funkcionēšanu, vienlaikus nodrošinot 

Šīs sadaļas mērķis ir nodrošināt, ka ļoti 
bīstamas vielas aizvieto ar piemērotām 
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to, ka to vielu radītie riski, kas saistītas ar 
ļoti lielām bažām, tiek pienācīgi kontrolēti 
vai ka šīs vielas ir aizvietotas ar piemērotām 
alternatīvām vielām vai tehnoloģijām.

alternatīvām vielām vai tehnoloģijām, ja 
tādas ir pieejamas vai ir izstrādātas šādas 
ar mazāku risku saistītas alternatīvas, tajā 
pat laikā nodrošinot labu iekšējā tirgus 
funkcionēšanu.

Grozījums Nr. 118
53. panta 5. punkts

5. 1. un 2. pants neattiecas uz šādiem vielu 
lietojumiem:

5. Šī panta 1. un 2. punkts neattiecas uz 
šādiem vielu lietojumiem, nodrošinot, ka 
šeit noteiktie pasākumi paredz aizsardzības 
pakāpi, kas ir vismaz vienāda ar VII sadaļā 
noteikto:

Pamatojums

This amendment addresses the different levels of regulation covering the listed exemptions 
under Article 53(5) and sets the authorisation procedure as a joint standard. Intermediates 
that fulfil the criteria of substances of very high concern may cause significant adverse effects 
and should therefore note be excluded from authorisation.

Grozījums Nr. 119
53. panta 5. punkta ia) apakšpunkts (jauns)

ia) metālu lietojumi, tostarp sakausējumos, 
analoģiski izslēdzot no marķēšanas saskaņā 
ar Direktīvas 67/548/EEK VI pielikuma 8.3 
un 9.3. punktu.

Pamatojums
Under current law on dangerous substances, labelling indicates the characteristics which 
constitute a risk in ordinary handling and use. Metals and alloys in massive form are not 
required to be labelled under Directive 67/548/EEC Annex VI points 8.3 and 9.3 if they do not 
represent a danger to people or the environment in the form in which they are placed on the 
market. A similar exemption is also made in the same annex for polymers. Directive 
76/769/EEC relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances 
and preparations, e.g. to end users, also refers to labelling. 

Grozījums Nr. 120
53. panta 5. punkta ia) apakšpunkts (jauns)
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ia) lietojumi baterijās Direktīvas 91/157/EK 
darbības jomā. 

Pamatojums

The use of substances in batteries is already regulated in Title VIII and Directive 91/157/EC; 
they should therefore be exempted from the authorisation procedure. 

Grozījums Nr. 121
53. panta 6. punkts

6. To vielu gadījumā, kas pakļautas 
licencēšanai tikai tādēļ, ka tās atbilst 54. 
panta a), b un c) apakšpunktā noteiktajiem 
kritērijiem, vai tādēļ, ka tās identificētas 
saskaņā ar 54. panta f) apakšpunktu vienīgi 
tā iemesla dēļ, ka tās rada cilvēku veselības 
apdraudējumu, šī panta 1. un 2. punkts 
neattiecas uz šādiem lietojumiem:

6. To vielu gadījumā, kas pakļautas 
licencēšanai tikai tādēļ, ka tās atbilst 54. 
panta a), b) un c) apakšpunktā noteiktajiem 
kritērijiem, (svītrots) vienīgi cilvēka 
veselībai radīto apdraudējumu dēļ, šī panta 
1. un 2. punkts neattiecas uz šādiem 
lietojumiem:

Pamatojums

No criteria exist for the definition of endocrine disrupting properties. Criteria supplementary 
to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the basis of scientific 
evidence so as not to give rise to arbitrary decisions. Moreover, the substances indicated in 
point (b) have already been excluded in the amendment tabled to Article 2. In addition to this, 
substances already regulated by the respective, and duly integrated, vertical regulations 
should be excluded from the scope of the REACH Directive. This amendment is linked to the 
other amendments to the Articles under Title VII: Authorisation. 

Grozījums Nr. 122
53. panta 7.a punkts (jauns)

7a. Gadījumos, kad vielu izmanto tīrā 
veidā, preparātā vai izstrādājumā saskaņā 
ar XVI vai XVII pielikuma nosacījumiem 
un ierobežojumiem, 1. punktu nepiemēro.

Pamatojums

This amendment clarifies that the decisions already taken by the EU Council of Ministers and 
the European Parliament on the basis of Directive 76/769/EEC, or taken in the future by the 
Commission under the procedure described in Article 130 – Comitology – should not be 
subject to further discussions. It should not be left to the Commission's discretion to decide 
whether and to what extent to exempt substances and uses already regulated. This amendment 
is linked to the other amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.
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Grozījums Nr. 123
54. panta a) daļa

a) vielas, kas atbilst klasifikācijas kritērijiem
kā kancerogēnas, 1. vai 2. kategorija, 
saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK,

a) vielas, kas klasificētas kā 1. vai 
2. kategorijas kancerogēnas vielas saskaņā 
ar Direktīvu 67/548/EEK;

Pamatojums

Before a substance is authorised, a legally binding decision must be taken on its classification 
(on the basis of a harmonised classification ruling placing it in CMR categories 1 or 2). 
Otherwise, the decisions of the Member State Committee(s) responsible for classifying 
substances in CMR categories 1 and 2 would be invalidated. There must be legal certainty, 
particularly as regards world trade. This amendment is linked to the other amendments to the 
Articles under Title VII: Authorisation.

Grozījums Nr. 124
54. panta b) daļa

b) vielas, kas atbilst klasifikācijas 
principiem kā mutagēnas, 1. vai 2. 
kategorija, saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK,

a) vielas, kas klasificētas kā 1. vai 
2. kategorijas mutagēnas vielas saskaņā ar 
Direktīvu 67/548/EEK;

Pamatojums

Before a substance is authorised, a legally binding decision must be taken on its classification 
(on the basis of a harmonised classification ruling placing it in CMR categories 1 or 2). 
Otherwise, the decisions of the Member State Committee(s) responsible for classifying 
substances in CMR categories 1 and 2 would be invalidated. There must be legal certainty, 
particularly as regards world trade. This amendment is linked to the other amendments to the 
Articles under Title VII: Authorisation.

Grozījums Nr. 125
54. panta c) daļa

c) viela, kas atbilst klasifikācijas kritērijiem
kā toksiskas reprodukcijas 1. vai 2. 
kategorijā saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEL,

a) vielas, kas klasificētas kā 1. vai 
2. kategorijas reprodukcijai toksiskas vielas
saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK;

Pamatojums

Before a substance is authorised, a legally binding decision must be taken on its classification 
(on the basis of a harmonised classification ruling placing it in CMR categories 1 or 2). 
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Otherwise, the decisions of the Member State Committee(s) responsible for classifying 
substances in CMR categories 1 and 2 would be invalidated. There must be legal certainty, 
particularly as regards world trade. This amendment is linked to the other amendments to the 
Articles under Title VII: Authorisation.

Grozījums Nr. 126
54. panta f) daļa

f) vielas, tādas kā tās, kurām ir endokrīnu 
graujošas īpašības, vai tās, kurām ir 
noturīgas, bioloģiski akumulatīvas un 
toksiskas īpašības vai ļoti noturīgas un ļoti 
bioakumulatīvas īpašības, kas neatbilst d) 
un e) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem 
un kas noteiktas kā tādas, kas rada smagu 
un neatgriezenisku iedarbību uz cilvēkiem 
vai apkārtējo vidi, kas ir līdzvērtīga tai 
pārējo vielu iedarbībai, kas uzskaitītas a) –
e) apakšpunktā, pamatojoties uz gadījumu 
pēc gadījuma saskaņā ar 56. pantā noteikto 
procedūru.

svītrots

Pamatojums

No criteria exist for the definition of endocrine disrupting properties. Criteria supplementary 
to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the basis of scientific 
evidence so as not to give rise to arbitrary decisions. This amendment is linked to the other 
amendments to the Articles under Title VII: Authorisation. 

Grozījums Nr. 127
55. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) daļa 

ii) datums vai datumi vismaz 18 mēnešus 
pirms rieta datuma (-iem), līdz kuram (-iem) 
jāsaņem pieteikums, ja pieteicējs vēlas 
turpināt vielas lietošanu vai laišanu tirgū 
noteiktiem lietojumiem pēc rieta datuma (-
iem); šos turpinātos lietojumus atļauj pēc 
rieta datuma, līdz pieņemts lēmums 
attiecībā uz licencēšanas pieteikumu, 

ii) datums vai datumi vismaz 18 mēnešus 
pirms termiņa beigu datuma (-iem), līdz 
kuram (-iem) jāsaņem pieteikums, ja 
pieteicējs vēlas turpināt vielas lietošanu vai 
laišanu tirgū noteiktiem lietojumiem pēc 
termiņa beigu datuma (-iem); šos turpinātos 
lietojumus atļauj (svītrojums), līdz tiek
pieņemts lēmums attiecībā uz licencēšanas 
pieteikumu,
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Grozījums Nr. 128
55. panta 2. punkta ievaddaļa

2. Lietojumus vai lietojumu kategorijas var 
atbrīvot no licencēšanas prasības.  Nosakot 
šādus atbrīvojumus, jo īpaši jāņem vērā 
sekojošais:

2. Lietojumus vai lietojumu kategorijas vai 
iedarbību var atbrīvot no licencēšanas 
prasības, ja pienācīgi kontrolē vielas 
lietojuma gadījumā iespējamo risku cilvēka 
veselībai vai videi. Nosakot šādus 
atbrīvojumus, jo īpaši jāņem vērā sekojošais:

Grozījums Nr. 129
55. panta 4. punkta a) apakšpunkts

a) 54. panta d), e) un f) apakšpunktos minēto 
kritēriju izpilde,

a) 54. panta d) un e) apakšpunktos minēto 
kritēriju izpilde;

Pamatojums

No criteria exist for the definition of endocrine disrupting properties. Criteria supplementary 
to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the basis of scientific 
evidence so as not to give rise to arbitrary decisions. This amendment is linked to the other 
amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.

Grozījums Nr. 130
56. panta 1. punkts

54. panta d), e) un f) apakšpunktā minēto 
vielu identifikācija 

54. panta d) un e) (svītrojums) apakšpunktā 
minēto vielu identifikācija 

1. Lai identificētu 54. panta d), e) un f) 
apakšpunktā minētās vielas, pirms jebkādu 
ieteikumu izvirzīšanas saskaņā ar 55. panta 
3. punktu piemēro šī panta 2. – 7. punktā 
noteikto procedūru.

1. Lai identificētu 54. panta d) un e) 
(svītrojums) apakšpunktā minētās vielas, 
pirms jebkādu ieteikumu izvirzīšanas 
saskaņā ar 55. panta 3. punktu piemēro šī 
panta 2.–7. punktā noteikto procedūru. 

Pamatojums

No criteria exist for the definition of endocrine disrupting properties. Criteria supplementary 
to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the basis of scientific 
evidence so as not to give rise to arbitrary decisions. This amendment is linked to the other 
amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.

Grozījums Nr. 131
56. panta 2. un 3. punkts
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2. Komisija var lūgt Aģentūrai sagatavot 
tehnisko dokumentāciju saskaņā ar XIV 
pielikumu attiecībā uz vielām, kas, pēc 
Komisijas atzinuma, atbilst 54. panta d), e) 
un f) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem. 
Aģentūra izplata šo tehnisko dokumentāciju 
dalībvalstīm.

2. Komisija var lūgt Aģentūrai sagatavot 
tehnisko dokumentāciju saskaņā ar XIV 
pielikumu attiecībā uz vielām, kas, pēc 
Komisijas atzinuma, atbilst 54. panta d) un 
e) (svītrojums) apakšpunktā noteiktajiem 
kritērijiem. Aģentūra izplata šo tehnisko 
dokumentāciju dalībvalstīm.

3. Ikviena dalībvalsts var sagatavot tehnisko 
dokumentāciju saskaņā ar XIV pielikumu 
attiecībā uz vielām, kas, pēc dalībvalsts 
atzinuma, atbilst 54. panta d), e) un f)
apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem, un 
nosūta šo dokumentāciju Aģentūrai.  
Aģentūra izplata šo tehnisko dokumentāciju 
dalībvalstīm.

3. Ikviena dalībvalsts var sagatavot tehnisko 
dokumentāciju saskaņā ar XIV pielikumu 
attiecībā uz vielām, kas, pēc tās atzinuma, 
atbilst 54. panta d) un e) (svītrojums)
apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem, un 
nosūta šo dokumentāciju Aģentūrai. 
Aģentūra izplata šo tehnisko dokumentāciju 
dalībvalstīm.

Pamatojums

No criteria exist for the definition of endocrine disrupting properties. Criteria supplementary 
to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the basis of scientific 
evidence so as not to give rise to arbitrary decisions. This amendment is linked to the other 
amendments to the Articles under Title VII: Authorisation. 

Grozījums Nr. 132
57. panta 6. punkts

Uz licencēm var attiecināt noteiktus 
nosacījumus, tostarp pārskatīšanas periodus 
un/vai pārraudzību.  Saskaņā ar 3. punktu 
piešķirtās licences parasti ir pakļautas 
ierobežojumam laikā.

Uz licencēm var attiecināt noteiktus 
nosacījumus, tostarp pārskatīšanas periodus 
un/vai pārraudzību. 

Pamatojums

There is no need for a time-limit, in that decisions on the granting of authorisation can 
already be reviewed at any time, and modified or even annulled. A time-limit would simply 
impose an additional burden on enterprises and the authorities. This amendment is linked to 
the other amendments to the Articles under Title VII: Authorisation. 

Grozījums Nr. 133
58. panta 2. punkta 1. daļa

Licences var pārskatīt jebkurā laikā, ja 
sākotnējās licencēšanas apstākļi mainījušies 
tā, ka rada cilvēku veselības vai apkārtējās 

Licences pārskata jebkurā laikā, ja 
sākotnējās licencēšanas apstākļi mainījušies 
tā, ka rada cilvēku veselības vai apkārtējās 
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vides apdraudējumu vai sociāli ekonomisku 
ietekmi.

vides apdraudējumu vai sociāli ekonomisku 
ietekmi vai gadījumā , ja vairākums 
balsstiesīgo Aģentūras locekļu lūdz 
pārskatīšanu.

Grozījums Nr. 134
58. panta 4. punkts

4. Ja nav ievērots Direktīvā 96/61/EK 
minētais vides kvalitātes standarts, tad 
attiecībā uz konkrēto vielas lietojumu 
piešķirto licenci var pārskatīt.

4. Ja nav ievērots Direktīvā 96/61/EK 
minētais vides kvalitātes standarts, tad 
attiecībā uz konkrēto vielas lietojumu 
piešķirto licenci pārskata.

Pamatojums

Linked to amendment to article 55.

Grozījums Nr. 135
59. panta 4. un 5. punkts

4. Pieteikumā par licencēšanu iekļauj šādu 
informāciju:

4. Pieteikumā par licencēšanu iekļauj šādu 
informāciju:

vielas (-u) identitāte, kā minēts IV pielikuma 
2. sadaļā,

vielas (-u) identitāte, kā minēts IV pielikuma 
2. sadaļā,

b) personas vai personu, kas pieteikumu 
iesniedz, vārds un kontaktinformācija,

b) personas vai personu, kas pieteikumu 
iesniedz, vārds un kontaktinformācija,

c) licencēšanas pieprasījums, norādot, 
kādam lietojumam (-iem) licence tiek 
prasīta, un raksturojot vielas lietojumu 
preparātos un/vai vielas ietveršanu 
izstrādājumos atbilstoši nepieciešamībai,

c) licencēšanas pieprasījums, norādot, 
kādam lietojumam (-iem) licence tiek 
prasīta, un raksturojot vielas lietojumu 
preparātos un/vai vielas ietveršanu 
izstrādājumos atbilstoši nepieciešamībai,

d) ķīmiskās drošības ziņojums saskaņā ar I 
pielikumu, raksturojot riskus cilvēku 
veselībai un/vai apkārtējai videi vielas (-u) 
lietojuma rezultātā, kas izriet no XIII 
pielikumā norādītajām vielai raksturīgajām 
īpašībām, ja vien šāds ķīmiskās drošības 
ziņojums nav iesniegts kā daļa no 
reģistrācijas.

d) ķīmiskās drošības ziņojums saskaņā ar I 
pielikumu, raksturojot riskus cilvēku 
veselībai un/vai apkārtējai videi vielas (-u) 
lietojuma rezultātā, kas izriet no XIII 
pielikumā norādītajām vielai raksturīgajām 
īpašībām, ja vien šāds ķīmiskās drošības 
ziņojums nav iesniegts kā daļa no 
reģistrācijas,

5. Pieteikumā var ietvert: svītrots
a) saskaņā ar XV pielikumu veikto sociāli 
ekonomisko analīzi,

da) saskaņā ar XV pielikumu veikto sociāli 
ekonomisko analīzi,
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b) alternatīvu analīzi, izskatot to riskus un 
tehnisko un ekonomisko aizstāšanas iespēju, 
pēc iespējas pievienojot aizvietošanas plānu, 
ieskaitot izpēti un izstrādi un pieteicēja 
ierosināto darbību veikšanas laika grafiku.

db) alternatīvu analīzi, izskatot to riskus un 
tehnisko un ekonomisko aizstāšanas iespēju, 
pēc iespējas pievienojot aizvietošanas plānu, 
ieskaitot izpēti un izstrādi un pieteicēja 
ierosināto darbību veikšanas laika grafiku.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 136
60. panta 1. punkts

1. Ja attiecībā uz vielas lietojumu izdarīts 
pieteikums, nākamais pieteicējs ar 
iepriekšējā pieteicēja vēstules par piešķirtu 
piekļuves atļauju starpniecību var atsaukties 
uz iepriekšējā pieteikuma daļām, kas 
iesniegts saskaņā ar 59. panta 4. punkta d) 
apakšpunktu un 5. punktu.

1. Ja attiecībā uz vielas lietojumu izdarīts 
pieteikums, nākamais pieteicējs ar 
iepriekšējā pieteicēja vēstules par piešķirtu 
piekļuves atļauju starpniecību var atsaukties 
uz iepriekšējā pieteikuma daļām, kas 
iesniegts saskaņā ar 59. panta 4. punkta d), 
da) un db) apakšpunktu.

Pamatojums

Linked to amendment to article 59.

Grozījums Nr. 137
61. panta 3. punkts

3. Sagatavojot savu atzinumu, abas 1. punktā 
minētās komitejas vispirms pārbauda to, vai 
pieteikumā ir ietverta visa 59. pantā norādītā 
informācija, kas attiecas uz katras konkrētās 
komitejas specifiku.  Ja nepieciešams, 
komiteja lūdz pieteicējam papildu 
informāciju, lai pieteikums gala rezultātā 
atbilstu 59. panta prasībām.  Abas komitejas 
ņem vērā arī jebkādu trešo pušu iesniegto 
informāciju.

3. Sagatavojot savu atzinumu, abas 1. punktā 
minētās komitejas vispirms pārbauda to, vai 
pieteikumā ir ietverta visa 59. pantā norādītā 
informācija, kas attiecas uz katras konkrētās 
komitejas specifiku.  Ja nepieciešams, 
komiteja lūdz pieteicējam papildu 
informāciju, lai pieteikums gala rezultātā 
atbilstu 59. panta prasībām.  Abas komitejas 
ņem vērā arī jebkādu trešo pušu iesniegto 
informāciju un, ja nepieciešams, var 
pieprasīt no šīm trešajām pusēm turpmāku 
informāciju.
Ja viena vai abas komitejas nolemj, ka 
nepieciešama papildu informācija par 
alternatīvām vielām vai tehnoloģijām, tās 
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var pasūtīt pētījumu par iespējamajām 
alternatīvām. Šāda pētījuma izmaksas segs 
Aģentūras noteikta licenzēšanas maksa.

Pamatojums

Agency committees need more flexibility to gather information and should be able to 
commission independent reports on potential substitutes. This additional information would 
then be available to the committees when they decide on the merit of an application for 
authorisation. Under the existing legislation, national experts already have to decide on the 
availability of safer alternatives. As the Agency committees have 10 months to draft their 
decisions, it should be possible to complete a study on alternatives within this period.

Grozījums Nr. 138
61. panta 4. punkta a) apakšpunkts

a) Risku novērtēšanas komiteja: pieteikumā 
raksturotā veselības un/vai vides 
apdraudējuma, ko rada vielas lietojums (-i), 
novērtējums,

a) Risku novērtēšanas komiteja: pārbaude 
par pieteikumā raksturotā veselības un/vai 
vides apdraudējuma, ko rada vielas lietojums 
(-i), novērtējumu (ko veicis licencēšanas 
pieprasītājs);

Pamatojums

Linked to amendment to Article 59.

Grozījums Nr. 139
61. panta 4. punkta b) apakšpunkts

b) Sociāli ekonomisko analīžu komiteja: 
pieteikumā raksturoto sociāli ekonomisko 
faktoru, kas saistīti ar vielas lietojumu (-
iem), novērtējums, ja pieteikums sastādīts
saskaņā ar 59. panta 5. punktu.

b) Sociāli ekonomisko analīžu komiteja: 
pārbaude par pieteikumā raksturoto sociāli 
ekonomisko faktoru, kas saistīti ar vielas 
lietojumu (-iem), novērtējumu (ko veicis 
licencēšanas pieprasītājs), ja pieteikums 
sagatavots saskaņā ar 59. panta da) un db) 
apakšpunktu;

Pamatojums

Linked to amendment to Article 59.

Grozījums Nr. 140
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63. panta 1. punkts

1. Pakārtotie lietotāji, kas vielu lieto 
saskaņā ar 53. panta 2. punktu, informē 
Aģentūru 3 mēnešu laikā pēc pirmās vielas 
piegādes.  Viņi izmanto tikai Aģentūras 
noteikto formātu saskaņā ar 108. pantu.

svītrots

Pamatojums

A notification procedure is laid down for downstream users using an authorised substance. 
Combined with the wide-ranging information and reporting requirements for the registration 
procedure, this amounts to an additional burden with which SMEs in particular would be 
unable to cope.

Grozījums Nr. 141
63. panta 2. punkts

2. Aģentūra izveido un pastāvīgi atjaunina 
to pakārtoto lietotāju reģistru, kuri snieguši 
paziņojumus saskaņā ar 1. punktu.  
Aģentūra piešķir dalībvalstu atbildīgajām 
iestādēm piekļuvi šim reģistram.

svītrots

Pamatojums

A notification procedure is laid down for downstream users using an authorised substance. 
Combined with the wide-ranging information and reporting requirements for the registration 
procedure, this amounts to an additional burden with which SMEs in particular would be 
unable to cope.

Grozījums Nr. 142
65. panta 2. punkts

2. Attiecībā uz vielām, kuras atbilst 
attiecīgajiem kritērijiem, lai tās klasificētu 
kā kancerogēnas, mutagēnas vai toksiskas 
reprodukcijai, 1. un 2. kategorija, un saistībā 
ar kurām Komisija ierosinājusi uz patērētāju 
lietojumu attiecināmus ierobežojumus, XVI 
pielikumu groza saskaņā ar 130. panta 3. 
punktā paredzēto procedūru. 66. – 70. pantu 
nepiemēro. 66. un 70. pantu nepiemēro.

2. Attiecībā uz vielām, kuras klasificē kā 1. 
un 2. kategorijas kancerogēnas, mutagēnas 
vai toksiskas reprodukcijai, un saistībā ar 
kurām Komisija ierosinājusi uz patērētāju 
lietojumu attiecināmus ierobežojumus, XVI 
pielikumu groza saskaņā ar 130. panta 
3. punktā paredzēto procedūru. 
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Pamatojums

This amendment seeks to harmonise the proposed changes to Article 54 (a), (b) and (c). This 
amendment should be read in conjunction with the other amendments tabled to the articles 
contained in Title VIII: Restrictions on the manufacturing, marketing and use of certain 
dangerous substances and preparations.

Grozījums Nr. 143
65. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Aģentūra nekavējoties paziņo / bez 
kavēšanās publicē savā tīmekļa vietnē 
informāciju, ka dalībvalsts vai Komisija 
plāno ierosināt ierobežojošu procedūru un 
informē visus tos, kas ir iesnieguši attiecīgo 
vielu reģistrācijas pieprasījumu.

Pamatojums

Restrictions may apply without tonnage limit i.e. below 1t/y. The right to know applies not 
only to the companies which have registered but also to those which either are not subject to 
registration (below 1t/y) or are not yet subject to due the different deadlines applied to the 
tonnage level. This amendment should be read in conjunction with the other amendments 
tabled to the articles contained in Title VIII: Restrictions on the manufacturing, marketing 
and use of certain dangerous substances and preparations.

Grozījums Nr. 144
66. panta 3. punkta ievaddaļa

3. Aģentūra bez kavēšanās padara publiski 
pieejamas savā tīmekļa vietnē visas
tehniskās dokumentācijas, kas atbilst XIV 
pielikuma prasībām, ietverot saskaņā ar 1. 
un 2. punktu ierosinātos ierobežojumus, 
skaidri norādot publicēšanas datumu.  
Aģentūra uzaicina visas ieinteresētās puses 
vai nu individuāli, vai kopīgi iesniegt 3 
mēnešu laikā pēc tehniskās dokumentācijas 
publicēšanas:

3. Aģentūra bez kavēšanās padara publiski 
pieejamas savā tīmekļa vietnē atbilstīgās
tehniskās dokumentācijas kopsavilkumus, 
ietverot saskaņā ar 1. un 2. punktu 
ierosinātos ierobežojumus, skaidri norādot 
publicēšanas datumu.  Aģentūra uzaicina 
visas ieinteresētās puses vai nu individuāli, 
vai kopīgi iesniegt 6 mēnešu laikā pēc 
tehniskās dokumentācijas publicēšanas:

Pamatojums

The dossiers could contain confidential business and trade information and material 



PE 357.617v03-00 68/82 AD\574976LV.doc

LV

protected by copyright. Three months is too short a time in which to deliver an opinion on a 
complex subject, especially where SMEs are concerned.

Grozījums Nr. 145
73. panta 2. punkta ia) apakšpunkts (jauns)

ia) izveido un uztur izcilības centru riska 
komunikācijas jomā. Nodrošina 
centralizētus un koordinētus resursus 
attiecībā uz informāciju par ķimikāliju un 
preparātu drošu lietošanu. Veicina 
paraugprakses zināšanu apmaiņu riska 
komunikācijas jomā.

Pamatojums

The development of an appropriate and consistent communication system based on risk will 
provide consumers with the necessary information and advice to enable them to use 
substances and preparations containing chemicals safely and effectively.

Linked to amendments to recitals 41bis (new), 69 and 70.

Grozījums Nr. 146
75. panta 1. punkts

1. Valdi veido seši dalībvalstu pārstāvji, ko 
izvirza Padome, un seši pārstāvji, ko izvirza
Komisija, kā arī trīs individuālas personas 
no ieinteresētajām pusēm, ko nosauc 
Komisija, bez balsstiesībām.

1. Valdi veido vienpadsmit dalībvalstu 
pārstāvji, ko izvirza Padome, apspriežoties 
ar Eiropas Parlamentu, ņemot vērā 
Komisijas sagatavotu sarakstu, kurā 
iekļauto vārdu skaits būtiski pārsniedz 
ieceļamo locekļu skaitu, un viens pārstāvis,
ko izvirza Komisija, kā arī četras
privātpersonas no ieinteresētajām pusēm 
(rūpniecības un patērētāju, darba ņēmēju 
un vides aizsardzības organizācijām), ko 
izvirza Komisija, bez balsstiesībām.

Komisijas sagatavoto sarakstu kopā ar 
attiecīgo dokumentāciju nosūta Eiropas 
Parlamentam. Pēc iespējas ātri un vēlākais 
trīs mēnešu laikā pēc šāda sūtījuma 
saņemšanas Eiropas Parlaments var 
iesniegt savu atzinumu Komisijai, kas ieceļ 
Aģentūras valdi.
Valdes locekļus ieceļ tā, lai nodrošinātu 
visaugstāko kompetences līmeni, plašu 
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attiecīgo speciālo zināšanu spektru un 
(neierobežojot šādu kritēriju) plašāko 
iespējamo ģeogrāfisko sadalījumu Eiropas 
Savienībā.

Grozījums Nr. 147
85. panta 3. punkts

3. Priekšsēdētāju, abus locekļus un 
vietniekus ieceļ valde no Komisijas pieņemta 
kvalificētu kandidātu saraksta, pamatojoties 
uz attiecīgo viņu pieredzi un kompetenci 
ķīmiskā nekaitīguma, dabas zinātņu vai 
reglamentējošo un juridisko procedūru jomā.

3. Priekšsēdētāju, citus locekļus un 
aizstājējus ieceļ valde. Valde izvēlas 
kvalificētus kandidātus no Komisijas 
piedāvāta saraksta, pamatojoties uz atklātu 
atlases procedūru, aicinājumu izteikt 
interesi, publicējot Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī, presē un internetā. 
Apelācijas padomes locekļus atlasa, 
pamatojoties uz viņu attiecīgo pieredzi un 
kompetenci ķīmiskā nekaitīguma, dabas 
zinātņu vai reglamentējošo un juridisko 
procedūru jomā, no Komisijas pieņemta 
kvalificētu kandidātu saraksta. Vismaz 
vienam Apelācijas padomes loceklim ir 
jābūt atbilstošai pieredzei juridisko 
procedūru jautājumos.

Pamatojums

In view of the remit of the Board of Appeal, at least one member of it must have proven 
relevant experience in the area of judicial procedures. Given the nature of the tasks of the 
Board of Appeal, a transparent process for the submission of applications must be 
introduced.

Grozījums Nr. 148
109. pants

109. pants svītrots
Darbības sfēra

Šī sadaļa attiecas uz:
a) vielām, ko reģistrē ražotājs vai 
importētājs,
b) vielām Direktīvas 67/548/EEK 1. panta 
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darbības sfēras ietvaros, kas atbilst 
kritērijiem, lai tās klasificētu kā bīstamas 
saskaņā ar šo Direktīvu un kas ir laistas 
tirgū vai nu tīrā veidā, vai preparātos un 
pārsniedz Direktīvā 1999/45/EK noteiktās 
robežkoncentrācijas, kā rezultātā preparātu 
klasificē kā bīstamu.

Pamatojums

There is no need to compile a separate classification and labelling inventory, because 
classification and labelling will be notified under the registration procedure or as part of the 
core information. The information concerned will be stored in a database which the Agency 
will be called upon to set up and maintain under Article 73(2)(d). If further notification were 
required in order to compile an inventory of the type proposed, manufacturers and importers 
would have to shoulder an unnecessary burden that would add nothing to the fund of 
information.

Grozījums Nr. 149
112. panta 1. punkts

1. Saskaņotu klasifikāciju un marķēšanu 
Kopienas līmenī, sākot no šīs regulas spēkā 
stāšanās brīža, pievieno tikai Direktīvas 
67/548/EEK I pielikumā attiecībā uz vielas 
klasificēšanu kā kancerogēnu, mutagēnu 
vai toksisku reprodukcijas 1., 2. vai 3. 
kategorijai, vai kā vielu, kas padara jutīgus 
elpošanas ceļus. Šajā nolūkā dalībvalstu 
atbildīgās iestādes var iesniegt Aģentūrai 
priekšlikumus par saskaņotu klasificēšanu 
un marķēšanu saskaņā ar XIV pielikumu.

1. Saskaņotu klasifikāciju un marķēšanu 
Kopienas līmenī, sākot no šīs regulas spēkā 
stāšanās brīža, var pievienot arī Direktīvas 
67/548/EEK I pielikumam, kā arī Direktīvai 
1999/45/EK. Šajā nolūkā dalībvalstu 
atbildīgās iestādes var iesniegt Aģentūrai 
priekšlikumus par saskaņotu klasificēšanu 
un marķēšanu saskaņā ar XIV pielikumu.

Pamatojums
The restriction of harmonised classification to just some adverse effects is not acceptable. 
There are many more highly relevant impacts on human health and the environment. 
Classification has proven to be very controversial, too controversial to be left to industry 
alone. Harmonised classification allows to solve conflicts without recourse to courts, and 
therefore saves resources. Moreover, the classification of preparations determines whether a 
chemical safety assessment must be made (Art. 29), so it is important to have harmonised 
classification to avoid uncertainties and conflicts.

Grozījums Nr. 150
114. panta 3. punkts
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3. Ik pēc desmit gadiem Komisija publicē 
vispārīgu pārskatu par pieredz, kas iegūta šīs 
regulas darbībā, ieskaitot 1. un 2. pantā 
minēto informāciju.

3. Ik pēc diviem gadiem Komisija publicē 
vispārīgu pārskatu par pieredzi, kas iegūta 
šīs regulas darbībā, ieskaitot 1. un 2. pantā 
minēto informāciju.

Tomēr pirmo pārskatu publicē sešus gadus 
pēc paziņojumu datuma, kas prasīts saskaņā 
ar 131. panta 2. punktu.

Tomēr pirmo pārskatu publicē divus gadus 
pēc paziņojuma datuma, kas prasīts saskaņā 
ar 131. panta 2. punktu.

Pamatojums

In view of the strongly innovative nature of the Regulation, the reports on its operation need 
to be submitted earlier than proposed, inter alia so as to ensure that its implementation is 
monitored properly and comprehensively. This amendment should be taken in conjunction 
with the other amendments tabled to the articles of Title XI, Information. 

Grozījums Nr. 151
115. panta 3. punkts

3. Piekļuvi nekonfidenciālai informācijai, 
kas iesniegta saskaņā ar šo regulu, piešķir 
attiecībā uz dokumentiem, kas ir dalībvalstu 
atbildīgo iestāžu rīcībā saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2003/4/EK . Dalībvalstis nodrošina to, ka ir 
izveidota sistēma, saskaņā ar kuru jebkura 
iesaistītā puse var iesniegt pārsūdzību, kurai 
ir lēmuma atlikšanas spēks, par lēmumiem, 
kas pieņemti attiecībā uz piekļuvi 
dokumentiem.

3. Piekļuvi informācijai, kas nav noteikta 
166. pantā un kas iesniegta saskaņā ar šo 
regulu, piešķir attiecībā uz dokumentiem, 
kas ir dalībvalstu atbildīgo iestāžu rīcībā 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/4/EK. Dalībvalstis nodrošina 
to, ka ir izveidota sistēma, saskaņā ar kuru 
jebkura iesaistītā puse var iesniegt 
pārsūdzību, kurai ir lēmuma atlikšanas 
spēks, par lēmumiem, kas pieņemti attiecībā 
uz piekļuvi dokumentiem. Lēmumu par 
apelāciju pieņem 30 dienu laikā.

Pamatojums

It needs to be clarified that Article 115 is only relevant for the "grey zone" information, the 
information which is not specifically listed in Article 116 (always non-confidential or always 
confidential). There needs to be a timelimit for the decisions on appeals

Grozījums Nr. 152
115.a pants (jauns)

115.a pants
Īpaši nosacījumi attiecībā uz informāciju 
plašākai sabiedrībai:
1. Neierobežojot marķēšanas prasības 
saskaņā ar Direktīvu 67/548 vai Direktīvu 
1999/45/EK un lai dotu patērētājiem 
iespēju droši un ilglaicīgi izmantot vielas 
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un preparātus, ražotāji ļauj piekļūt ar risku 
saistītai informācijai, marķējot katras 
vienības iepakojumu, ko laiž tirgū 
pārdošanai patērētājiem, norādītot uz 
riskiem, kas saistīti ar ieteikto lietojumu vai 
paredzamiem nepareizas lietošanas 
gadījumiem. Tāpat iepakojuma marķējums 
atbilstošos gadījumos jāpapildina, 
izmantojot citus komunikācijas kanālus, 
tādus kā tīmekļa vietnes, lai nodrošinātu 
detalizētāku informāciju par vielas vai 
preparāta drošību un lietošanu.
2. Attiecīgi groza Direktīvas 1999/45/EK un 
1967/548/EEK.

Pamatojums

The development of an appropriate and consistent communication system based on risk will 
provide consumers with the necessary information and advice to enable them to use 
substances and preparations containing chemicals safely and effectively.

Grozījums Nr. 153
116. panta 1. punkta ievaddaļa

1. Šāda informācija nav uzskatāma par 
konfidenciālu:

1. Šāda informācija nav uzskatāma par 
konfidenciālu, ja vien ražotājs vai 
importētājs nepierāda pretējo par katru 
atsevišķu gadījumu:

Pamatojums

Provision should be made for the possibility of submitting exceptions to the non-
confidentiality rule on the basis of an analysis of individual cases and of the 
manufacturer's/importer's reasons. Methods of analysis constitute confidential information 
and are of no significance to the general public. This amendment is linked to the other 
amendments tabled to the articles contained in Title XI: Information.

Grozījums Nr. 154
116. panta 1. punkta i) apakšpunkts

i) drošības datu lapā esošā informācija, 
izņemot uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma 
nosaukumu vai informāciju, ko uzskata par 
konfidenciālu, piemērojot 2. punktu, 

i) drošības datu lapā esošā informācija, 
izņemot informāciju, ko uzskata par 
konfidenciālu, piemērojot 2. punktu, 
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Pamatojums

The list of information that is never confidential is too limited. There is no reason to keep 
names of registrants, information about tonnage or use categories confidential. This 
information is relevant for the protection of the environment, and should be disclosed in line 
with the Aarhus Convention. The name of the registrant is necessary to remove any barriers 
to data-sharing and enforcement, and to enable the public to see who is responsible for 
producing or importing a particular chemical. It would seem contrary to the notion of a 
transparent, robust and non-corrupt system to withhold the name of a registrant.

Grozījums Nr. 155
116. panta 1. punkta k) apakšpunkts

k) fakts, ka veikta testēšana ar 
mugurkaulniekiem.

k) testi, kas veikti ar mugurkaulniekiem.

Pamatojums

The list of information that is never confidential is too limited. There is no reason to keep 
names of registrants, information about tonnage or use categories confidential. This 
information is relevant for the protection of the environment, and should be disclosed in line 
with the Aarhus Convention. The name of the registrant is necessary to remove any barriers 
to data-sharing and enforcement, and to enable the public to see who is responsible for 
producing or importing a particular chemical. It would seem contrary to the notion of a 
transparent, robust and non-corrupt system to withhold the name of a registrant.

Grozījums Nr. 156
116. panta 1. punkta ka) apakšpunkts (jauns)

ka) reģistrētāja vārds / nosaukums;

Pamatojums

The list of information that is never confidential is too limited. There is no reason to keep 
names of registrants, information about tonnage or use categories confidential. This 
information is relevant for the protection of the environment, and should be disclosed in line 
with the Aarhus Convention. The name of the registrant is necessary to remove any barriers 
to data-sharing and enforcement, and to enable the public to see who is responsible for 
producing or importing a particular chemical. It would seem contrary to the notion of a 
transparent, robust and non-corrupt system to withhold the name of a registrant.

Grozījums Nr. 157
116. panta 1. punkta kb) apakšpunkts (jauns)

kb) vielu ķīmiskais sastāvs;
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Pamatojums

The list of information that is never confidential is too limited. There is no reason to keep 
names of registrants, information about tonnage or use categories confidential. This 
information is relevant for the protection of the environment, and should be disclosed in line 
with the Aarhus Convention. The name of the registrant is necessary to remove any barriers 
to data-sharing and enforcement, and to enable the public to see who is responsible for 
producing or importing a particular chemical. It would seem contrary to the notion of a 
transparent, robust and non-corrupt system to withhold the name of a registrant.

Grozījums Nr. 158
116. panta 1. punkta kc) apakšpunkts (jauns)

kc) tonnāžas diapazons;

Pamatojums

The list of information that is never confidential is too limited. There is no reason to keep 
names of registrants, information about tonnage or use categories confidential. This 
information is relevant for the protection of the environment, and should be disclosed in line 
with the Aarhus Convention. The name of the registrant is necessary to remove any barriers 
to data-sharing and enforcement, and to enable the public to see who is responsible for 
producing or importing a particular chemical. It would seem contrary to the notion of a 
transparent, robust and non-corrupt system to withhold the name of a registrant.

Grozījums Nr. 159
116. panta 1. punkta kd) apakšpunkts (jauns)

kd) vielas kopējais apjoms ES tirgū, 
balstoties uz apjoma kategoriju;

Pamatojums

The list of information that is never confidential is too limited. There is no reason to keep 
names of registrants, information about tonnage or use categories confidential. This 
information is relevant for the protection of the environment, and should be disclosed in line 
with the Aarhus Convention. The name of the registrant is necessary to remove any barriers 
to data-sharing and enforcement, and to enable the public to see who is responsible for 
producing or importing a particular chemical. It would seem contrary to the notion of a 
transparent, robust and non-corrupt system to withhold the name of a registrant.

Grozījums Nr. 160
116. panta 1. punkta ke) apakšpunkts (jauns)

ke) lietojuma kategorijas;
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Pamatojums

The list of information that is never confidential is too limited. There is no reason to keep 
names of registrants, information about tonnage or use categories confidential. This 
information is relevant for the protection of the environment, and should be disclosed in line 
with the Aarhus Convention. The name of the registrant is necessary to remove any barriers 
to data-sharing and enforcement, and to enable the public to see who is responsible for 
producing or importing a particular chemical. It would seem contrary to the notion of a 
transparent, robust and non-corrupt system to withhold the name of a registrant.

Grozījums Nr. 161
116. panta 1. punkta kf) apakšpunkts (jauns)

kf) preparātos izmantot sastāvdaļu 
saraksts;

Pamatojums

The list of information that is never confidential is too limited. There is no reason to keep 
names of registrants, information about tonnage or use categories confidential. This 
information is relevant for the protection of the environment, and should be disclosed in line 
with the Aarhus Convention. The name of the registrant is necessary to remove any barriers 
to data-sharing and enforcement, and to enable the public to see who is responsible for 
producing or importing a particular chemical. It would seem contrary to the notion of a 
transparent, robust and non-corrupt system to withhold the name of a registrant.

Grozījums Nr. 162
116. panta 1. punkta kg) apakšpunkts (jauns)

kg) Ķīmiskās drošības pārskats.

Pamatojums

The list of information that is never confidential is too limited. There is no reason to keep 
names of registrants, information about tonnage or use categories confidential. This 
information is relevant for the protection of the environment, and should be disclosed in line 
with the Aarhus Convention. The name of the registrant is necessary to remove any barriers 
to data-sharing and enforcement, and to enable the public to see who is responsible for 
producing or importing a particular chemical. It would seem contrary to the notion of a 
transparent, robust and non-corrupt system to withhold the name of a registrant.

Grozījums Nr. 163
116. panta 2. punkta a) apakšpunkts

a) detalizēta informācija par pilnu preparāta a) kvantitatīva, detalizēta informācija par 
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sastāvu, pilnu preparāta sastāvu;

Pamatojums

Public information about the full composition of preparations is already status quo for 
cosmetics and for detergents. The confidentiality should therefore be limited to quantitative 
information, otherwise the status quo in related legislative acts risks to be undermined.

Grozījums Nr. 164
121. pants

Atbildīgās iestādes sniedz padomus 
ražotājiem, importētājiem, pakārtotajiem 
lietotājiem un visām citām ieinteresētajām 
pusēm attiecībā uz viņu konkrētajiem 
pienākumiem un saistībām saskaņā ar šo 
regulu papildus darbības priekšrakstu 
dokumentiem, ko Aģentūra nodrošina 
saskaņā ar 73. panta 2. punkta f) 
apakšpunktu.

Atbildīgās iestādes sniedz padomus 
ražotājiem, importētājiem, pakārtotajiem 
lietotājiem un visām citām ieinteresētajām 
pusēm attiecībā uz viņu konkrētajiem 
pienākumiem un saistībām saskaņā ar šo 
regulu papildu darbības priekšrakstu 
dokumentiem, ko Aģentūra nodrošina 
saskaņā ar 73. panta 2. punkta 
f) apakšpunktu. Īpaši iesaista un informē 
mazos un vidējos uzņēmumus (MVU) un 
pakārtotos lietotājus. Tajā īpaši, bet 
neierobežojoši ietver konsultācijas maziem 
un vidējiem uzņēmumiem par to 
pienākumu pildīšanu saskaņā ar šo regulu.

Pamatojums

SMUs and downstream users are particularly likely to need help to implement REACH.

Grozījums Nr.165
122. panta 1. punkts (jauns)

1. Dalībvalstīm jāveic pasākumi, lai 
atbalstītu uzņēmumus, īpaši MVU un 
pakārtotos lietotājus, REACH īstenošanā.

Pamatojums

REACH will affect a number of companies, not just those in the chemical industry. SMUs and 
downstream users must in particular be supported when implementing REACH.

Grozījums Nr. 166
125. panta 1. punkts

Dalībvalstis nedrīkst aizliegt, ierobežot vai 
kavēt ražot, importēt, laist tirgū vai lietot 

1. Dalībvalstis nedrīkst aizliegt, ierobežot 
vai kavēt ražot, importēt, laist tirgū vai lietot 
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vielas tīrā veidā, preparātā vai izstrādājumā, 
kas ietilpst šīs regulas darbības sfērā, atbilst 
šai regulai un, ja tas ir vietā, ar Kopienas 
aktiem ir pieņemtas šīs regulas ieviešanā.

vielas tīrā veidā, preparātā vai izstrādājumā, 
kas ietilpst šīs regulas darbības sfērā, atbilst 
šai regulai un, ja tas ir vietā, ar Kopienas 
aktiem ir pieņemtas šīs regulas ieviešanā.

Pamatojums

Provisions adopted pursuant to Article 137 of the Treaty establishing the European 
Community should not prevent Member States from maintaining or introducing more 
stringent protective measures. This includes provisions on worker protection. If a chemical 
safety assessment has been carried out for a substance, it may be assumed that the protection 
of workers is adequately ensured. It is therefore proposed that in other cases the right of 
Member States to adopt more stringent measures should not be restricted.

Grozījums Nr. 167
125. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Šī panta 1. punkts neietekmē 
dalībvalstu tiesības saglabāt vai veikt 
striktākus aizsardzības pasākumus saskaņā 
ar Kopienas tiesību aktiem par darba 
ņēmēju aizsardzību, ja ķīmiskās drošības 
novērtējums nav veikts saskaņā ar šo 
regulu par vielu izmantošanu.

Pamatojums

Provisions adopted pursuant to Article 137 of the Treaty establishing the European 
Community should not prevent Member States from maintaining or introducing more 
stringent protective measures. This includes provisions on worker protection. If a chemical 
safety assessment has been carried out for a substance, it may be assumed that the protection 
of workers is adequately ensured. It is therefore proposed that in other cases the right of 
Member States to adopt more stringent measures should not be restricted.

Grozījums Nr. 168
133. panta 1. punkts

1. Divpadsmit gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā Komisija to pārskata, ņemot vērā 
saistību piemērošanu attiecībā uz ķīmiskās 
drošības novērtēšanas veikšanu un tās 
dokumentēšanu ķīmiskās drošības ziņojumā 
saistībā ar vielām, uz kurām šīs saistības 
neattiecas, tādēļ ka tās nav pakļauts
reģistrācijai vai arī ir pakļautas 
reģistrācijai, taču tiek ražotas vai 
importētas apmērā, kas ir mazāks par 10 
tonnām vienā gadā. Pamatojoties uz šo 

1. Divpadsmit gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā Komisija to pārskata, ņemot vērā 
saistību piemērošanu attiecībā uz ķīmiskās 
drošības novērtēšanas veikšanu un tās 
dokumentēšanu ķīmiskās drošības ziņojumā 
saistībā ar vielām, uz kurām šīs saistības 
neattiecas, tādēļ ka tās nav pakļautas 
reģistrācijai. Pamatojoties uz šo 
pārskatīšanu, Komisija saskaņā ar 130. panta 
3. punktā paredzēto procedūru var izvērst šīs
saistības.
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pārskatīšanu, Komisija saskaņā ar 130. panta 
3. punktā paredzēto procedūru var izvērst šīs 
saistības.

Pamatojums

Interested parties should be specified; workers must be represented in the management board 
like the other major actors.

Grozījums Nr. 169
I pielikuma 6.5. punkta 2. daļa

Attiecībā uz vielām, kas atbilst PBT un vPvB 
kritērijiem, ražotājs vai importētājs izmanto 
informāciju, kas iegūta saskaņā ar 5. iedaļā 
minēto 2. darbību, ieviešot savā ražotnē un 
iesakot pakārtotajiem lietotājiem riska 
pārvaldības pasākumus, kas līdz 
minimumam samazina iedarbību uz 
cilvēkiem un apkārtējo vidi.  

Attiecībā uz KMR vielām, kurām nav 
robežvērtību, un vielām, kas atbilst PBT un
vPvB kritērijiem, ražotājs vai importētājs 
izmanto informāciju, kas iegūta saskaņā ar 
5. iedaļā minēto 2. darbību, ieviešot savā
ražotnē un iesakot pakārtotajiem lietotājiem 
riska pārvaldības pasākumus, kas līdz 
minimumam samazina iedarbību uz 
cilvēkiem un apkārtējo vidi. 

Pamatojums

In Annex I, 6.4 ”adequate control” for an exposure scenario is defined. For substances 
without a threshold value or a Derived No-Effect Levels a qualitative assessment shall be 
made of the likelihood of an effect in the given exposure scenario. For PBT and vPvB 
substances the information about risk-reducing measures that has been obtained in the 
exposure assessment shall be used to minimise exposure for human health and the 
environment.

Grozījums Nr. 170
I pielikuma 6.4. punkta 2. sleja

6.4. Nākamo mutagenitātes pētījumu iespēju 
izskata pozitīva rezultāta gadījumā.

6.4. Turpmāku mutagenitātes pētījumu 
iespēju izskata gadījumā, ja kādā no šiem 
mutagenitātes testiem ir pozitīvs rezultāts.

Pamatojums

In vitro cytogenicity study in mammalian cells should be required for substances from one 
tonne to enable these substances to be properly classified for mutagenicity orPBT and vPvB 

Grozījums Nr. 171
V pielikuma 6. daļas 1. un 2. slejas 6.4.1.a punkts (jauns)

1. sleja 2. sleja
6.4.1. In vitro gēnu mutāciju pētījums 6.4.1.a Pētījumu nav nepieciešams veikt, ja 
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baktērijās ir pieejami atbilstīgi dati no in vivo 
citoģenitātes testa.

Pamatojums

In vitro cytogenicity study in mammalian cells should be required for substances from one 
tonne to enable these substances to be properly classified for mutagenicity or PBT and vPvB 

Grozījums Nr. 172
V pielikuma 6. daļas 1. un 2. slejas 6.4.a punkts (jauns)

1. sleja 2. sleja
6.4.a Akūts toksiskums 6.4.a Pētījumu(s) nav nepieciešams veikt, 

ja:
Gāzēm un gaistošiem šķidrumiem (ar 
tvaika spiedienu virs 10-2 Pa 20°C 
temperatūrā) sniedz informāciju par 
uzņemšanu ieelpojot (6.4.a.2).

– vielas ķīmisko vai fizikālo īpašību dēļ nav 
iespējams nodrošināt precīzas devas, vai

– viela ir kodīga, vai
– viela ir uzliesmojoša gaisā istabas 
temperatūrā.

Vielām, kas nav gāzes, informāciju, kas
minēta punktos 6.4.a.1.–6.4.a.3. sniedz par 
vismaz diviem uzņemšanas veidiem, no 
kuriem viens ir perorālais veids. Otra 
uzņemšanas veida izvēle ir atkarīga no 
vielas īpašībām un iedarbības uz cilvēku 
iespējamā veida. Ja pastāv tikai viens 
iedarbības veids, informācija jāsniedz tikai 
par to.

Otro atbilstošo uzņemšanas veidu izvēlas, 
pamatojoties uz šādu iedalījumu:

6.4.a.1. perorāli
6.4.a.2. ieelpojot 6.4.a.2.Testēšana par uzņemšanu 

ieelpošanas veidā ir jāveic, ja:
1) iespējama iedarbība uz cilvēkiem 
ieelpošanas veidā;
un
2) atbilst viens no šādiem nosacījumiem:
– vielas tvaika spiediens pārsniedz 10-2 Pa 
20°C temperatūrā; vai
– viela ir pulveris, kura sastāvā ir vairāk 
nekā 1 masas % daļiņu, kuru pēc masas 
vidējais aerodinamiskais diametrs (MMAD) 
ir mazāks nekā 100 µm; vai
– vielu izmantos tādā veidā, kas rada 
aerosolus, daļiņas vai pilienus ieelpojama 
izmēra intervālā (>1 masas % daļiņu, kuru 
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MMAD < 100 µm).
6.4.a.3. caur ādu 6.4.a.3. Testēšana par uzņemšanu caur ādu 

ir jāveic, ja:
1) ražošanā un/vai lietošanā ir iespējama 
saskare ar ādu; un
2) fizikāli ķīmiskās īpašības norāda uz 
ievērojamu uzņemšanas apjomu caur ādu;
un
3) ir izpildīts viens no šādiem 
nosacījumiem:
– toksiskums ir novērots akūta perorālā 
toksiskuma testā mazās devās; vai
– ādas un/vai acu kairinājuma pētījumos ir 
novērota sistēmiska iedarbība vai citi 
absorbcijas gadījumi; vai
– in vitro testi norāda uz ievērojamu 
absorbciju caur ādu; vai
– ievērojams akūts dermāls toksiskums vai 
penetrācija caur ādu ir konstatēta 
struktūras ziņā līdzīgām ķīmiskām vielām.
Testēšana par uzņemšanu caur ādu nav 
jāveic, ja absorbcija caur ādu nav ticama, 
jo to norāda molekulmasa (MW > 800 vai 
molekulas diametrs > 15 Å) un zema 
šķīdība taukos (log Kow zem -1 vai virs 4).

Pamatojums

Acute toxicity should be required for substances from one tonne to enable very basic level for 
protecting workers and consumers and to enable classification for acute toxicity. Moreover, 
as a consequence of voluntary agreements at national level (e.g. Germany) or multinational 
level (e.g. BASF) these data are already available and should thus not entail additional costs.

Acute toxicity is an initial pointer to the dangers to human health from a given substance. So 
information on acute toxicity of a substance is particularly important for the protection of 
workers and consumers. It should therefore be indicated for all substances requiring 
registration, and not just for those manufactured or imported in batches of 10 tonnes or more.

Grozījums Nr. 173
V pielikuma 7. daļas 1. un 2. slejas 7.1.b punkts (jauns)

1. sleja 2. sleja
7.1.b Degradācija
7.1.b.1 Biotiskā noārdīšanās
7.1.b.1.1 Vieglas bioloģiskās noārdīšanās 
spēja

7.1.b.1.1 Pētījumu nav nepieciešams veikt,
ja viela ir neorganiska. 
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Pamatojums

Ready biodegradability should be required for substances from one tonne to enable these 
substances to be properly classified for environmental hazards

Grozījums Nr.174
VI pielikuma 1. un 2. slejas 6.5. punkts

1. sleja 2. sleja
6.5. punkts svītrots 6.5. punkts svītrots

Pamatojums

Linked to the transfer of Acute toxicity Annex VI to Annex V.
Grozījums Nr. 175

VI pielikuma 1. un 2. slejas 7.2.1. punkts

1. sleja 2. sleja
7.2.1. punkts svītrots 7.2.1. punkts svītrots

Pamatojums

Linked to the transfer of the test from Annex VI to Annex V.
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